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Poptie

Good reader, blame not the
wrytter for that, that is
missing in this booke is
not his faulte.
What he hath founde .....
as near as possybell he
coulde, he hath set downe.
From an old English Parish Register - 1592 - A)

’t Is door vreemde, dat ’t landt
volckrijck wordt, daar sijne macht
meest in bestaet, die van buijten
kommen, hier nederslaen, trouwen
ende vermenigfuldigen. Want als
men in de groote steden van
Hollandt de vreemde met haer
kinderen ende kintskinderen
afsonderde, soo soude de rest een
minsten hoop maecken.

... and kingdoms rise
and kingdoms fall
but you go on ...
and on ...
October, U2
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Voorwoord

Voor u ligt het vierde en in deze serie laatste verslag van de zoektocht naar een deel van mijn
voorouders. Een zoektocht die in het voorjaar van 1995 begon. Vanaf 1998 verschenen
beschrijvingen over het wel en wee van drie andere voorouerlijke geslachten en hun
aanverwanten, samen met een aparte beschrijving over één enkel gezin. Daarin ging de aandacht
uit naar de families Boekooy, Stouten, Van Wijk en het gezin Focker.
Zo werkte ik langzaam toe naar de voorouders die mij vanaf het begin het meest intrigeerden.
Bovengenoemde families zijn namelijk allemaal verbonden met leden van het geslacht Poptie.
Mijn overgrootmoeder “Pietje” Petronella Susanna Poptie is daar een telg van.
Met dit laatste boekwerk heb ik de hele familie Poptie en aanhang in kaart gebracht. Daarmee is
een aanzienlijk onderdeel van mijn afstammingsonderzoek voltooid. Ik had onmogelijk kunnen
voorzien dat deze familieleden met z’n allen maar liefst ruim 1.800 pagina’s konden beslaan! En
dit, terwijl er nog regelmatig in archieven nieuwe bronnen worden ontsloten. Een supplement zal
in de toekomst wellicht nog volgen.
Van begin af aan was ik het meest nieuwsgierig naar de volgende aspecten.
•
•
•
•
•

Wie zijn mijn voorouders?
Wat deden ze (beroep, nevenfuncties)?
Waar kwamen zij oorspronkelijk vandaan (uit welke plaats, in welk land)?
Woonden er voorouders in Leiden tijdens het beleg en ontzet van de stad in 1574?
Wat is er waar van het verhaal dat één van de Poptie’s (bed-overgrootvader van moederszijde?) beroofd en vermoord is?

Deze vragen vormen de leidraad voor deze nog steeds niet afgelopen zoektocht naar al mijn
voorouders. Hoe het met de antwoorden is gesteld, kunt u weldra lezen.
Als kind vond ik het wel spannend dat mijn moeder’s oma, ofwel Pietje Poptie, van Franse komaf
zou zijn. Concrete aanwijzingen kreeg ik nooit, het was gewoon iets dat binnen de familie als
betrouwbaar gegeven werd geaccepteerd. Haar achternaam was apart genoeg en er lopen zoveel
Leidenaren met een exotische familienaam rond.
Helaas heb ik mijn al veel langer sluimerende plan om mijn voorgeslacht na te trekken, te laat in
daden omgezet. De persoon die dit vast mateloos zou hebben geïnteresseerd is mijn oma
Bredewold. Ofwel Maria Catharina van der Steen, dochter van Pietje Poptie. Zij was echter al
enkele jaren eerder op zeer hoge leeftijd gestorven. Oma bewaarde kranteberichten over haar
woonplaats en heeft begin jaren tachtig een serie bladen over de geschiedenis van Leiden
verzameld. Die betrokkenheid bij onze stad heb ik kennelijk van haar meegekregen. Volgens mijn
moeder vond oma het heerlijk om over haar familie en over haar jeugd te vertellen. Maar al te
graag had ik die verhalen willen horen. Met de kennis waarover ik nu beschik, zou ik misschien
diverse voorvallen in een ander daglicht hebben kunnen plaatsen dan waarin zij ze zag. Het relaas
dat u hier aantreft, zou haar enorm hebben geboeid. Dit verslag is dan ook alsnog voor oma.
Leiden, januari 2001
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Gezinsbeschrijvingen [verdeeld over aparte documenten op de website Familisporen.com.]
Inleiding geslacht Poptie
Generatie 04 Poptie
Willem Frederik Poptie & Jansje Boekooy
Generatie 05 Poptie
Johannes Poptie & Jansje van Wijk
Generatie 06 Poptie
Johannes Poptie & Susanna Geestman
Generatie 07 Paupetit
Jean Paupetit & Maria Godefroy
Generatie 08 Paupetit
Jean Paupetit & Susanne Rondeau
Generatie 09 Paupetit
Jacques Paupetit & Jeanne Aubert
Generatie 10 Paupetit
Jean Paupetit & Gabriëlle Cordier
Generatie 11 Paupetit
Gilles Paupetit & Jeanne Barthélemy
Nabeschouwing Poptie-Paupetit
Overzicht aangetrouwde families van Poptie
Generatie 07 Geestman
Joris Geestman & Catharina Carlier
Generatie 08 Geestman
George Geestman & Maria Matthijs
Generatie 09 Geestman
Caspar Geestman & Lijsbeth Bartels Gadron
Generatie 10 Geestman
Joris Jaspers Geestman & Annetgen H. Edelhoff
Generatie 08 Godefroy
Abraham Godefroij & Jacoba Thieri
Generatie 09 Godefroy
Jan Godefroij & Clara Braakman
Generatie 10 Godefroy
Pierre Godefroy & Franchoyse Empise
Generatie 09 Rondeau
Jean Rondeau & Jeanne Picard
Generatie 10 Rondeau
Jean Rondeau & Susanna Bala
Generatie 10 Aubert
Isaac Aubert & Barbe Grognet
Generatie 11 Cordier
[Pierre] Cordier & [Elisabeth Bocquellart]
Overzicht aangetrouwde families van Geestman, Godefroy, Rondeau, Aubert en Cordier
Generatie 08 Carlier
Johannes Carlier & Catharina Marcus
Generatie 09 Carlier
Jean Carlier & Catharina Coster
Generatie 10 Carlier
Daniel Carlier & Agniet del Tour
Generatie 09 Matthijs
Joannis Matthijs & Jannetje de Broe
Generatie 10 Gadron
Bertran Gaudron & Marie Jean Pasquet / le Naif?
Generatie 11 Gadron
... Gadron & NN
Generatie 11 Edelhoff
Harmen Edelhoff & NN
Generatie 09 Thiery
Dirk Tiery & Marijtje Conterse
Generatie 10 Thiery
Olivier Thiery & Anna Wastijn
Generatie 11 Thiery
Joseijn Thiery & (Marie Cro)
Generatie 12 Thiery
... Thiery & NN
Generatie 10 Braeckman
Joost A.Braeckman & Aaltje Abrah. v. Buyren
Generatie 11 Braeckman
Arent Braeckman & (Maertgen Jansdr)
Generatie 10 Picard
Gerard Picard & Marie Elin
Generatie 11 Grognet
(Marquin) Grognet & (Nicole Desinter)
Overzicht resterende verre voorouders in vrouwelijke lijn
Generatie 09 Marcus
Pieter Marcus & Jannetje Cappel
Generatie 10 Coster
Willem Hendriks Coster & Margrieta Adams
Generatie 11 Del Tour
... del Tour & NN
Generatie 10 Conterse
Juriaen Conterse & Annetge Wiltstaeck
Generatie 11 Wastijn
Dirck Wastijn & Maertgen C. Bottermans
Generatie 12 Wastijn
Jan Jansz. Wastijn & Claertge Lepeijns
Generatie 13 Wastijn
Jan Wastijn & NN
Generatie 11 Elin
Simeon Elin & Marie Lienard
Generatie 10 Cappel
Wouter Cappel & Rachel de Coninck
Generatie 12 Butterman
Claes Butterman & [Hadewich Martensdr.]
Generatie 11 De Coninck
Daniel de Coninck & Jacquemijntje Bluffiers
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Alfabetische lijst van voorouderlijke echtparen

Binnen deze lijst is als volgorde aangehouden: 1. de familienaam van de man zonder rangschikking naar spelling; en binnen de familienamen: 2. de generaties. Paren waarvan zowel de
voornaam van de man als van de vrouw onbekend is, staan hier niet bij.
Man

Vrouw

Isaac Aubert
Claes Butterman
Joost Arentsz Braeckman
Arent Braeckman
Simeon Elin
Bertran Gaudron
Joris Geestman
George Geestman
Caspar Geestman
Joris Jaspers Geestman
Abraham Godefroij
Jan Godefroij
Pierre Godefroy
(Marquin) Grognet
Wouter Cappel
Johannes Carlier
Jean Carlier
Daniel Carlier
Daniel de Coninck
[Pierre] Cordier
Juriaen Conterse
Willem Hendriks Coster
Pieter Marcus
Pieter Marcus
Joannis Matthijs
Gerard Picard
Willem Frederik Poptie
Johannes Poptie
Johannes Poptie
Jean Paupetit
Jean Paupetit
Jacques Paupetit
Jean Paupetit
Gilles Paupetit
Jean Rondeau
(Jean Rondeau
Dirk Tieri
Olivier Thierry
Joseijn Thierry
Dirck Wastijn
Jan Jansz. Wastijn

Barbe Grognet
[1633]
[Hadewich Martensdr.]
ca 1600
Aaltje Abrah. v. Buyren
1658
(Maertgen Jansdr)
ca 1633
Marie Lienard
1634
Marie Jean Pasquet /Marie le Naif? 1647
Catharina Carlier
1755
Maria Matthijs
1717
Lijsbeth Bartels Gadron
1672
Annetgen H. Edelhoff
1635
Jacoba Thieri
1722
Clara Braakman
1700
Franchoyse Empise
1653
(Nicole Desinter)
ca 1608
Rachel de Coninck
1671
Catharina Marcus
1731
Catharina Coster
1699
Agniet del Tour
ca 1655
Jacquemijntje Bluffiers
1624
[Elisabeth Bocquellart
ca 1590]
Annetge Wiltstaeck
1667
Margrieta Adams
1682
Jannetje Cappel
1698
(Trijntje Jansdr.)
ca 1677
Jannetje de Broe
ca 1690
Marie Elin
1662
Jansje Boekooy
1849
Jansje van Wijk
1819
Susanna Geestman
1792
Maria Godefroy
1760
Susanne Rondeau
1721
Jeanne Aubert
1669
Gabriëlle Cordier
ca 1630
Jeanne Barthélemy
ca 1600
Jeanne Picard
1687
Susanna Bala
ca 1660
Marijtje Conterse
1693
Anna Wastijn
1666
(Marie Cro)
ca 1622
Maertgen C. Bottermans
1625
Claertge Lepeijns
1602
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10
12
10
11
11
10
07
08
09
10
08
09
10
11
10
08
09
10
11
11
10
10
09
10
09
10
04
05
06
07
08
09
10
11
09
10)
09
10
11
11
12
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Inleiding

Generatie 00

K.J.F. van Veen

Generatie 01

J. van Veen* & P. Bredewold

Generatie 02

Johannes Josephus Bredewold** & Maria Catharina van der Steen

Generatie 03

Jacobus van der Steen*** & Petronella Susanna Poptie***

Generatie 04

Willem Frederik Poptie & Jannetje Boekooy***

Generatie 05

Poptie & Van Wijk***

*
**
***

Boekooy & Stouten***

Van Veen: voorouders uit Delft en de Bollenstreek. In Leiden vanaf circa 1840.
Bredewold: voorouders uit Zwolle en Duitsland. In Leiden deels vanaf circa 1800.
Van der Steen, Poptie, Boekooy, Stouten en Van Wijk: vijf Leidse families met
voorouders uit Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Polen en Holland.

Verloop van het onderzoek en werkwijze
Het leeuwendeel van de gegevens over de hierna besproken families komt uit het Gemeentearchief Leiden (anno 2016: Erfgoed Leiden en omstreken) en in mindere mate uit het Rijksarchief
plus het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Het archief van de stad Leiden, in de
Gouden Eeuw na Amsterdam de grootste stad van de republiek, is zeer omvangrijk en gevarieerd.
Daarnaast heb ik enkele andere archieven in plaatsen van herkomst bezocht, zoals Den Haag,
Delft, Haarlem, Amsterdam en Sedan/Charleville-Mézières.
Standaard heb ik gezocht naar alle doop, trouw en begraaf (dtb)-gegevens van de gezinsleden
(ouders en kinderen), de doopgetuigen bij de kleinkinderen, informatie van de Weeskamer en
gegevens over huizenbezit. Ik heb ook gekeken of de leden in de indices van Civiele Zaken en
notarissen voorkwamen, en of zij in bevolkings- en belastingregisters genoteerd waren. In geval
van twijfel over bijvoorbeeld ouders heb ik structureel alle mogelijke personen nagetrokken. Met
name getuigen zijn zeer belangrijk gebleken voor de betrouwbaarheid van vermeende verwantschap. Naast de bovengenoemde redelijk voor de hand liggende bronnen, heb ik ook enkele
andere soorten documenten geraadpleegd, zoals akten over schuldsanering en registers van
drankverkopers.
Op de gezinskaarten voor het lopende onderzoek heb ik steeds de gegevens in een vaste
volgorde gegroepeerd om iets vlot terug te kunnen vinden en te zien of een onderdeel compleet
is. Op de gezinskaarten die u in dit boek aantreft heb ik echter vooral een chronologisch verhaal
neergezet. Hierdoor ontstonden tijdens het schrijven soms heel andere invalshoeken, wat weer
tot vragen leidde.
Een onderzoek als dit is nooit helemaal klaar, maar je moet ergens een grens trekken. Sommige
vraagstukken zullen eenvoudigweg altijd blijven bestaan omdat er geen aantekeningen zijn
achter gelaten en er niemand meer is om gebeurtenissen na te vertellen.
De gezinsbeschrijvingen
De manier waarop ik de gezinnen presenteer, wijkt enigszins af van wat in andere genealogische
boeken gebruikelijk is. Vóór alles wilde ik mijn voorouders als mensen van vlees en bloed
neerzetten, niet als “nummer 13282” in een stamreeks. Daarom heb ik gekozen voor een chronologische opzet van volgorde en verhaal. De eerste die vanaf mijn oma gezien bekend werd, was
haar moeder Petronella Susanna Poptie, daarna pas haar ouders en grootouders. Van onderaf
volgen de gezinsbeschrijvingen de lijn van de kwartierstaatschema’s. Zo gaat het van het heden
terug naar het verleden. De gezinsbeschrijvingen zelf zijn eveneens chronologisch, in die zin dat
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ze gewoonlijk aanvangen met het huwelijk van de ouders, waarna de geboorten van de kinderen
volgen en ruim twintig jaar later weer hun huwelijken, et cetera.
Evenzeer is het belangrijk om in een oogwenk de structuur van het gezin te kunnen doorzien. Een
verslag in verhaalvorm verhult dat juist een beetje. Daarom heb ik het eerste deel van mijn basisgezinskaarten aangepast en dat bovenaan elk hoofdstuk gezet. Dit gedeelte vereist een korte
toelichting.
Generatienummering. De nummering begint bij mijn ouders met 01, grootouders zijn generatie
02, overgrootouders generatie 03, bed-overgrootouders generatie 04, et cetera.
Naam:
Geboren:
Overleden:
Adres:
Beroep:
Vader:
Huwelijk:
Kinderen:
[tekst]

Meestal de spelwijze bij huwelijk of de dan gangbare schrijfwijze. (Zie
hierna meer.)
Voor 1812: de doopdatum (geboorte enkele dagen daarvoor) tenzij geboortedatum expliciet in een bron genoemd is; na 1812: de geboortedatum.
Voor 1812: de week waarin iemand begraven werd, tenzij de exacte overlijdensdatum bekend is, na 1812: de overlijdensdatum.
Altijd in Leiden, tenzij anders vermeld. Straatnamen staan in oorspronkelijke
spelling.
Bij vrouwen staat standaard huisvrouw. De meesten zullen bijverdiend hebben met bijvoorbeeld spinnen. Wederom in oorspronkelijke spelling.
Spreekt voor zich, moeder idem.
Meestal de kerkelijke ondertrouw (vond circa drie weken voor het huwelijk
plaats). Ondertrouw is hier specifiek aangegeven.
Van het voorouderlijk paar zelf. De kinderen uit vorige of volgende huwelijken staan apart vermeld. Het onderstreepte kind zet de reeks voort.
Een gegeven uit andermans onderzoek, niet zelf gezien.

Een heel enkele keer staan hier data tussen van bronnen die ik in de beschrijving heb
weggelaten.
Overigens heb ik een aversie tegen het consequent spellen van een naam in de tekst. Ten eerste
is dat totaal niet realistisch gebleken en ten tweede wijzigden namen in de loop der eeuwen
wezenlijk. Een Poptie ís een Peaupetit of Pauptit, net zoals een Stoute een Hardy is. De om
praktische redenen aangebrachte eenheid van spelling in de totaalindex is daarom volstrekt
onwerkelijk.
Wat de rest van de tekst in verhaalstijl betreft, verdienen de volgende tekens en codes aandacht.
[tekst] in een akte
cursief in een akte
f in een akte
(...) of ...
[aant.: tekst]
w.s. / n.v.t.
GAL / CBG
RA
KO / RI-register
RK / NH
HK / PK / MK / LK
WK / Z
PB / VB / Bw
vD
*/x/
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eigen opmerking, toevoeging.
woord is niet goed leesbaar, gegeven onzeker.
oude schrijfwijze voor letter s.
een deel van de tekst uit een akte weggelaten.
in archiefklapper door een onbekende toegevoegde aantekening.
waarschijnlijk / niet van toepassing (geen bloedverwantschap).
Gemeente Archief Leiden / Centraal Bureau voor Genealogie.
Rijksarchief in Den Haag.
kerkelijke ondertrouw / “Raadhuis-inteeken register” (schepenen).
Rooms Katholiek / Neder Duijts, gereformeerd of Nederlands
Hervormd.
Hooglandse kerk / Pieterskerk / Marekerk / Lootskerk. (Hervormd)
Waalse (Vrouwen-) kerk / rooms katholieke kerk “De Zon”.
Papegaaijs Bolwerk / Valken Bolwerk / Bolwerk (begraafplaatsen
gelegen bij de stadswal).
Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal.
geboortedatum / trouwdatum / overlijdensdatum.
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De geboorte-, trouw- en overlijdensakten na 1811 heb ik gewoonlijk ingekort en de standaardzinnen zijn enigszins aangepast om langdradige herhalingen te vermijden. Dit geldt ook voor de
standaard formuleringen in sommige notariële akten. Daarentegen is de spelling van de gegevens
zoveel mogelijk letterlijk overgenomen.
De trouwakte van het ouderlijk paar zelf staat steeds omkaderd en cursief weergegeven. Voor de
overzichtelijkheid gaat een korte opsomming van alle huwelijken van de kinderen vooraf aan hun
trouwakten of ondertrouwinschrijvingen. Om een totaalbeeld van het gezin te geven, gezien door
de ogen van de ouders, staan ook de trouwakten vermeld van de zoon of dochter die de lijn
verder voortzet.
In hoegenaamd alle trouwakten van kinderen heb ik nadere gegevens van de aangetrouwde
partij weggelaten. Binnen dit onderzoek heb ik mij steeds gericht op de directe bloedverwanten:
vader, moeder, broers en zussen. Alleen als de familienaam van de aangehuwde persoon ook in
één van mijn andere familietakken voorkomt, zijn meer gegevens overgenomen. Om dezelfde
reden heb ik onbekende doopgetuigen bij kleinkinderen weggelaten. De daarbij genoemde
getuigen dienen vooral als een soort bewijs om de band tussen de familieleden te bevestigen.
Voor de leesbaarheid en afbakening van de grote massa gegevens zijn bepaalde onderzoeksdetails vaak achterwege gelaten. Die betreffen meestal meldingen als “Bonboek n.v.t.” en
gegevens over zijtakken. Aangezien dit boek onderdeel van een serie is, staan hier wel al
verwijzingen naar nog te schrijven verslagen over de rest van de familie (zoals de Van der Steentak).
De voorgaande delen bevatten allerlei wetenswaardigheden over Leiden, de textielindustrie, de
algemene en sociale geschiedenis van Holland en zijn bevolking. In dit verslag heb ik desondanks
bepaalde zaken in beknopte vorm herhaald, waaronder beroepsinformatie, zodat een lezer niet
voor elke term terug hoeft te vallen op een technisch woordenboek. Daarnaast heb ik hier
andere aspecten die niet eerder aan bod kwamen zo mogelijk wel uitvoeriger beschreven en
nieuwe informatie toegevoegd.
De leden van de familie Poptie laten zich niet altijd gemakkelijk vinden in secundaire bronnen.
Globaal gezien komen zij over als rustige, bescheiden en beschaafde mensen. Hier is geen sprake
van enkele zakelijk zeer actieve en daardoor welvarende en spraakmakende personen, zoals die
in de Van Wijk-tak voorkomen. En mensen die op sensatie belust zijn, zullen de uit het leven
gegrepen voorvallen en volksverhalen op een enkel geval na missen, zoals die wel vaak zijn
beschreven in het verslag over de families Boekooy en Stouten. Bij de familie Poptie draait het
meer om de kleinere details die soms toch bijzonder veelzeggend zijn over het karakter van de
betrokkenen.
De aangetrouwde families Boekooy, Stouten en Van Wijk (zie generatie 04 en 05 Poptie) zijn
reeds beschreven en staan daarom niet hier. Tegelijk maak ik wel een uitzondering voor een
uitzonderlijke situatie. De familie Rondeau en aanverwanten leveren namelijk zowel voorouders
binnen de Van Wijk-tak als binnen de Poptie-tak. Daarom keren enkele gezinnen uit het Van
Wijk-verslag met aanvullende informatie in dit boek terug.
Juridisch en verouderd taalgebruik
@ / @no
ƒ 10:5:2
Rijnlandse voet
El
Rijnl. roede
1 Pond Vlaams
1 Rijnlandse
morgen

en / anno.
tien guldens, vijf stuivers en twee penningen.
0,308 meter, verdeelt in twaalf “duimen”.
0,688 meter.
3,7674 meter.
6 gulden.

Aanspreker/

persoon die familie en vrienden van een overledene ter begrafenis nodigt,
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bidder
Attestatie
Bode met de
roede
Bulster
Cessie
Comparant
Commensaal
Competent
Condemneren
Custingbrief
Declaratoir
Deposant
Gecaff.
Halve bedde
Loco
Meu(t)je
Pro Deo
Reis/rijs
Rendant
Repudiatie
Requirant
Snaar
Solemneel
Suppliant
Testateur

diens dood aan de huizen aanzegt, met de bediening van de begrafenis
belast is.
formele verklaring omtrent feit of toedracht.
deurwaarder, ambtenaar bij gedwongen verkoop.
zak waarin het bed zit, strozak.
vrijwillig afstand doen van goederen door een schuldenaar ten behoeve
van zijn crediteuren om gijzeling te voorkomen.
hij die voor een notaris, rechter enz. verschijnt om een akte op te laten
maken, zich verantwoordt.
(compt.)
kostganger.
(- van ouderdom) handelingsbekwame leeftijd.
veroordelen.
ook: weefrentebrief, hypothecaire schuldverklaring.
(custbr:)
rechtsverklarende uitspraak van een rechter.
hij die deponeert.
(dept.)
gecaffeerd = casseren? = vernietigen (van een hypotheekbrief).
(broer of zus van halve bedde) halfbroer, halfzus.
plaatsvervangend.
moei, tante.
letterlijk: voor God, gratis.
keer, bijvoorbeeld de eerste maal dat iets gebeurd is.
hij die in een rekeningprocedure rekening en verantwoording doet of
moet afleggen.
verwerping van een erfenis, opheffing wettelijke verbintenis, weigering
om een schuld te betalen.
het vorderen van een veroordeling of strafoplegging door het Openbaar
Ministerie.
(reqt.)
gemoedelijke aanduiding voor oud persoon of een oude kennis.
plechtig.
iemand die bij een authoriteit een verzoekschrift indient.
(suppl.)
iemand die en testament/verklaring op laat stellen.
(test.)

Leiden, stad van vluchtelingen
De twee belangrijkste kenmerken van al mijn Leidse voorouders, inclusief de Poptie-tak, zijn dat
zij voor het overgrote deel afstammen van vroeg of laat naar Leiden gevluchtte immigranten en
dat nagenoeg alle familieleden plus aanhang werkten in de textielindustrie. Enkele jaren geleden
stond de Sleutelstad als toevluchtsoord van verdrevenen en vervolgden door de eeuwen heen, in
het teken van het vluchtelingenjaar. In het Historisch Tijdschrift Holland nr. 4/5 van oktober
1995B) verscheen onder de kop Leiden, stad van vluchtelingen een artikel over vluchtelingen in
Leiden en een onderzoeksverslag over ondermeer de familie Stouten, geschreven door de heer
P.J.M. de Baar. Daarin is een helder beeld geschept van de algemene leefsituatie van deze
mensen in hun tijd. (Zie het verslag over de families Boekooy en Stouten en de GAL-studiezaal.)
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De Leidse textielnijverheid en de familie Poptie
De levensgeschiedenis van deze mensen kan niet los gezien worden van de productieprocessen
van het Leidse laken. Zij waren dag en nacht bezig met weven, verven, scheren, spinnen, etc. Ze
woonden tussen andere textielwerkers, dronken samen bier in een vaantje en zaten naast
beroepsgenoten in de kerk. Zij vierden aan dezelfde tafel als waaraan de belangrijke reders zaten,
een buurtfeest en hun begrafenis werd mede door collega-gildeleden bekostigd. Vandaar dat een
goede uitleg over het wel en wee rond het Leidse laken belangrijk is. Zie Hiervoor Stof uit het
Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid, onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de
VriesC). (Het verslag over Boekooy & Stouten bevat daaruit tekstdelen. Het genoemde boek is
onder andere in de Leidse openbare bibliotheek verkrijgbaar.)
Levenskans in vroeger eeuwen
Al onze voorouders zijn ooit een keer geboren. Op het moment dat ze ter wereld kwamen,
hadden ze tot ongeveer 1870 minder dan 50% kans om volwassen te worden. Je kunt met recht
zeggen dat alleen de sterksten overleefden. Hoe rijk mensen ook waren, ze wisten vroeger
eenvoudigweg niet hoe ze een pasgeboren baby het beste konden verzorgen. Kinderen die in
arme gezinnen werden geboren, en die komen zeker voor in deze familietak, kregen het nog
zwaarder te verduren. In het boek Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland, onder
redactie van Prof.Dr. G.A. KooyD), wordt uiteengezet waarom hun kans op een goede start zo
klein was. (Zie wederom het Boekooy & Stouten-verslag en de Leidse openbare bibliotheek.)
Bronvermelding
Dit boek bevat verwijzingen naar, citaten en achtergrondinformatie uit de volgende publicaties.
A)

The Cloyes-Dagwell Genealogy, Obetz. (circa 1960). Dit is waarschijnlijk een eigen uitgave,
ongenummerd. (Public Library Colchester, Engeland.)
B) Historisch tijdschrift Holland 4/5 okt. 1995, Leiden, stad van vluchtelingen, P.J.M. de Baar,
artikel pagina 236-253.
C) Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Onder redactie van J.K.S. Moes
en B.M.A. de Vries, Leidse Historische reeks 5, Uitgeverij Matrijs, ISBN 90 5345 005 x, 1991.
D) Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland, onder redactie van prof. dr. G.A. Kooy,
Assen, Uitgeverij Van Gorcum, 1985, ISBN 90 2322 1079.
E) Arme Marie. Een weeshuisnovelle, H. Tillema, Kampen 1868.
F) Wezenverpleging en wezenarbeid, Het Heilige Geestweeshuis te Leiden in de 19de eeuw,
scriptie van G. Tomassen, Leiden, oktober 1964.
G) Zie voor beschrijvingen van gereedschap en stoffen: Goed garen. Termen en begrippen van
de textielnijverheid uit heden en verleden, Els de Baan, Uitgeverij Goossens,
Rijswijk/Stedelijk museum De Lakenhal, Leiden, 1995?, ISBN 90 6551 313 2.
H) Gebaseerd op: Kleding in Nederland 1813-1920, K.P.C. de Leeuw, proefschrift 1991, ISBN 90900-4248-2, te raadplegen in de bibliotheek van het Nederlands Textielmuseum in Tilburg.
Zeer informatief verslag over kleding en allerlei gewoontes uit de beschreven periode.
I)
Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroeg-moderen tijd. Els Kloek. Hilversum,
Verloren, 1990, ISBN 90 6550 230 0. Pagina 116-120, Kerkeraad. Dit boek bevat diverse
artikelen over Leidse situaties.
J)
Ge waart mar arbeider. Een beeld van de Tilburgse textiel 1890-1980, J. Commandeur, C.
Jacobs & B. Westerhof, Tilburg, boekhandel Gianotten B.V., 1981, ISBN -. Gebaseerd op
inleiding uit dit boek. Zie verder De kadans van de getouwen.
K) De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel, Amsterdam/Brussel, Adriaan Buter, B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, 1985, ISBN 90-10-05573-6.
Gebaseerd op inleiding uit dit boek.
L) Tijdschrift voor geschiedenis 100 (1987), De huisgenoten des geloofs. De immigratie van de
Hugenoten 1680-1720, E. Buning, P. Overbeek, J. Verveer, pagina 356-373.
M) Onze literatuur, Piet Calis, Amsterdam, Meulenhoff Educatief bv, 1988, ISBN 90-280-5728-5,
pagina 36-37.
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N)
O)
P)

Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850, o.r.v. Peter te Boekhorst, Peter Burke en
Willem Frijhoff, Boom/Open Universiteit, 1992, ISBN 90-5352-043-0.
Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780, Dr. J.J. de Jong,
Hollandse Historische Reeks 5. De Bataafse Leeuw, 1985, ISBN 90-6707-095-5.
Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Deel 1. Het dagelijks brood, A.Th. van Deursen, Assen,
Uitgeverij van Gorcum, 1978, ISBN 90 232 1553 2.

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur
•

Verdrukking, vlucht en toevlucht. Het dagboek van Jean Migault over de geloofsvervolging
onder Lodewijk XIV, inleiding door G.H.M. Posthumus Meijes, Uitgeverij J.H. Kok, Kampen,
ISBN 90.242.285.81.
•
58 Miljoen Nederlanders. Kaleidoskoop van de vaderlandse geschiedenis. Red. A.F. Manning
en M. de Vroede, Uitgeverij Amsterdam Boek BV, Amsterdam, 1981, ISBN 90 2749 459 2.
•
Jubileumboekje Van Schaap tot deken, uitgave Textielfabrieken Gebrs van Wijk & Co NV te
Leiden, pag. 15-17.
•
Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse Textielindustrie in de twintigste eeuw, D.J.
Noordam, J.K.S. Moes en J. Laurier, Walburgpers, Zutphen, 1998, ISBN 90 5730 0184.
•
H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Rijnland, tijdschrift
voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, 14-15 (19771978).
•
Serie Leids Jaarboekje Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en
Omstreken, jaargang 1 t/m ... ( 1904-...).
•
Hannekemaaiers en kiepkerels, Korn. Mulder, Knoop & Niemeijer, Haren, 1973, ISBN 90
6148 256 9. Dit boekje gaat over de Duitse immigranten.
•
Klinkende munt. Geschiedenis van het geld in de lage landen. Bert van Beek, e.a., Elsevier,
1985, ISBN 90 1005 650 3.
•
Vlucht naar de vrijheid, de Hugenoten en de Nederlanden, H. Bots, G.H.M. Posthumus
Meijjes, F. Wieringa, Amsterdam, 1985, De Bataafsche Leeuw, ISBN 90 6707 0645.
•
De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, N.W. Posthumus, 3 delen, ’s Gravenhage,
1908-1939.
•
Textielhistorische Bijdragen 36 (1996), Stichting Textielgeschiedenis, reds. J.L.J.M. van
Gerwen ... [et al.], ISBN 90 7171 511 6.
•
Serie Hutspot Haring en Wittebrood. Tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun ... (onderwerp),
Uitgave De Kler-Waanders, 1981/82, 13 delen, ISBN 90 6630 001 9.
•
Leidse wevers onder gaslicht, 1850-1915, A.J. Backer, Uitgave Van Reemst, Amsterdam.
•
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Els M. Jacobs, Uitgave Teleac/NOT/ Keravisual
Zeist, 1997, ISBN 90 6533 4459.
•
Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw,
o.r.v. H.A. Diederiks, D.J. Noordam en H.D. Tjalma, Historische Vereniging Holland,
Hollandse Studiën 17, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1985, ISBN 90 7040 318 8.
•
Historische plattegronden van Nederlandse steden, deel 7, Leiden, o.r.v. D. de Vries, De
stichting Historische Stadsplattegronden, 1997, Lisse.
Voor wie meer wil weten over de textielindustrie is bovendien een bezoek aan het Nederlands
Textielmuseum in Tilburg de moeite waard. Hét adres bij uitstek voor de Leidse geschiedenis is
bovendien Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden.
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Poptie tot in de 21ste eeuw (zijtakken)

Voorwoord
Dit hoofdstuk verdient een aparte inleiding. Oorspronkelijk was het de bedoeling om, net als bij
de families Boekooy, Stouten en Van Wijk een beknopt overzicht te verstrekken van mensen die
naast mijn eigen voorouders afstammen van dezelfde voorvaders. De gegevens lopen in de
andere verslagen door tot circa 1910 en dat is vaak al voldoende voor geïnteresseerden om hun
opa of oma terug te vinden als aanknopigingspunt naar de rest van de reeks. Dit deel van het
verslag kon gezien worden als een toegift, een zijstapje van de eigenlijke hoofdlijn. Een praktische
reden voor het ingeperkte karakter was bovendien, dat er alleen al in Leiden erg veel
nakomelingen van de genoemde geslachten rondlopen.
Juist daarin wijkt de familie Poptie sterk af. Er waren nooit veel Poptie’s in Nederland en
momenteel zijn zij nog steeds zeer zeldzaam.
Op basis van hun gezamenlijke voorgeschiedenis heb ik gaandeweg een bepaald algemeen beeld
van deze familie gekregen. Zo ben ik in de loop van dit onderzoek hoe langer hoe nieuwsgieriger
geworden naar degenen die nu leven. Daarom heb ik alle mensen schriftelijk benaderd die onder
de naam Poptie bij de KPN-inlichtingendienst bekend waren. Via-via kwamen daar nog enkele
personen bij. Uiteindelijk kon ik op deze manier twaalf personen achterhalen. Het ging
voornamelijk om mannen, omdat getrouwde vrouwen in het telefoonbestand schuil gaan achter
de naam van hun man. Maar de Poptie-wereld is klein, dus kan ik met een gerust hart stellen dat
ze toch in dit hoofdstuk aan bod komen.
In principe zijn alle mensen met de naam Poptie of Pauptit in Nederland afstammelingen van
deze familie Paupetit. De hedendaagse mensen met de naam Poptie stammen af van de oudst
bekende voorvader Gilles Paupetit, hier generatie 11. Naast hen bestaat er een zijtak die zich
vanaf de zevende generatie afsplitst en zich sinds circa 1825 Pauptit noemt. Zij komen hier
slechts globaal ter sprake. De mensen die in dit hoofdstuk wel uitgebreid aan de orde komen, zijn
allemaal nakomelingen van de vierde of de vijfde generatie in het hoofddeel van dit boek. In
overeenstemming met de gehanteerde opzet van dat deel stel ik eerst de gezinnen voor die
afstammen van de vierde en daarna van de oudere generaties.
Een andere manier waarop dit hoofdstuk afwijkt van die in de voorgaande verslagen, is de
benadering. Ik heb getracht de “Poptie’s tot in de 21ste eeuw” de vorm van een familieboek te
geven door zoveel mogelijk de nu levende personen over hun tak aan het woord te laten.
Daarnaast hebben zij de zeer schaarse oude foto’s van hun opa’s en oma’s of vroege
afbeeldingen van ouders aangeleverd. Verder zijn hier stukjes uit briefwisselingen van eerdere
navorsers toegevoegd; en dat zijn mensen die zelf tot de familie behoren. Enkele personen
hebben complete verhalen over de familie geschonken. In andere gevallen heb ik hun relaas
opgetekend aan de hand van de door hen geretourneerde vragenformulieren, brieven,
telefoongesprekken of vertellingen tijdens een bezoek.
De door de Poptie’s getoonde belangstelling en de bereidwilligheid om mee te werken aan dit
onderzoek, overtrof mijn stoutste verwachtingen. Zonder uitzondering waren de reacties positief
en velen bleken erg geïnteresseerd in het gezamenlijke verleden. Het is dan ook zeker aan hen te
danken dat de opzet van dit hoofdstuk is geslaagd. Zonder hun hulp zou dit niet veel meer
geworden zijn dan een opsomming van feiten en jaartallen, terwijl nu de persoonlijke beleving
naar voren komt. Bovendien vond ik het heel leuk om elk van hen te spreken en sommigen zelfs
te ontmoeten.
Verder heb ik in zekere zin een leidraad gekregen van één persoon. Reeds vier jaar geleden kwam
ik via mijn advertentie over Johannes Poptie (generatie 05) in contact met de heer Beudeker die
afstamt van de Pauptit-tak. Op dat moment had ik het “geraamte” van de omgekeerde parenteel
inmiddels op papier staan. Hij heeft mij toen hoofdzakelijk dtb-gegevens toegestuurd, wat vooral
het natrekken van allerlei data over de oudste generaties van enkele aanverwante families
vergemakkelijkte.
Toen ik drie jaar aan dit onderzoek werkte, plaatste de heer Wim Dee een genealogische vraag
over een aangetrouwd paar in de familie Van Wijk. Maar ook de familie Dee zelf is via
Margaretha Dee, gehuwd met Dirk van Wijk, verwant. (U zult deze namen verderop bij generatie
05 Poptie weer aantreffen.) Dus belde ik de heer Dee op en aangezien hij met zijn vrouw naar het
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GAL zou komen, spraken wij af elkaar daar te ontmoeten. Zo geschiedde en wij bleken alledrie
ijverig op zoek te zijn geweest naar dezelfde families. Wij waren zelfs met een tussenpose van
drie maanden na elkaar in Sedan (Frankrijk) geweest; de bakermat van de familie’s Dee, Poptie
en vele aanverwanten. Maar dat was nog niet alles, want wie schetste mijn verbazing toen ik zag
dat iemand bij het leesapparaat naast mij papieren had neergelegd over ... de familie Poptie!
Afin, de heer Dee had een goede vriend meegebracht en dat was onze bloedverwant Gerard
Poptie. Zo trof ik op één dag twee nieuwe verre verwanten aan, die ik later nog enkele malen in
het archief heb ontmoet. Hij heeft het contact gelegd met de familie Poptie in Australië.
Opzet en bronnen
Na een stukje over de voorgeschiedenis van onderzoek naar de Poptie’s volgt eerst een beknopt
overzicht per generatie van mannen die al dan niet voor nageslacht zorgen. Aansluitend komen
de gezinskaarten van de hedendaagse Poptie’s of die van hun ouders. De kaarten hebben een
identieke indeling: gegevens over de man en vrouw, hun kinderen, een korte beschrijving van het
gezin en daaronder de huwelijksakte van de ouders, geboorte- en huwelijksregistraties van de
kinderen en overlijdensakten. Tot slot volgt een deel met een scala aan bronnen: bevolkingsregisters, belastingboekjes, notariële akten, gegevens van persoonskaarten, delen van
correspondentie en dergelijke. Dit alles uiteraard voor zover de gegevens openbaar (in het geval
van huwelijken: tot 1925) en voorhanden zijn. Bovendien komt, als het even kan, bij de jongste
generaties een kind aan het woord, dat zelf over zijn of haar leven en over dat van de ouders en
grootouders vertelt.
Verreweg de meeste informatie over de oudere generaties (soms al ouders, gewoonlijk groot- en
overgrootouders) is afkomstig van door mij in archieven geraadpleegde bronnen. Andere
gegevens zijn verstrekt door de kinderen zelf via het vragenformulier en afkomstig van Lieke
Poptie, Gerard Poptie, Anton Poptie, A.J.C. Pauptit, H.C. Beudeker of een enkele keer van
mevrouw S.J. Vermeulen-Brauckman. In alle gevallen is de archiefbron of persoon specifiek
vermeld waar het akten, registraties, correspondentie, etc. betreft. Data boven het kopje
“Bijzonderheden” zijn afkomstig uit weergegeven bronnen en de ingevulde formulieren.
Als regel vindt alles in Leiden plaats, tenzij anders vermeld. Verder staat de geboorteakte van de
man bij zijn ouders, zoals in de rest van het boek. Dit overzicht is hoofdzakelijk gericht op
naamdragers Poptie, dus op de mannen. Over aangetrouwde personen is, zeker als zij geen
kinderen krijgen, slechts beknopt informatie verstrekt. Eén uitzondering bevestigt deze regel wel,
namelijk de 91-jarige mevrouw Poptie-Kleij.
Bezocht voor dit hoofdstuk: GA Leiden (GAL), GA Den Haag, RA Den Haag, CBG in Den Haag, GA
Amsterdam, GA Delft, GA Haarlem en de NGV in Weesp.
(Voor de goede orde: de data uit bevolkingsregisters zijn lang niet altijd betrouwbaar.)
Voorgeschiedenis
De heer Albertus Brauckman, getrouwd met Jannetje Poptie, heeft voorzover bekend als eerste
vanaf 1920 onderzoek verricht naar de familie. Hij heeft daarover niet gepubliceerd, maar zijn
werk fungeerde als basis voor het verslag van de heer Pauptit.
De heer A.J.C. Pauptit, een Amsterdamse leraar Engels MO, heeft zich rond 1955, toen hij
ongeveer een jaar of vijf gepensioneerd was, intensief met zijn familietak bezig gehouden. Als
afstammeling van Abraham (zie de jongste zoon van generatie 07 Poptie) zocht hij in die tijd
contact met de Leidse tak. Ook hij stuitte op de verdwijning van Johannes Poptie (zie generatie
05 Poptie). Van zijn hand kwamen parentelen en verschillende versies van een beknopte familiebeschrijving (tien pagina’s), die nog in omloop zijn bij leden van diverse uitlopers van de recente
Poptie-takken.
Ruim tien jaar daarvoor heeft ook Lambertus Johannes Hendrikus Poptie het één en ander
utigezocht en hij onderhield weer contact met Frans Poptie, die ook op zoek was naar zijn
voorouders. Willem Frederik Poptie uit Leiden verkreeg op zijn beurt een stamboom van A.J.C.
Pauptit.
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Hoezeer de familieleden onafhankelijk van elkaar op zoek waren naar hun verleden, blijkt uit
correspondentie en het feit dat meerdere mensen soms rudimentaire, soms goed uitgewerkte
stamboomschema’s bezitten.
Het is verder duidelijk dat in de twintigste eeuw opgedoken informatie een eigen leven is gaan
leiden. Een aantekening van de heer Brauckman over de aanschaf van een weefgetouw in 1734
ben ik zeker viermaal tegen gekomen in meerdere werkstukken, maar aangezien de bron nimmer
is vermeld, heb ik deze notitie tot op heden niet uit een origineel document kunnen halen.
Kopie van Lieke, brief gericht aan haar vader Lambertus Johannes Hendrikus Poptie.
Utrecht 5-6-’44
Beste Bert!
Hierbij stuur ik de stamboom affaire retour. Ik ben thans zoover gevorderd dat ik hem voor onze
kant ook uitgezocht heb. Jou overgrootvader Willem Frederik [generatie 04] en mijn overgrootvader Frans Gerrit [gehuwd met Van Ettinger, overleden in 1947] waren broers. Mijn
grootvader stelde er heel veel belang in en heeft me dan ook alle gewenschte inlichtingen
kunnen geven. Nu Bert nogmaals bedankt, de groeten aan je vrouw en natuurlijk zelf ook
gegroet.
Van je (achter-achter?) neef Frans Poptie.
Extract uit een brief van A.J.C. Pauptit, gedateerd 04-11-1955 en gericht aan W.F. Poptie (gehuwd
met Johanna van Geelen, was 1 ½ maand eerder overleden), Zoeterwoudsesingel 70 te Leiden.
“... Een afschrift van deze stamboom heb ik ongeveer vijf jaar [geleden] van de heer Brauckman
gekregen en is het uitgangspunt van mijn nasporingen geweest. Ik ben begonnen in Leiden in
Bibliotheek Wallonne achter de St. Pieter alles nog eens na te gaan. Vandaar dat ik nu nog een en
ander aan uw stamboom kon toevoegen. In plaats van het potlood schrift heb ik nu een getypt
vel bijgevoegd....”
(Kopie verstrekt door Lieke Poptie, evenals alle overige correspondentie van de heer A.J.C.
Pauptit en één van de twee in omloop zijnde verslagen die hij heeft geschreven.)
Zowel de hier genoemde geschreven als getypte versie zullen sommige hedendaagse Poptie’s
bekend voorkomen wanneer ze deze documenten zien. De Bibliotheque Wallonne is na een
verblijf van enkele decennia in Amsterdam weer terug gekomen naar Leiden en wordt nu
beheerd door de Universiteitsbibliotheek, waar overigens een Poptie-echtgenote als
bibliothecaresse werkzaam is.
Inmiddels is wel duidelijk dat ook de jongere generaties niet stil hebben gezeten en zullen
ongeveer gelijktijdig met dit boek meerdere verslagen van andere mensen verschijnen. Ik kijk
alvast uit naar hun presentatie.
Beschouwing en overzicht naamdragers tot in de 21ste eeuw
Het overnemen van door anderen aangeleverde teksten of gegevens brengt specifieke perikelen
met zich mee.
• Wat te doen met door verscheidene personen vertelde tegenstrijdige verhalen?
• Wat te doen met uit een grijs verleden opgediste voorvallen die in werkelijkheid over iemand
anders blijken te gaan dan de verteller denkt?
• Wat te doen met de interpretatie van een ervaring uit iemands jeugd; een gebeurtenis waar
nu met heel andere ogen naar gekeken zou worden?
• Wat te doen met het gegeven dat iemand “fout” zou zijn geweest in de oorlog? Etc.
Aangezien de mensen die hier aan het woord komen elk afzonderlijk hun verhaal deden, bleef
het corrigerende effect van een confrontatie met andere ooggetuigen achterwege. Als iemand in
bijzijn van een bijvoorbeeld een neef of tante iets over die-of-die zegt, krijg je namelijk al snel een
reactie in de trant van: “Nee joh, dat was juist de zoon van oom Wim, niet die van oom Jan.”,
“Oh, dat is waar ook ja.”, om maar een idee te geven.
Bij het overnemen van verstrekte informatie heb ik enkele regels aangehouden.
• De verteller komt zo exact mogelijk zelf aan het woord (bijvoorbeeld door diens taalgebruik
en woordkeuze over te nemen).
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• Als genoemde wetenswaardigheden echt niet blijken te kloppen, is dit tussen vierkante
haakjes [ ...] aangegeven.
• Om niet teveel in herhaling te vallen, staat dubbel verkregen informatie meestal slechts
éénmaal vermeld op naam van de oorspronkelijke spreker/schrijver of eerste aandrager.
Tenzij het voor een goed overzicht beter is om iets op verschillende plaatsen te zetten of om
duidelijk de bron te tonen.
• Van derden gekregen gegevens over levende personen of hun ouders, die zij zelf niet expliciet
hebben aangekaart en die zij mogelijk als ongewenst voor vermelding beschouwen, blijven
hier achterwege.
De inbreng van teksten, foto’s en dergelijke door de familie zelf varieert in soort en hoeveelheid.
Voor mij is het feit dat men bereid was om een bijdrage te leveren belangrijker geweest dan de
aard of omvang daarvan.
De leden van dit geslacht zijn zich vaak bewust dat Poptie een Franse familie is die in Nederland
weinig voorkomt. Het is mij opgevallen dat verschillende gezinnen die ruwweg omstreeks 1900
leefden, geen kinderen hebben gekregen. Dit heeft er mede toe geleid dat er momenteel nog
slechts een handjevol jongens en mannen over is die deze naam door kunnen geven. Meerdere
mensen zijn overigens nieuwsgierig naar de andere Poptie’s.
Op de volgende pagina’s treft u een beknopt overzicht van het nageslacht tot in de 21ste eeuw
aan met aansluitend de gezinskaarten van de echtparen (eerst nakomelingen van de vierde
generatie en daarachter van de vijfde generatie).
[PS: De privacygevoelige gegevens van nog levende personen zijn in dit bestand voor gebruik op
internet verwijderd.]
Generatie 04
Afstammelingen van Willem Frederik Poptie en Jannetje Boekooy.
Zonen
• Nicolaas Frans Gerrit Poptie, geboren 29-01-1862 te Leiderdorp en op 23-12-1885 gehuwd te
Leiden met Alida Johanna Vermeij.
Hun zoon:
Willem Frederik Poptie gehuwd met Johanna van Geelen
• Anthonie Poptie, geboren 13-05-1865 te Leiden en op 14-08-1889 gehuwd te Leiden met
Clazina Brittijn.
Hun zonen:
Willem Frederik Poptie gehuwd met Elisabeth Francisca Langeveld (geen kinderen)
Anthony Poptie gehuwd met Jacoba Wilhelmina Philipsen en later met Maria Henrica Wilhelmina
Brouwer
Zonen uit eerste huwelijk:
Anthonie Poptie gehuwd met Maria Bode
Gerardus Poptie gehuwd met Gerda Witte
• (Petronella Susanna Poptie, geboren 30-12-1858 te Leiden en op 14-01-1885 gehuwd te
Leiden met Jacobus van der Steen.)
Zie voor de nakomelingen van Nicolaas Frans Gerrit Poptie en Anthonie Poptie de verderop
getoonde gezinskaarten.
Generatie 05
Afstammelingen van Johannes Poptie en Jansje van Wijk.
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• Johannes Poptie geboren 20-11-1819 te Leiden en op 28-07-1842 gehuwd te Leiden met
Susanna van der Lelie.
Hun zonen:
Cornelis Poptie gehuwd met Johanna Martha van den Berg (geen stamreeksvoortzetters)
Dirk Poptie gehuwd met Catharina Maria Lena Wagemans (geen stamreeksvoortzetters)
Frans Gerrit Poptie met Gerritdina Maria Hemeltgen (geen stamreeksvoortzetters?)
• Dirk Poptie, geboren 24-11-1821 te Leiden en gehuwd met 1 Pieternella Boekooy op 25-081858 te Leiden en 2 Maria Margaretha Mulder op 09-02-1870 te Den Haag.
Zoon uit het eerste huwelijk:
Dirk Poptie gehuwd met Pietje van der Hoeven
Hun zoon:
Johann Peter Poptie gehuwd met Elisabeth Augusta Raymond
Hun zoon:
John Raymond Poptie gehuwd met ...
• Frans Gerrit Poptie, geboren 03-10-1823 te Leiden en gehuwd met 1. Maike Anes op 10-071845 te Leiden, uit dit huwelijk geen volwassen zonen en 2 Jannetje Slegtenhorst op 15-111854 te Leiden.
Zonen uit het tweede huwelijk:
Frans Gerrit Poptie met Johanna Christina van Ettinger
Hun zonen:
Johannes Poptie gehuwd met Cornelia de Haas
Hun zonen:
Frans Poptie gehuwd met Hendrika Maria Jacoba Jans
Johannes Poptie tweemaal gehuwd (geen stamreeksvoortzetters)
Eduard Poptie gehuwd met Gijsje Anna van Beek
Frans Gerrit Poptie met Johanna Jacoba Hillebrand (geen stamreeksvoortzetters)
Johannes Cornelis Poptie gehuwd met Petronella Catharina Susan
Hun zoon:
Johannes Poptie met Maria de Bruin (geen stamreeksvoortzetters)
Willem Frederik Poptie gehuwd met Aleida Maria Metz
Hun zonen:
Frans Gerrit Poptie gehuwd met Baukje Smit (geen stamreeksvoortzetters)
Willem Frederik Poptie gehuwd met Adriana Johanna Kley (geen kinderen)
• Willem Frederik Poptie, geboren op 02-03-1826 te Leiden en gehuwd met Jannetje Boekooy,
zie generatie 04.
Zie voor deze nakomelingen van Johannes, Dirk, Frans Gerrit en Willem Frederik Poptie de
verderop getoonde gezinskaarten.
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Generatie 06
Johannes Poptie en Susanna Geestman brengen geen andere naamdragers voort dan de
stamboomvoortzetter; zie het echtpaar generatie 05.
Generatie 07
Afstammeling van Johannes Poptie en Maria Godefroy naast Johannes Poptie die met Susanna
Geestman is getrouwd (generatie 06), is zoon Abraham Poptie die eerst huwt met Catharina
Johanna Wagemaker en hertrouwt met Clazijntje Huijsman. Deze Abraham staat aan het hoofd
van de zogenaamde Loosduinse tak, die onder de naam Pauptit verder leeft.
De heren Pauptit en Beudeker hebben eerder het negentiende eeuwse deel van deze familie-tak
ook uitgezocht en bij mijn weten was nog enkele jaren geleden een Pauptit-nakomeling bezig
met onderzoek naar haar familietak. Wellicht voelt zij of iemand anders zich bij deze geroepen
om dat deel van de familie eens geheel tot in de 21ste eeuw in kaart te brengen en openbaar te
maken.
De Pauptit’s hebben voorzover bekend geen contact meer onderhouden met de Leidse familietak
Poptie en zijn niet alleen qua woonplaats, maar ook qua werk vanaf het begin van de
negentiende eeuw een geheel andere richting ingeslagen. Onder de naam Pauptit zijn
momenteel voornamelijk rond Den Haag 61 telefoonaansluitingen bekend. Het is duidelijk dat
deze tak veel uitgebreider is dan de Poptie-tak.
De volgende beschrijving is gebaseerd op de twee verslagen van A.J.C. Pauptit.
Terwijl de Leidse tak (Poptie) gedurende twee eeuwen het oorspronkelijke beroep (serger,
tisserant, drapier, passementier) vrijwel trouw bleef, vinden wij in de Loosduinse tak (Pauptit)
veelal het metselaarsvak. Dit beroep maakte vestiging elders vaak noodzakelijk, totdat de
uitbreiding van de nabije grote stad dat niet langer nodig maakte.
Abraham Poptie (1776-1822) huwde op 08-11-1800 met Catharina Johanna Wagemaker. Hun
waarschijnlijk enige zoon Johannes (geboren 07-09-1800-overleden 1869) noemde zich Pauptit
en gaf bij zijn huwelijk, evenals zijn vader, op van beroep metselaarsknecht te zijn. Abraham
(1825-1913), de oudste zoon van Johannes Pauptit, vestigde zich later in Den Haag
(Scheveningen). De overige Pauptits bleven te Loosduinen. Kinderen van Johannes Pauptit en
Cornelia van Duin zijn Abraham, Catharina, Gerrit, Willem, Nicolaas en Leendert. De meesten van
hen bereikten een hoge ouderdom en kregen een talrijk nageslacht. Ofschoon het volgende
geslacht voornamelijk in ’s Gravenhage en te Loosduinen woonde, verspreidden velen zich over
het gehele land.
Uit een werkstuk van een niet nader genoemde persoon (vermoedelijk A.J.C. Pauptit) in het CBG
Poptie-dossier:
“Willem Pauptit, zoon van Johannes en Cornelia van Duyn [heeft geleefd] van 1832 tot 1902. Hij
huwde met Johanna Maria Hamel. ... Een dochter hiervan was Cornelia Pauptit, welke op 29-051895 trouwde met Jacobus van Mourik te ’s-Gravenhage. Beiden zijn overleden, maar een
dochter hiervan is Maria Johanna van Mourik, geboren 4 april 1900 te ’s-Gravenhage, welke
graag van het geslacht Pauptit het wapen wilde zien, zo dit er geweest is.”
Ik heb een afbeelding van het zogenaamde wapen van de heer Beudeker gekregen, maar
aangezien er grote twijfels over de juistheid hiervan bestaan, blijft dit hier achterwege.
Enige achtergrondinformatie over nakomelingen van de zevende generatie
De onderstaande personen vormen de doorslaggevende schakel in de Loosduinse tak.
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Akte 1 Loosduinen.
Op 20-02-1825 huwt Johannes Pauptit, geboren op 7 september 1800 te Leiden, metselaarsknecht, zoon van Abraham Pauptit, metselaarsknecht, wonende te Loosduinen en van wijlen
diens huisvrouw Catharina Johanna Wagemaker, met Cornelia van Duijn. Getekend door A. en J.
Pauptit.
Deze Johannes overlijdt op 08-10-1869 te Loosduinen.
Generatie 08
Van Jean Paupetit en Susanna Rondeau zorgt alleen het echtpaar generatie 07 voor Poptie’s tot
in de 21ste eeuw. Het nageslacht van zoon Simon sterft namelijk uit.
Beschrijving door de heer Beudeker.
Simeon Paupetit: ged. Leiden 25 december 1732, begraven 1 december 1785 reg. Kerk
Heiligeweg en Leidse Kerkhof “Simeon Poptie in de Laatst Looijersdwarsstraat” (g.a. Amst 1117163 en 1125-1663) (B.B.? nalatende drie mondige kinderen.) Op 29 november 1785 werd volgens
de registers van de Waalse kerk te Amsterdam geld ontvangen voor het regt van begraven van
Simeon Poptie.
Hij trouwde te Delft 7 mei 1758 in de Gasthuiskerk, ondertrouw 22 april 1758 met
Suzanna van Leeuwen. In het register van de ingekomen lidmaten van de Hervormde Gemeente
te Delft staat, dat zij in maart 1752 uit ’s-Gravenhage naar Delft kwam. Bij hun huwelijk woonden
beiden aan de Oude Delft te Delft. Volgens eerdergenoemd register is Suzannetje van Leeuwen
op 9 april 1758 naar Voorburg vertrokken. Zij werd 29 augustus 1790 te Amsterdam begraven als
weduwe van Siemon Poptie op de Baangracht (g.a. Amst 1125-230).
23 avril 1754 recu membre de I’Eglise d’Amsterdam Simon Popetit (fich.W.k.)
Kinderen:
Suzanne (Popetit): geb. 12 juli 1759, ged., Waals 15 juli te Voorburg. overl.? Zij leeft nog op 1
december 1785.
Abraham (Paupetit): geb. 25 dec. 1761, ged. 27 december in de Waalse kerk te Amsterdam (g.a.
Amst. 135-152). Overl./begr.?
5 Maart 1794 ontvangen voor het regt op trouwen te Amst. 1 e klasse Abram Poptie en Catharina
Meijer (W.k. Amst.).
7 Maart 1794 (ondertrouw) Abraham Poptje van Amst., Geref. oud 33 jaar VIIa wonende op de
Baangragt bij de Bloemgragt, ouders dood, geass. met Isaac Sierach, wonende op de Bloemgragt
bij de eerste Dwarsstraat, met Catharina Meijer van Amsterdam, Geref. oud 29 jaar, woont als
boven, ouders dood, geass. met Christoffel Heytbrink in de Korte Leidse Dwarsstr., akte is
ondertekend: [handtekening]
Catharina is geb., ged. ?, begraven op vrijdag 22 augustus 1794 te Amsterdam, Westerkerk en
Kerkhof, (als) Catharina van Venroo, huisvrouw van Abraham Poptie op de Baangragt bij de
Bloemgragt met koets geen kinderen, met de baar fl 4,--, fl 6,-- (g.a. Amst. 1226-38v en 111953v).
Gerard (Paupetit): geb. 16 januari 1765, ged. 17 januari te Amst. (W.k. en g.a. Amst. 135-170v).
Ontvangen voor het regt van begraven te Amst. 27 februari 1787, klasse - voor het lijk van Gerrit
Poptie (W.k. Amst.). Begr. te Amst. 1 maart 1787, Gerrit Poptie, Egelantierstraat (reg. Karthuizer
Kerkhof g.a. Amst. 1183-104).
Jean (Peaupetit): geb. 11 juni 1767, ged. 14 juni te Amsterdam (g.a. Amst. 135-184).
Ontvangen voor het regt van begraven te Amst. 25 januari 1779 voor het lijk van Jean Poppetit
(W.k.). Begr. te Amst. 28 januari 1779, Jean Popetit, zoontje van Simon uijt de Korte
Leijdsedwarsstraat bij het Spiegelplijn (g.a. Amst. 1243, 131v).

Deze zonen van Simon hebben geen kinderen nagelaten evenmin als andere in Amsterdam
wonende Poptie’s. Derhalve loopt die tak dood.
CBG: fiche Egl. Wallonnes Peupetit, nr P145.
• Ontvangen voor het regt op het begraven te Amsterdam den 25-01-1779 Jean Poptie in de
klasse ƒ -, Amsterdam. [Korte Leydsedwarsstraat, bron A.J.C. Pauptit.]
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• Ontvangen voor het regt op het trouwen te Amsterdam 05-03-1794 Abraham Poptie en
Catharina Meijer.
Generatie 09
Jacques Paupetit en Jeanne Aubert houden twee zonen in leven: Abraham en voorvader Jean.
Enige achtergrondinformatie over nakomelingen van de negende generatie
NH-doop het kind van Abraham Poptie en Jannetje le Poetre:
Pieterskerk, 25 okt. 1713, kind Johanna Peaupetit, getuigen Jannetje le Poetre.
CBG: fiche Egl. Wallonnes Peupetit, nr P145.
• Jeanne Popeti de Leide parti avec témoignage 16 aout 1744 à Gouda.
Dit enige bekende kind van Abraham is een meisje en zet de stamreeks dus niet voort.
Generatie 10 en 11
Geen andere mannelijke nakomelingen met zekerheid bekend.
CBG: fiche Egl. Wallonnes Peupetit, nr P145.
• Maries à Amsterdam le 9 april 1651 Tousin Popetij et de Marie Nimal. [generatie 11?]
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Wie de onderstaande Frans is, is vooralsnog een groot raadsel, maar de gecombineerde namen
Frans en Gerrit Jozef doen vermoeden dat dit een kleinkind van het gezin Frans Gerrit Poptie en
Gerritdina Maria Hemeltgen betreft, vooral aangezien hij enige tijd in het buitenland verbleef. De
kans bestaat dat Frans Gerrit en zijn vrouw/een andere vrouw één of meer kinderen hebben
gehad die niet zijn meegekomen naar Den Haag.
Aan de andere kant duikt op een gegeven moment ook een nog niet te herleiden F. Poptie in
Leiden op in een advertentie waarvan niet bekend is wanneer deze werd geplaatst. Dit zou weer
kunnen wijzen in de richting van in Leiden achtergebleven familie.
In ieder geval geeft dit hoop voor degenen die vrezen dat de Poptie-tak langzaam maar zeker
uitsterft!
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
De Heer en Mevrouw Frans Poptie-Jobsis Long geven met vreugde kennis van de geboorte van
hun Zoon Gerrit Jozef. 16 December 1955 Martin Place 1126, Ann Arbor (Michigan).
NGV Poptie familie-advertenties. [Datum?]
Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega, de heer F. Poptie. Wij
zullen hem in onze gedachten herdenken. Personeel A.Z.L. Int. Afd. I, Leiden. [Academisch
Ziekenhuis Leiden, interne geneeskunde.]
(Nagekomen informatie 2017.) Vermoedelijk stond er een foutieve naam in de advertentie.
Volgens een tekst, geplaatst op 5 december 2015 ter nagedachtenis aan mevrouw Sarah “Sally”
Long Jobsis, geboren 18-11-1929 in Baltimore, was zij weduwe van Frans Jobsis. Na haar huwelijk
woonde ze in Ann Arbor. Zie http://www.hallwynne.com/27472-2/.
Zie verder over Frans Frederik Jöbsis, overleden 29-08-2006:
http://www.hallwynne.com/frans-frederik-jobsis/ en
http://biomedicaloptics.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=1351963 o.a.:
‘Frans F. Jöbsis was born in Batavia (Jakarta) on the first of April 1929, a child of Dutch parents
living in Indonesia. His mother was a practicing internist and his father a banker, as well as a
closet poet. His parents got him interested in field biology and he dreamed of becoming an
explorer of rain forests; however, the family returned to Holland when he was nine—just before
the German occupation of World War II.’
Maar wie was dan de F. Poptie in de familie-advertentie van het A.Z.L.?
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Nicolaas Frans Gerrit Poptie
29-01-1862 te Leiderdorp
11-10-1953 te Leiden
NH
Leiderdorp, Leiden: Kraaierstraat, 4e Binnenvestgracht, Middelstegracht, 2e
Haverzaklaan, Haarlemmerstraat, Oude Rijn
Meubelmaker, stoffeerder, meubelfabrikant
Willem Frederik Poptie
Jannetje Boekooy

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

Alida Johanna Vermeij
21-05-1862 te Leiden
23-08-1934 te Leiden
NH
Leiden
Huisvrouw
Willem Vermeij
Alida Bronkhuijzen
23-12-1885 te Leiden

Kinderen
1.
2.
3.
4.

Willem Fredrik
Johannes Petrus Marinus
Clasina Johanna Alida
Petronella Susanna

geb. 28-09-1886 te Leiden, overl. 21-09-1955 te Leiden
geb. 07-07-1888 te Leiden, overl. 04-07-1911 te Leiden
geb. 04-10-1890 te Leiden, overl. 05-04-1919 te Leiden
geb. 30-01-1893 te Leiden, overl. 30-11-1974 te Leiden

Bijzonderheden
Nicolaas Frans Gerrit heeft een ander beroep dan zijn voorouders gekozen. Hij werkt als
ambachtelijk meubelmaker. Dit vak heeft hij geleerd toen hij met zijn zus en broer in het
weeshuis zat. Daar leerde hij eveneens zijn vrouw kennen, het weesmeisje Alida Johanna
Vermeij. Zij trouwen op hun 23ste en negen maanden later verschijnt hun eerste zoon Willem
Frederik. Ongeveer om het jaar komen nog drie kinderen ter wereld.
De oudste treedt in het voetspoor van zijn vader en wordt ook meubelmaker. Nicolaas Frans
Gerrit heeft inmiddels een eigen zaak opgezet die zijn zoon later overneemt. Een tweede zoon,
huisschilder van beroep, overlijdt ongehuwd wanneer hij pas 22 jaar oud is. Ook het derde kind,
dochter Clasina Johanna Alida Poptie overlijdt vrij jong op haar 28 ste. Zij was nog geen vier jaar
getrouwd. Het jongste meisje Petronella Susanna Poptie trouwt in 1925 met Matheus Brinks, een
juwelier. Volgens mijn moeder kregen mijn oma en overgrootmoeder “familiekorting” in zijn
winkel op de Haarlemmerstraat.
De twee weeskinderen hebben hun eigen kroost een goede toekomst kunnen bieden. Nicolaas
Frans Gerrit is tamelijk oud geworden. Hij was al bijna twintig jaar weduwnaar toen hij in 1953 op
de hoogbejaarde leeftijd van 91 overleed.
Huwelijk
Akte 316 N.F.G. Huwelijk 23-12-1885.
Nicolaes Frans Gerrit Poptie, jongeman, meubelmaker, 23 jaar, geboren te Leiderdorp, wonende
te Leiden, zoon van Willem Frederik Poptie en van Jansje Boekooy, beide overleden,
overleggende onder andere het certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en
een toestemming van den kolonel kommandant van het vierde regiment Jnfanterie, huwt met
Alida Johanna Vermey, jongedochter, 23 jaar [volgens akte 622 geboren op 21-05-1862], zonder
beroep, dochter van Willem Vermeij en Alida Bronkhuijzen. De namen van de getuigen zijn bijna
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onleesbaar. De akte is getekend door N.F.G. Poptie, Jacobus van der Steen, stoelenmaker, F. Buis
en F.G. Poptie, meesterknecht en A.J. Vermey.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 1239.
Op 29 september 1886 verklaart Nicolaas Frans Gerrit Poptie, 23 jaar, meubelmaker te Leiden
[marge: Kraaierstraat 38] dat Alida Johanna Vermeij op 28-09-1886 is bevallen van Willem Fredrik
Poptie. Getuige is o.a. Jacobus van der Steen, 29 jaar, stoker te Leiden.
Akte 888.
Op 9 juli 1888 verklaart Nicolaas Frans Gerrit Poptie, 25 jaar, meubelmaker te Leiden [marge:
Kraaierstr. 38] dat Alida Johanna Vermeij, zonder beroep op 07-07-1888 is bevallen van Johannes
Petrus Marinus Poptie.
Akte 1210.
Op 6 october 1890 verklaart Nicolaas Frans Gerrit Poptie, zevenentwintig jaren, meubelmaker te
Leiden [marge 1e Binnenvestgracht 2Da], dat Alida Johanna Vermeij, zonder beroep, op 04-101890 is bevallen van Clasina Johanna Alida Poptie. Getuigen zijn Jacobus van der Steen, 33 jaar,
stoelenmaker te Leiden en Antonie Poptie, 25 jaar, timmerman, te Leiden.
Akte 161.
Op 1 februari 1893 verklaart Nicolaas Frans Gerrit Poptie, dertig jaren, meubelmaker, wonende
te Leiden [marge: 4e Binnenvestgr. 25 of 21] dat Alida Johanna Vermeij, zonder beroep op 30-011893 is bevallen van Petronella Susanna Poptie. Getuige is o.a. Jacobus van der Steen, 36 jaar,
stoelenmaker.
Huwelijken van de kinderen
Willem Fredrik Poptie met Johanna van Geelen
Clasina Johanna Alida Poptie met Hendrik Lens
Petronella Susanna Poptie met Matheus Brinks

01-09-1913 te Leiden
09-08-1915 te Leiden
28-07-1925 te Leiden

Akte 357.
Op 01-09-1913 huwt Willem Fredrik Poptie, oud 26 jaren, meubelmaker, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige zoon van Nicolaas Frans Gerrit Poptie, oud 51 jaren, meubelmaker en van
Alida Johana Vermeij, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier
tegenwoordig en toestemmende, met Johanna van Geelen, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren
te Oegstgeest, wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Lambertus van Geelen, 53 jaren en
van Geertruida Hofwegen, oud 52 jaren, beiden zonder beroep en wonende te Leiden. Getuige is
onder andere Hendrik Lens, oud 22 jaren, boekhouder wonende te Leiden.
Akte 309.
Op 09-08-1915 huwt Hendrik Lens, oud 24 jaren, kantoorbediende, geboren en wonende te
Leiden, zoon van Hendrik Daniël Lens, overleden en van Augustina Catharina van der Upwich,
oud 46 jaren, winkelierster, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig, met Clasina Johanna Alida
Poptie, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van
Nicolaas Frans Gerrit Poptie, meubelmaker en van Alida Johanna Vermeij, zonder beroep, beiden
oud 52 jaren, wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Getuige is
onder andere Willem Frederik Poptie, oud 28 jaren, meubelmaker, broeder van de bruid,
wonende te Leiden.
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Overlijdensakten
Akte 489.
Op 5 juli 1911 wordt aangegeven dat op 04-07-1911 is overleden Johannes Petrus Marinus
Poptie, 22 jaar, geboren te Leiden, wonende te Leiden, huisschilder, zoon van Nicolaas Frans
Gerrit Poptie, meubelmaker en van Alida Johanna Vermeij, zonder beroep, beiden wonende te
Leiden.
Akte 348.
Op 7 april 1919 wordt aangegeven dat op 05-04-1919 is overleden Clasina Johanna Alida Poptie,
28 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gehuwd met Hendrik Lens,
dochter van Nicolaas Frans Gerrit Poptie, meubelfabrikant en van Alida Johanna Vermeij, zonder
beroep, beiden wonende te Leiden.
Poptie CBG CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed, na een langdurige ziekte, nog geheel onverwacht, onze geliefde Vrouw,
zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw Alida Johanna
Poptie-Vermeij, in den ouderdom van 72 jaar.
N.F.G. Poptie, W.F. Poptie, J. Poptie-van Geelen, P.S. Brinks-Poptie, M. Brinks en Kleinkinderen.
Leiden, 23 augustus 1934. Zoeterwoudsche Singel 70.
De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 27 Aug. a.s. te 12 uur op de begraafplaats
“Rhijnhof”.
Familie-advertenties in het CBG:
Heden ontsliep in de Hope des Eeuwigen Levens, onze beste, zorgzame Vader, Behuwd-, Grooten Overgrootvader, de Heer Nicolaas Frans Gerrit Poptie, weduwnaar van Alida Johanna Vermey,
in den ouderdom van ruim 91 jaar. W.F. Poptie, J. Poptie-van Geelen, P.S. Brinks-Poptie, H.D.
Lens, N.F.G. Lens, H. Lens-Singerling, M. van Harskamp. Klein- en Achterkleinkinderen. Leiden 1110-1953. Zoeterwoudsesingel 70. Geen bloemen. Bezoek Dinsdag en Woensdag a.s. van 7 - 9 uur
n.m. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 15 Oct. a.s. te één uur op de
begraafplaats “Rhijnhof”.
Overlijdenskaart: Nicolaas Frans Gerrit Poptie, weduwnaar van Alida Johanna Vermey, 91 jaar
oud. Leiden, 11-10-1953, Zoeterwoudsesingel 70, begraafplaats Rhijnhof. Namens W.F. Poptie, J.
Poptie-van Geelen, P.A. Brinks-Poptie, H.D. Lens, etc.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Voor de deelneming, ons betoond bij de ziekte en na het overlijden van onze beste Vader,
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer Nicolaas Frans Gerrit Poptie, betuigen wij U onze
welgemeende dank.
W.F. Poptie, J. Poptie-van Geelen, P.S. Brinks-Poptie, H.D. Lens, C. Lens-Mulder, N.F.G. Lens, H.
Lens-Singerling. Leiden, November 1953.
NGV Poptie familie-advertenties.
Heden overleed onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster en
tante Petronella Susanna Poptie, weduwe van M. Brinks in de ouderdom van 82 jaar. Uit aller
naam: M. Brinks. Leiden, 30 november 1974, Bejaarden Centrum “Lorentzhof”. Corresp. adres:
Haarlemmerstraat 126. (Thuis geen bezoek, geen bloemen).
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het bejaarden Centrum “Lorentzhof”, ingang
Zoeterwoudse singel. Bezoek aan de rouwkamer: dinsdagmorgen a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. De
rouwdienst zal gehouden worden donderdag 5 december a.s. in het Bejaarden Centrum
“Lorentzhof” aanvang 14.00 uur, waarna de begrafenis te ca. 15.00 uur zal plaats vinden op de
Nederlands Hervormde begraafplaats aan het “Groene of Willibrord kerkje” te Oegstgeest. Na de
begrafenis gelegenheid tot condoleren in het kerkgebouw.
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Diversen
Weeshuisarchief, inneemboek 1852-1877, inv. nr. 3393.
Ingenomen 22 juni 1875, bladzijde 190. Op verzoek van de familie (niet op keuzemogelijkheid:
authorisatie van Burgem. en Weth.) Ingenomen Nicolaas Frans Gerrit [Poptie], geb. 29 Jan 1862,
de Vader genaamd Willem Fredrik Poptie, de moeder genaamd Jannetje Boekkooij waarvan
beide ouders overleden zijn.
Nicolaas Frans Gerrit Poptie, meubelmaker, is in 1885, 1887, 1889 en 1894 (geboorte oma) als
getuige aanwezig wanneer Jacobus van der Steen alle kinderen van hem en Petronella Susanna
Poptie op het stadhuis aangeeft.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 641, 4de Binnenvestgracht, wijk 3 nr 20.
• Inkomst 1 jan 1890 Nicolaas Frans Gerrit Poptie, man, hoofd, geboren 29 jan 1862 te
Leiderdorp, [allemaal] NH, meubelmaker.
• Inkomst 1 jan 1890 Alida Johanna Vermeij, vrouw, geboren 21 mei 1862 te Leiden.
• Inkomst 1 jan 1890 Willem Frederik Poptie, zoon, geboren 7 sept. 1886 te Leiden.
• Inkomst 1 jan 1890 Johannes Petrus Marinus Poptie, zoon, 7 juni 1888 te Leiden.
• Bijgeschreven Clasina Johanna Alida Poptie, dochter, geboren 4 oct. 1890 te Leiden.
• Het hele gezin vertrekt naar de Middelstegracht 13. Direct hieronder staat hetzelfde gezin,
ingekomen 26-3-1892 als komende van de Middelstegracht 13 en vertrekkende naar de
Tweede Haverzaklaan. Bijgeschreven kind:
• Petronella Susanna Poptie, dochter, geboren 31 jan 1893 te Leiden, NH.
Nicolaas Frans Gerrit Poptie werkt samen met een zekere Hartwijk als meubelmaker c.q.
fabriekant. Ze hebben een zaak op de hoek van de Hooglandsekerkchoorsteeg en de Middelweg,
en nog een winkel op de Oude Rijn. Dat lijkt prima te gaan, maar tot twee maal toe wordt hun
bedrijf getroffen door brand. Eerst in de oudejaarsnacht van 31 december 1900. Die brand valt
nog te overzien. Maar 12 ½ jaar later gaat het helemaal mis. Een enorme brand verwoest hun
pand en ook belendende gebouwen lopen schade op. Saillant is dat de weeskinderen op de
vlakbij gelegen Hooglandschekerkgracht staan te popelen om als eerste met bluswerkzaamheden
te beginnen. Maar ze moeten per sé wachten op orders van de commandant. En die is nergens te
bekennen. Ondertussen grijpt het vuur woest om zich heen. Er was in jaren niet zo’n brand
geweest in Leiden. Het nieuws daarover haalt dagbladen in het hele land. De compagnons
hebben er een enorme strop aan. Na de vorige brand hadden ze hun bezittingen namelijk voor
een te laag bedrag verzekerd … In de jaren daarna zet Nicolaas de zaak wel voort op de Oude Rijn
en vervolgens in de Haarlemmerstraat.
Het nieuws van den dag : kleine courant, 01-01-1901.
Gisteravond halfelf brak te Leiden in de Hooglandsche Kerksteeg, dichtbij de Hooglandsche Kerk,
in een schrijnwerkers werkplaats op den zolder een brand uit welke gelukkig bij tijds werd
ontdekt. Een hevige storm woei, zoodat een groot gevaar dreigde voor de nevenstaande
werkplaatsen.
De eigenaars zijn de de heeren Poptie en Co.; huis en gereedschappen waren verzekerd.
Algemeen Handelsblad, 01-01-1901.
Allerlei. Gisteravond te elf uur werd brand ontdekt in de meubelmakerswerkplaats van de heeren
Poptie en Hartwijk, aan de Hoogl. Kerksteeg te Leiden. Het vuur was men spoedig meester, doch
het onder de werkplaats gelegen magazijn heeft veel waterschade geleden. Oorzaak onbekend.
De inventaris en gebouwen waren verzekerd.
Het nieuws van den dag : kleine courant, 16-07-1901.
Advertentie. Groote Schrijfbureau, mahonie, gebruikt doch in goeden staat, van zeer degelijke
constructie, te koop. Te bevragen bij Poptie en Hartwijk, fabrikanten van Linnenkasten en
Bureaux, Hooglandschekerkkoorsteeg hoek Middelweg en Oude Rijn 28, Leiden.
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Leidsch Dagblad, via Erfgoed Leiden en Omstreken, 03-07-1912, pagina 2.
Hedenmorgen ongeveer halfacht ontstond er een felle uitslaande brand in het perceel op den
hoek van de Hooglandsche Kerksteeg, waarin de heeren Poptie en Hartwijk hun magazijn en
werkplaats van meubelen hebben. De brand ontstond doordat een vonk van den haard, waarin
vuur brandde voor het drogen van het hout, in de krullen, die in de werkplaats lagen, viel.
De menschen, die er aan het werk waren, deden hun best den brand in den aanvang te stuiten,
maar daar was geen denken aan. De vlammen vonden in de aanwezige meubelen en het droge
hout zooveel voedsel dat eenige emmers water niets hielpen. Fluks werd iemand naar het
Weeshuis op de Hooglandsche Kerkgracht gezonden om de spuit, maar, hoewel de weesjongens
van ongeduld popelden, zij moesten wachten op de order, door den commandant der brandweer
te geven. Zoo kwam het, dat de spuit met bediening een tien minuten klaar stond zonder water
te kunnen geven.
De politie was intusschen met den slangenwagen komen aanrijden en bijgestaan door eenige
burgers, gaf deze water, maar intusschen sloegen de vlammen reeds uit alle ramen en lekten
tegen de muren van de belendende perceelen en aan die van de overzijde van de nauwe steeg en
roosterden deuren en ramen, zoodat de ruiten sprongen.
Toen de brandweer ongeveer tien à vijf minuten vóór achten aanrukte, was het te voorzien, dat
er van het perceel zelf en van wat er in was, niets meer behouden kon blijven. Krachtigen
waterstralen vielen in de vlammen en wisten deze eindelijk toch te dooven.
De groentenwinkel naastaan in de steeg, de meubelzaak van den heer Raar, het aardappelenzaakje en het sigarenwinkeltje aan de overzijde, het daarnaast staande pakhuis met bovenwoning
en zelfs de kosterswoning bij de Hooglandsche Kerk kregen vuur- en waterschade. Tegen negen
ure had men echter den brand geheel onder de knie.
De zwart geroosterde hooge muren van het uitgebrande perceel nu niet meer vastgehouden
door houten balken, werden gevaarlijk. Gelukkig wist de politie het terrein, dat zich daar
trouwens uitnemend toe leende, op uitstekende wijze af te sluiten en de talrijke menigte op een
afstand te houden waarna de muren werden neergehaald, wat ook weer enige consternatie
verwekte.
Gebouwen, meubelen en de groote partijen hout waren verzekerd, echter niet voor hooge
sommen. Het gebouw, tegen ƒ 3000 bij de firma De Jong, te Amsterdam; de inhoud voor ƒ 2500,
bij de Utrechtsche Maatschappij. Ook de aangrenzende en tegenover liggende perceelen waren
verzekerd, behalve de inboedel van den bewoner boven het pakhuis, die dit op grond van zijn
godsdienstige overtuiging naliet, zooals hij zeide.
Bron: https://leiden.courant.nu/issue/LD/1912-07-03/edition/0/page/2?query=
Geen foto’s van de branden gezien.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 03-07-1912.
Door het vlam vatten van krullen is hedenmorgen omstreeks half acht een zware uitslaande
brand uitgebroken in de meubelmakerij van de firma Poptie en Hartwijk, gelegen in de
Hooglandsche-Kerkchoorsteeg, aan den hoek van den Middelweg, te Leiden. Het duurde vrij
lang, vóór de brandweer van den commandant order had gekregen om uit te trekken – er bestaat
te Leiden een regeling, dat geen spuit mag uitrukken zonder order van den commandant of diens
plaatsvervanger – en het vuur breidde zich snel uit, zoodat toen de brandweer na ruim 20
minuten op het terrein verscheen, het geheele perceel in lichtelaaie stond. Het vuur deelde zich
ook mede aan drie, aan de overzijde gelegen perceelen, waarin gevestigd zijn een
groentenwinkel van J. Springer, een sigarenmagazijn van J. van Wijk en een metselaarswerkplaats
met bovenwoning van de gebroeders Stouten.
Aan den Middelweg tastte het vuur het aangrenzende meubelmagazijn annex werkplaats van de
wed. J.F. Raar, alsmede de aan de overzijde gelegen woning van den koster der Hoogl. Kerk aan.
Door het krachtdadige optreden van de brandweer bleef echter de eigenlijke brand tot het
perceel van de firma Poptie en Hartwijk beperkt; de overige woningen kregen min of meer
belangrijke brand- en waterschade.
[Er is waarschijnlijk geen verwantschap met familietak Van Wijk. Stouten betreft nakomelingen
van mijn voorouders, de echtparen Stouten & Copij en Stouten & Cedron.]
Aanvullende informatie in de Maasbode: Groote brand te Leiden. De brand brak uit in de
lijnkokerij op een bovenverdieping. … Door het omhalen der muren slaagde men erin verdere
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uitbreiding van den ramp te voorkomen. Te tien uur ’s morgens ongeveer had de brand
uitgewoed en vertoonde het terrein van de ramp zich als een uitgestrekte ruïne. Persoonlijke
ongevallen zijn gelukkig niet te betreuren. Brand- en waterschade zijn aanzienlijk. In tal van jaren
is hier ter stede niet een zoo uitgebreide brand voorgekomen.
Leeuwarder Courant, 04-07-1912.
Leiden, 3 Juli. In de lijmkokerij van de meubelfabriek van de heeren Poptie en Hartwijk aan den
Middelweg is hedenochtend brand uitgebroken. De fabriek, het magazijn en drie aangrenzende
woningen zijn uitgebrand. Verdere uitbreiding is voorkomen door het sloopen van de belendende
perceelen [sloop?; dit is door meerdere kranten zo overgenomen].
Het nieuws van de brand in 1912 staat in meerdere kranten, zoals de Provinciale Drentsche en
Asser courant, Arnhemsche Courant, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, Delftsche
Courant, Leeuwarder Courant, Algemeen Handelsblad, Nieuwsblad van het Noorden, Provinciale
Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
courant [het bericht is overgeseind], Nieuwe Tilburgsche Courant, Haagsche Courant, Het nieuws
van den dag: kleine courant, Maasbode, Nieuwe Veendammer courant (5 juli), De Gooi- en
Eemlander : nieuws- en advertentieblad (6 juli), De Grondwet (prijzen advertenties zijn in $,
23-07-1912, bericht op 28 juni).
Adresboekje Leiden 1898-1898.
N.F.G. Poptie - Meubelmaker, Haverzaklaan 2c.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1908.
N.F.G. Poptie, meubelmaker en stoffeerder, Oude Rijn 28.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1914-1915.
N.F.G. Poptie, meubelfabrikant en winkelier in complete meubileering, Oude Rijn 28 en
Haarlemmerstraat 115. En onder andere gedurende deze jaren zijn zoon:
W.F. Poptie, meubelmaker, Oude Rijn 28a.
W.F. Poptie, meubelmagazijn, Oude Rijn 28.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1920-1921.
N.F.G. Poptie, meubelfabrikant en winkelier in complete meubileering, Haarlemmerstraat 115.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1926-1928.
N.F.G. Poptie, Meubelfabrikant en Winkelier in Complete Meubileering, Haarlemmerstraat 115.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1934-1935.
N.F.G. Poptie, Zoeterwoudse Singel 70.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1940-1941.
N.F.G. Poptie, Zoeterwoudsche Singel 70.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
Nummer 5527 Nicolaas Frans Gerrit Poptie, Haarlemmerstraat 15, geboren Leiderdorp, 29 januari
1862.
De banier : staatkundig gereformeerd dagblad, 05-03-1935.
Leiden geveilde percelen
Huis en erf Oude Rijn 25 in bod ƒ 2000. Kooper de heer N.F.G. Poptie te Leiden voor ƒ 2035.
Informatie over de kinderen
Willem Frederik Poptie, meubelmaker, winkelier in meubelen, huwt op 01-09-1913 met Johanna
van Geelen. Zie de hierna volgende gezinskaart.
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Clasina Johanna Alida Poptie en Hendrik Lens hadden twee zonen, genaamd Henk en Nico. Zij
waren respectievelijk directeur en onderdirecteur van Elmi (overhemden).
Petronella Susanna Poptie en juwelier Matheus Brinks kregen twee zonen en een dochter.
P.S. Brinks-Poptie woont in 1955 op de Haarlemmerstraat 126 te Leiden. Overgrootvader Van der
Steen noemde Matheus Brinks “de zilvervloot”.
In het archief van Erfgoed Leiden 1525 Archief J.A. Brinks (juwelier), 1914-1972 zitten stukken
betreffende J.A. Brinks en J.M. Brinks-Dekker gezamenlijk, waaronder: ’17 kwitanties van
meubelmakerij, stoffeerderij en beddenmakerij W.F. Poptie op naam van J.A. Brinks, 1936.’
Toegangsnummer: NL-LdnRAL-1525.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Willem Frederik Poptie
28-09-1886 te Leiden
21-09-1955 te Leiden
Oude Rijn, Haarlemmerstraat, Kanaalweg
Meubelmaker, winkelier in meubelen en gramophoons
Nicolaas Frans Gerrit Poptie
Alida Johanna Vermeij

Johanna van Geelen
25-09-1886 te Oegstgeest
25-05-1967 te Leiden
Oegstgeest, Leiden
Huisvrouw
Lambertus van Geelen
Geertruida Hofwegen
01-09-1913 te Leiden

Kinderen
1. Alida Johanna
2. Lambertus Johannes Hendrik
3. Johanna Wilhelmina

geb. 08-06-1914 Leiden, overl. 20-02-1997 Leiderdorp
geb. 11-04-1917 te Leiden, overl. 05-08-1983 te Delft
geb. 20-04-1925 te Leiden, overl. 18-08- 2011 in Leiden

Bijzonderheden
Willem Frederik Poptie is de zoon die het meubelmakersvak en de zaak van zijn vader heeft
overgenomen. Zijn jongste dochter weet daar meer van (zie hierna). Willem Frederik is welgeteld
drie dagen jonger dan zijn eega Johanna van Geelen met wie hij op 1 september 1913 trouwt.
Het jaar daarop breekt de eerste wereldoorlog uit en schenkt Johanna het leven aan Alida
Johanna Poptie. Drie jaar later verschijnt Lambertus Johannes Hendrik en de jongste, Johanna
Wilhelmina laat vervolgens acht jaar op zich wachten.
In dezelfde volgorde trouwen zij allemaal. Maar met name Alida Johanna krijgt amper de kans om
van haar huwelijk te genieten. Ze is nog maar pas getrouwd, wanneer de tweede wereldoorlog
losbarst, en als die voorbij is, dient haar man in Nederlands Indië. Daar raakt hij gewond en
verliest hij het leven in december 1947. In de overlijdensaankondiging kan zij zich nog één dag
“vrouw van” noemen. Vijftig jaar lang daarna is het niets anders dan “weduwe van”.
“Bert” trouwt in 1943 en krijgt twee dochters. Hij is de enige zoon en volgens traditie de
volgende eigenaar van de familiezaak. Hij heeft tevens in de jaren veertig gezocht naar het
familieverleden.
De jongste telg Johanna Wilhelmina trouwt in mei 1953 met Hendrik Christoffel Boom. Zij
verhuizen naar Hilversum waar zij eveneens twee dochters krijgen. “Jopie”, zoals zij volgens haar
verlovingsadvertentie wordt genoemd, is later met haar gezin teruggekeerd naar de sleutelstad
en daar in 2011 overleden.
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Huwelijk
Akte 357.
Op 01-09-1913 huwt Willem Fredrik Poptie, oud 26 jaren, meubelmaker, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige zoon van Nicolaas Frans Gerrit Poptie, oud 51 jaren, meubelmaker en van
Alida Johana Vermeij, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier
tegenwoordig en toestemmende, met Johanna van Geelen, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren
te Oegstgeest, wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Lambertus van Geelen, 53 jaren en
van Geertruida Hofwegen, oud 52 jaren, beiden zonder beroep en wonende te Leiden. Getuige is
onder andere Hendrik Lens, oud 22 jaren, boekhouder wonende te Leiden.
Geboorte-aangiften van de kinderen
10-jaren tafels geboorten 1913-1922 geen fiches van akten zelf, geboren: Alida Johanna Poptie
aangifte 9 juni 1914 en Lambertus Johannes Hendrikus aangifte 11 april 1917.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Voorspoedig geboren: Alida Johanna, dochter van W.F. Poptie. Joh. Poptie-Van Geelen. Leiden, 8
Juni 1914.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Geboren: Lambertus Johannes Hendrik. Zoon van: W.F. Poptie en Joh. Poptie-van Geelen. Leiden
11 April 1917. (Oude-Rijn 28)
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Met deze berichten wij de geboorte van een dochter W.F. Poptie. Joh. Poptie-v. Geelen. Leiden,
20 April 1925. Oude Rijn 28, Eenige Kennisgeving.
Huwelijken van de kinderen
Alida Johanna Poptie met Paulus van Rooijen
Lambertus Johannes Hendrik Poptie met Abelia Maria de Heer
Johanna Wilhelmina Poptie met H.C. Boom

04-09-1939 te Leiden
07-07-1943 te Leiden
1953 te Leiden

CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Verloofd: Jopie Poptie en H.C. Boom. Leiden, 17 October 1948. Haarlemmerstraat 115,
Kraaierstraat 1.
Overlijdensakten
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Tot mijn grote droefheid, moet ik U heden in kennis stellen, dat ik Vrijdagmiddag het
ontstellende bericht dat mijn innig geliefde Man Paulus van Rooijen de 18 e December 1947 in de
leeftijd van 33 jaar in ’t Juliana Ziekenhuis te Bandoeng op Java aan zijn bekomen verwondingen
is overleden. Dat hij moge rusten in vrede. Zijn diepbedroefde vrouw A.J. v. Rooijen-Poptie.
Leiden, 22 Dec. 1947 Haarlemmerstraat 115.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Met droefheid geven wij U kennis van het nog onverwacht overlijden van onze innig geliefde
Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de heer Willem Frederik
Poptie op de leeftijd van bijna 69 jaar.
Leiden:
J. Poptie-van Geelen, A.J. van Rooyen-Poptie, L.J.H. Poptie,
A.M. Poptie-de Heer, Lieke.
Hilversum: J.W. Boom-Poptie, H.C. Boom.
Leiden, 21 Sept. 1955, Kanaalweg 3.
De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 24 September a.s. om 1 u. op de begraafplaats
“Rhijnhof”. Liever geen bezoek.
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CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed geheel onverwacht tot onze diepe droefheid onze Zwager, Behuwdzwager en
Oom, de Heer Willem Frederik Poptie, in de ouderdom van bijna 69 jaar. [Namens familieleden
Boon en Van Geelen] Nichten en Neven. Leiden, 21 September 1955.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed onze geliefde zorgzame Broer en Oom, de Heer Willem Frederik Poptie, op de
leeftijd van bijna 69 jaar. Mevr. P.S. Brinks-Poptie.
Haarlemmerstraat 126: H.D. Lens, C. Lens-Mulder.
Kam. Onneslaan 28: N.F.G. Lens, H. Lens-Singerling.
P.J. Blokstraat 31: Leiden, 21 September 1955.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Met droefheid geven wij kennis van het heengaan van onze geliefde zuster, schoonzuster en
tante Johanna Poptie-van Geelen, weduwe van Willem Frederik Poptie, in de leeftijd van 80 jaar.
[Onder andere namens] Leiden: P.S. Brinks-Poptie. Nichten en neven. Leiden, 25 mei 1967.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Op 25 mei werd van ons weggenomen, onze lieve onvergetelijke moeder, behuwd- en
grootmoeder Johanna Poptie-van Geelen, weduwe van Willem Frederik Poptie, in de ouderdom
van 80 jaar.
A.J. van Rooyen-Poptie, L.J.H. Poptie, A.M. Poptie-de Heer, J.W. Boom-Poptie, H.C. Boom en
kleinkinderen.
Leiden, 30 mei 1967, Corantijnstraat 76. Corr. adres: Kanaalweg 3.
CBG Poptie familie-advertenties na 1970 (verkort weergegeven).
“Ik hing aan het leven, maar dit is geen leven. Ik ben moe gestreden.”
Verdrietig delen wij u mede dat, na een moeilijke periode, is heengegaan onze lieve zorgzame
zuster, schoonzuster en tante Alida Johanna van Rooijen-Poptie, weduwe van Paul van Rooijen.
In de leeftijd van 82 jaar. [Namens het echtpaar Boom-Poptie en hun twee dochters. ...Leiden, 20
februari 1997.] De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden op maandag 24 februari om 15.30
uur in de aula van begraafplaats Rhijnhof, ... te Leiden, waarna de bijzetting in het familiegraf zal
plaatsvinden.
Diversen
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5528 Willem Frederik Poptie, Oude Rijn 28, geboren Leiden, 28 september 1886.
Persoonskaart
Willem Fredrik Poptie, geboren 07/28-09-1886 te Leiden, op 01-09-1913 gehuwd met Johanna
van Geelen, overleden op 21-09-1955 te Leiden.
Meubelmaker
Leiden
Winkelier in meubelen h
Haarlemmerstraat 115
8 sep. 41 PB 39742
26 oct. 54 Kanaalweg 3 K8
Kinderen
• Alida Johanna Poptie, geboren 08-06-1914 te Leiden, huwt op 04-09-1939 met Van Rooijen.
• Lambertus Johannes Hendrikus Poptie, geboren 11-04-1917 te Leiden, huwt/vertrekt (?) op
19-01-1942 met -.
• Johanna Wilhelmina Poptie, geboren 20-04-1925 te Leiden, huwt 1953 H.C. Boom, Hilversum.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1914-1915.
W.F. Poptie, meubelmaker, Oude Rijn 28a.
W.F. Poptie, meubelmagazijn, Oude Rijn 28.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1920-1921.
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W.F. Poptie, Meubelmaker, Oude Rijn 28a.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1926-1928.
W.F. Poptie N.F.Gzn., Gramophoon- en meubelhandel, en fabricage van meubelen, Oude Rijn 28,
telefoon 2169.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1934-1935.
W.F. Poptie N.F.Gzn., fabricatie en handel in meubelen, Haarlemmerstraat 115, telefoon 2169.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1940-1941.
W.F. Poptie N.F.Gzn., fabricatie en handel in meubelen, Haarlemmerstraat 115.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1954-1955.
W.F. Poptie, winkelier, Haarlemmerstraat 115.
Leidsch Dagblad, 28-03-1941.
Zestigjarig jubileum van den Beurtvaartdienst Waddinxveen – Leiden, van de heer H.C. v.d.
Akerboom.
… Velen kwamen den jubilaris daarop de hand drukken w.o. talrijke collega’s en voorts een
deputatie van de Leidsche Meubelwinkeliersvereeniging, namens wie de heer W.F. Poptie het
woord voerde. Spr. Wenschte den jubilaris geluk en merkte op, dat de jubilaris steeds de
belangen van de meubelwinkeliers heeft behartigd. De jubilaris leverde steeds de goederen
zonder ‘krassen, deuken of brokken’ af. Namens de meubelwinkeliers overhandigde spr. Hem
een prachtigen bloemenmand en twee kistjes sigaren, …
Informatie over de kinderen
Lambertus Johannes Hendrik Poptie huwt met Abelia Maria de Heer. Lieke en Jos Poptie zijn hun
twee dochters. Zie de hierna volgende gezinskaart.
Hendrik Christoffel Boom en Johanna Wilhelmina Poptie hebben ook twee dochters.
Alida Johanna Poptie, getrouwd met de jong gestorven Paulus van Rooijen kreeg geen kinderen.
Enquetteformulier, telefoongesprekken en ontmoeting 20 november 2000.
Johanna Wilhelmina Poptie heeft samen met haar man twee dochters gekregen. Haar interesse
gaat uit naar alles wat met natuur te maken heeft, voornamelijk bloemen, planten en dieren en
zij sport graag. Zo gaat zij regelmatig zwemmen en zij zit op gymnastiek. Overigens heeft zij wel
eens gymles gekregen van een vervangster met de naam Poptie uit Roelofarendsveen! Mevrouw
Boom-Poptie is als kind weleens bij mijn overgrootouders Van der Steen-Poptie op de
Apothekersdijk in huis op bezoek geweest. Dat was het tweede huis links van het Volkshuis.
Haar vader Willem Frederik Poptie was geïnteresseerd in dieren in het algemeen en had een
volière met verschillende vogels. Bovendien hield hij erg van gedichten. Van opa Nicolaas Frans
Gerrit Poptie is geen vrijetijdsbesteding bekend. In zijn tijd was men blij wanneer er voldoende
brood op de plank was. Oma Alida Johanna Vermeij hield van handwerken; zij kon heel goed
borduren, breien en koken.
De laatste eigenaar van de meubelzaak in de Haarlemmerstraat 115 was Lambertus Poptie. Hij
had later een zaak met sieraden en mooi koperwerk in Noordwijk. De winkel in Noordwijk liep in
de jaren zeventig als een tierelier en de klandizie bestond uit veel Duitse toeristen. Het pand
waarin de winkel in de Haarlemmerstraat was gevestigd, is afgebroken en er zijn twee panden
voor in de plaats gekomen. De zaak had drie etalages. Opa Nicolaas Frans Gerrit heeft zijn zaak
overgedragen aan zijn zoon Willem Frederik en die op zijn beurt aan nakomeling Lambertus
Johannes Hendrikus. Op een gegeven ogenblik wilde deze liever handelen in goederen die op het
zelfde moment dat ze over de toonbank gingen betaald werden. Vandaar dat hij met de andere
winkel in Noordwijk verder ging. Opa en vader Poptie verkochten een goede kwaliteit meubels,
niet zoals ze uit grote fabrieken kwamen. Voor de verloving van Johanna Wilhelmina Poptie heeft
vader een klok gemaakt in 1948, waarvan het uurwerk door juwelier Brinks werd geleverd en
deze klok loopt nog prima. Verder bezit zij een linnenkast die door opa Nicolaas Frans Gerrit
Poptie is gemaakt.
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Tijdens de tweede wereldoorlog woonden na de komst van Lieke drie generaties boven de winkel
in het pand dat qua bouw inmiddels was verouderd. Dit werd wel wat druk voor Johanna van
Geelen, die inmiddels rond de zestig was. Daarom hebben Lambertus en zijn zus van woning
gewisseld en zo kwam hij op de Sitterlaan te wonen met zijn jonge gezin.
Zus Alida Poptie heeft het lang niet altijd makkelijk gehad. Zij verloor haar man Paulus van
Rooijen toen hij in Nederlands-Indië was in 1947. Hij is met militaire eer (compleet met
saluutschoten) begraven en zij is later in een eigen kamer boven de winkel op de Haarlemmerstraat gaan wonen. Zij is nooit hertrouwd en hielp mee in de winkel, wat haar afleiding
bezorgde.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Lambertus Johannes Hendrikus Poptie
11-04-1917 te Leiden
05-08-1983 te Delft
De Sitterlaan
Musicus, semi-professioneel violist, meubelmaker, eigenaar meubelzaak, winkel in
koperwerk en sieraden te Noordwijk
Willem Frederik Poptie
Johanna van Geelen

Abelia Maria de Heer
08-04-1915 te Leiden
07-03-1996 te Leiderdorp
De Sitterlaan
Huisvrouw, “van alles gedaan”, naaister, hoedenmaakster, verkoopster
Elias de Heer
Abelia Maria Nieuwenhuizen
07-07-1943 te Leiden

Kinderen
Lieke en Josje.
Bijzonderheden
De oudste dochter Lieke Poptie heeft vol enthousiasme op diverse manieren een bijdrage
geleverd aan het relaas over haar familietak. Aan haar geef ik hierna dan ook graag het woord
wanneer het gezin waarin zij is opgegroeid ter sprake komt.
Huwelijk
Trouwboekje (Kopie Lieke Poptie)
Op 7 Juli 1943 zijn te Leiden gehuwd Lambertus Johannes Hendrikus Poptie, geboren te Leiden,
11 April 1917, zoon van Willem Fredrik en van Johanna van Geelen, en Abelia Maria de Heer,
geboren te Leiden, 8 April 1915, dochter van Elias en van Abelia Maria Nieuwenhuizen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
Abelia Maria te Leiden den 8 Febr. 45 (13 uur), O.K. 2-9-’45.
Johanna Wilhelmina Alida Petronella te Leiden den 26 juli 57 (7.30 uur), O.K. 19-10-’58.
Van de bovengemelde echtgenooten overleed -.
De aangifte van geboorte moet binnen drie dagen na de bevalling door den vader geschieden in
de gemeente waar het kind geboren is. Bij gebreke van den vader: door den geneesheer, de
vroedvrouw of een ander persoon die bij de bevalling is tegenwoordig geweest en als de moeder
buiten haar woning bevallen is, door de even genoemde personen of dengene te wiens huize zij
bevallen is.
De Zondag, de nieuwjaarsdag, de christelijke tweede paasch- en pinksterdagen, de beide
kerstdagen, hemelvaartsdag, en de verjaardag des konings, worden onder de dagen van aangifte
niet medegerekend.
Geboorteaangiften van de kinderen

-

Huwelijken van de kinderen

-
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Overlijdensakten
CBG Poptie familie-advertenties na 1970.
“Hij had opeens iets wijs de laatste tijd, alsof hij wist wat er met “leven” wordt bedoeld, alsof hij
ergens in zijn maandenlange strijd iets van de eeuwigheid al duidelijk had gevoeld; je kon het zien
dat hij het niet meer haalde, en dat hij aan de grote reis begon”.
Na een moeizame strijd heeft op 5 augustus 1983 van ons afscheid genomen, mijn lieve
echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa Lambertus Johannes Hendrikus Poptie, echtgenoot
van Abelia Maria de Heer op de leeftijd van 66 jaar.
A.M. Poptie-De Heer. Lieke van Aken-Poptie, Peter van Aken, Berend en Tijmen.
Jos Poptie, Ronald van Kooperen. Leiden, 10 augustus 1983, Morssingel. Overeenkomstig de
wens van de overledene heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.
CBG Poptie familie-advertenties na 1970.
Tot onze grote droefheid overleed op 5 augustus onze beste broer, zwager en oom L.J.H. Poptie.
A.J. van Rooyen-Poptie, J.W. Boom-Poptie, H.C. Boom en kinderen. Leiden, Morssingel.
CBG Poptie familie-advertenties na 1970 (verkort weergegeven).
Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze zwager en oom Bert Poptie. [Namens
leden van de families Van Houten, De Heer, Den Hertog, Van Leeuwen en Hazenberg] nichten en
neven. Leiden, 5 aug. 1983.
Overlijdensadvertentie Leidsch Dagblad.
Tijd;
Alles is heimwee, wolken en water.
Alles is heimwee, naar vroeger - naar later.
Vroeger is over, later - een ster.
Gisteren is oud, en morgen nog ver.
Bedroefd geven wij u kennis dat, rustig en kalm van ons is heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma Abelia Maria Poptie-de Heer, weduwe van L.J.H. Poptie, * 8 april 1915, 
7 maart 1996.
Wij willen via deze weg het verplegend personeel van Leythenrode (Vlindertuin) danken voor hun
liefdevolle verzorging.
Amsterveen: Lieke van Aken-Poptie, Peter van Aken, Berend, Tijmen.
Leiderdorp: Jos van Kooperen-Poptie, Ronald van Kooperen, Tess, Stijn.
Correspondentieadres ... De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op maandag 11 maart op
de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp.
Diversen
Bewijs van Geboorte-aangifte. (Kopie van Lieke Poptie.)
In het register van geboorten der gemeente Leiden is ingeschreven een kind, genaamd:
Lambertus Johannes Hendrikus.
Geboren op elf April 1917.
Vader: Willem Fredrik Poptie.
Moeder: Johanna van Geelen.
Leges: ƒ 0.25. Juni ’42-2.000- Typ. deG T.Stadhuis Leiden.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1954-1955.
L.J.H. Poptie, musicus, de Sitterlaan 8.
Leidsch Dagblad, 11-05-1942.
In het perceel Vischmarkt 1, dat te dien einde een inwendige verbouwing onderging, heeft de
heer L.J.H. Poptie onder den naam Elpé een winkel geopend, waar men nieuwe overhemden kan
laten vervaardigen en kapotte kan laten herstellen. De ondernemer exploiteerde vroeger een
dergelijk bedrijf in het klein in de Van ’s Hoffstraat en heeft daaraan thans in dezen vorm
uitbreiding gegeven.
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Lieke Poptie, formulieren en telefonisch gesproken op 6 november 2000 en Josje Poptie.
De Poptie meubelzaak is opgezet door overgrootvader Nicolaas Frans Gerrit, voortgezet door opa
Willem Frederik en overgedragen aan haar vader Lambertus Johannes Hendrikus Poptie. Dit mag
dus met recht een winkeliersgeslacht heten. Deze winkel zat op Haarlemmerstraat nummer 115
schuin tegenover de Hartebrugkerk naast een drogist, een winkel met tassen en dergelijke van de
tamelijk luidruchtige familie Labruyère en boekhandel Zandvliet.
Haar vader speelde viool, hij heeft de ambachtsschool doorlopen en een klassieke muziekopleiding genoten. Soms speelde hij samen met Frans Poptie. “Bert” was van beroep in de eerste
plaats meubelmaker en winkelier, maar daarnaast semi-professioneel violist. Het liefst was hij
van beroep musicus geworden. Daar stak opa Willem Frederik echter een stokje voor. Deze wilde
dat zijn zoon in de zaak ging. Viool spelen moest een hobby blijven en daar was uiteraard nogal
eens strijd over. Lambertus heeft zich daar kennelijk bij neergelegd. Toch was muziek en met
name viool spelen zijn grote hobby en bovendien kon hij leuk tekenen. Een grote prestatie heeft
hij op een heel ander vlak geleverd: hij is namelijk ooit gestopt met drinken. Ook Abelia Maria de
Heer had gevoel voor muziek en hield van zingen. Lieke’s ouders zijn in de jaren tachtig
overleden.
Lieke’s man is een kleinkind van mevrouw Barten (van de houthandel); ofwel een zoon van de
dochter van de buurvrouw van mijn moeder en oma Bredewold toen zij nog op de Lange Mare
woonden.
Eén van de kinderen van Lieke woont nu op het adres van Poptie woninginrichting op de
Morssingel, een laatste verwijzing naar het winkeliersverleden van vier generaties
meubelmakers/verkopers. Volgens de overlevering in haar familietak was de naam Poptie
oorspronkelijk Pauvre Petit (arm kleintje).
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Antonie Poptie
13-05-1865 te Leiden
23-04-1926 te Den Haag
NH
Leiden, Zoeterwoude, Den Haag
Timmerman
Willem Frederik Poptie
Jansje Boekooy

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

Clazina Brittijn
23-01-1867 te Leiden
14-08-1908 te Den Haag
NH
Leiden, Den Haag
Huisvrouw
Jan Brittijn
Geertrui Lagelie
14-08-1889 te Leiden

Kinderen
1. Willem Frederik
2. Antonie
3. Clazina Jannetje Geertruida

geb. 13-05-1890 te Leiden, overl. 24-03-1935 te DH
geb. 01-03-1892 te Leiden, overl. 30-04-1971 te DH
geb. 17-04-1895 te Leiden, overl. 05-01-1964 te DH

Bijzonderheden
Antonie Poptie is de Benjamin uit de jongste generatie van het hoofddeel in dit boek. Ook hij
belandde als tienjarig ventje in het Leidse weeshuis. Net als zijn broer leerde hij daar een vak (dat
van timmerman) en zijn vrouw (Clazina Brittijn) kennen. Zij trouwen in augustus 1889. Aan het
eind van die eeuw wisselt het stel enkele malen van woonplaats: Leiden, Den Haag, Leiden, toch
maar weer Den Haag, waar zij eveneens tamelijk frequent van adres veranderen. Hun drie in
Leiden geboren kinderen (twee zonen en een dochter) groeien op in Den Haag en vinden daar elk
een huwelijkspartner. Clazina Brittijn is echter reeds in 1908, nota bene op haar trouwdag,
overleden en maakt die feesten niet meer mee.
Dochter Clazina Poptie is dienstbode en huwt met een koetsier, later (wanneer de eerste auto’s
verschijnen) chauffeur. Zoon Antonie is stukadoor van beroep en zal het in de vakbondswereld
heel ver schoppen. Hij trouwt tweemaal. Ook zoon Willem Frederik is in de bouwsector terecht
gekomen en werkt als metselaar. Hij komt echter op een niet al te frisse manier voortijdig aan
zijn eind.
Huwelijk
Akte 192.
Op 14-08-1889 huwt Anthonie Poptie, 24 jaar, timmerman, geboren en wonende te Leiden,
meerderjarig zoon van Willem Frederik Poptie en Jansje Boekooij, beide overleden, met Clazina
Brittijn, 22 jaar, dochter van Jan Brittijn en Geertrui Lagelie. Getuigen zijn Nicolaas Frans Gerrit
Poptie, 27 jaar, meubelmaker, broeder, Fredrik Buis, 34 jaar, aanbehuwd broeder van de
bruidegom, Jacobus van der Steen, 32 jaar, meubelmaker, aanbehuwd broeder van de
bruidegom, allen wonende te Leiden.

De familie Poptie

38

K.J.F. van Veen 2022

Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 574.
Op 13 mei 1890 verklaart Antonie Poptie 25 jaar, timmerman te Leiden [marge: 4 e Binnenvestgracht 20] dat Clazina Brittijn, zonder beroep op 13-05-1890 is bevallen van Willem Frederik
Poptie. Getuige o.a. Nicolaas Frans Gerrit Poptie, 28 jaren, meubelmaker te Leiden.
Akte 268.
Op 1 maart 1892 verklaart Antonie Poptie, 26 jaar, timmerman te Leiden [marge: Midd. gracht
13] dat Clazina Brittijn, zonder beroep op 01-03-1892 is bevallen van Antonie Poptie.
Akte 478.
Op 18 april 1895 verklaart Antonie Poptie, 29 jaar, timmerman te Leiden dat Clazina Brittijn
zonder beroep op 17-04-1985 is bevallen van Clazina Jannetje Geertruida Poptie. Getuige o.a.
Willem Frederik van der Steen, oud 34 jaar, timmerman te Leiden.
Huwelijken van de kinderen
Clazina Jannetje Geertruida Poptie met Frederik Kaars
Antonie Poptie met Jacoba Wilhelmina Philipsen
Antonie Poptie met Maria Henrika Wilhelmina Brouwer
Willem Frederik Poptie met Elisabeth Francisca Langeveld

05-05-1915, DH
29-08-1917, DH
03-04-1929, DH
27-03-1918, DH

1e
2e

Den Haag trouwakte B513.
Op 05-05-1915 trouwt Frederik Kaars, 24 jaar, koetsier, met Clazina Jannetje Geertruida Poptie,
20 jaar, dienstbode, geboren te Leiden, wonende alhier, dochter van Antonie Poptie, 49 jaar,
timmerman, wonende alhier, alhier tegenwoordig en van Clazina Brittijn, overleden. Getuige is
o.a. Willem Frederik Poptie, 24 jaar, broeder van de bruid, metselaar alhier.
Den Haag trouwakte B965.
Op 29-08-1917 huwt Antonie Poptie, 25 jaar, stukadoor, geboren te Leiden, wonende alhier, zoon
van Antonie Poptie, oud 52 jaar, timmerman wonende alhier, alhier tegenwoordig en van Clazina
Brittijn, overleden, met Jacoba Wilhelmina Philipsen, 20 jaar, kostuumnaaister, geboren en
wonende alhier. Getuigen zijn Frederik Kaars, 27 jaar, chauffeur en Hendrik Gijsbertus Klaas, 26
jaar, timmerman. Marge: Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden verklaard bij vonnis
Arrondissements rechtbank alhier van den zesden november 1928.
Den Haag trouwakte A300.
Op 27-03-1918 huwt Willem Frederik Poptie, 27 jaar, metselaar, geboren te Leiden, wonende
alhier, zoon van Antonie Poptie, 52 jaar, timmerman, wonende alhier, alhier tegenwoordig en
van Clazina Brittijn, overleden, met Elisabeth Francisca Langeveld, 29 jaar, strijkster, geboren en
wonende alhier. Getuigen zijn Antonius Franciscus Langeveld, wagenmaker, broeder en Frederik
Kaars, 27 jaar, chauffeur.
Overlijdensakten
Akte 1311 in Den Haag, Antonie.
Op 24-04-1926 verklaren Evert Jan Montfoort en Jan Timp, boden, dat op 23-04-1926 alhier is
overleden Antoni Poptie, 60 jaren, timmerman, geboren te Leiden en wonende alhier,
weduwnaar van Clazina Jannetje Geertruida Brittijn, zoon van Willem Frederik Poptie en Jannetje
Boekooij, beiden overleden.
Den Haag overlijdensakte 1175.
Op 26-03-1935 verklaart begrafenisondernemer Herst dat op 24-03-1935 om 7 uur ’s avonds
alhier is overleden Willem Frederik Poptie, 44 jaar, metselaar, geboren te Leiden en wonende
alhier, echtgenoot van Elizabeth Francisca Langeveld, zoon van Antonie Poptie en van Clazina
Brittijn, beiden overleden.
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Diversen
Gerard Poptie weet dat zijn overgrootvader Antonie, de jongste zoon uit dit gezin, in het weeshuis
heeft gezeten. Daar heeft Antonie verkering gekregen met Clazina Brittijn die ook wees was. Bij
restauratiewerkzaamheden heeft hun zoon Antonie (geboren in 1892) jaren later de ingekerfde
naam van zijn vader in een balk op zolder aangetroffen.
Weeshuisarchief, inneemboek 1852-1877, inv. nr. 3393.
Ingenomen 22 juni 1875, bladzijde 190. Op verzoek van de familie (niet op keuzemogelijkheid:
authorisatie van Burgem. en Weth.) Ingenomen Pieternella Suzanna [Poptie] geb. 30 Dec. 1858,
de Vader genaamd Willem Fredrik Poptie, de moeder genaamd Jannetje Boekkooij waarvan
beide ouders overleden zijn.
Idem Nicolaas Frans Gerrit [Poptie], geb. 29 Jan 1862.
Idem Anthonie [Poptie] geb. 13 mei 1865.
Zoeterwoude bevolking 1880-1895 Wijk A-H deel 2 index.
Poptie Ant., 6-141-6. Wijk F1. Anthonie Poptie (bij gezin IJperlaan) inkomst 27-06-1887 uit Leiden,
betrekking: n.v.w., geboren 13-05-1865 te Leiden, ongehuwd, NH, vertrek 05-04-1888 naar
Leiden.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 640, 4de Binnenvestgracht Wijk 3, nr 20a.
• (Van circa 4-1891 tot 4-1892 woonde N.F.G. Poptie met zijn gezin op de Middelstegracht 13.
Hij kwam van, en vertrok weer naar de 4e Binnenvestgracht 20a.)
• Ingekomen 1 jan 1890 Antonie Poptie, timmerman, NH, vertrek > Middelstegracht 13.
• Ingekomen 1 jan 1890 Clazina Brittijn, geboren 23 jan. 1867 te Leiden, NH.
• Bijgeschreven Willem Frederik Poptie zoon, geboren 1890, NH.
• Bijgeschreven Antonie Poptie, zoon, geboren 01-03-1892, NH.
• Anthonie Poptie woonde van 3-1892 tot 3-1893 op de Middelstegracht 13 en vertrok naar de
Zijdgracht 41.
• Hij vertrekt daar vandaan met vrouw, 2 zoontjes en 1 dochtertje op 01-09-1903 naar Den
Haag.
Adresboekje Leiden 1898-1898.
A. Poptie
- Timmerman, Zijdgracht 41.
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
• In 16-9-1903 [gezin] Antonie Poptie, geboren 13-5-1865 te Leiden, NH, timmerman,
Hekkelaan 93, Koninginnestraat 48, Rubenstr. 119, J. Catsstr. 20, Koninginnestr. 55, komende
1-9-1893 uit Leiden.
• Clasina Brittijn, geboren 23-1-1867, overleden 14-8-1908 [zie akte 2539 Den Haag, geen
bijzonderheden].
• Willem Frederik Poptie, geboren 13-5-1890 te Leiden, metselaar, Hoefkade 152, Sirtemastraat
14.
• Antonie Poptie, geboren 1-3-1892 te Leiden, stucadoor, koninginnestraat 55.
• Clasina Jannetje Geertruida Poptie, geboren 17-4-1895 te Leiden, diverse adressen.
Kiezerslijst 1918 Den Haag.
Antonie Poptie, Brueghelstraat 136, geboren te Leiden 13-05-1865.
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939 (verkort weergegeven)
• Antonie Poptie, geboren 13-5-1865 te Leiden, weduwnaar, met drie kinderen.
• Clazina Jannetje Geertruida Poptie, geboren 17-4-1895 te Leiden, gehuwd met Frederik Kaars.
• Willem Frederik Poptie, geboren 13-5-1890 te Leiden, NH RK, metselaar, huwt 27-...-1918 met
Elisabeth Francisca Langeveld. Idem alleen op kaart, overleden 24-3-1935, woont tussen
1933-1935 in Amsterdam.
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Antonie Poptie en Clazina Brittijn zijn beide weeskinderen en vanuit het weeshuis in Leiden
getrouwd. Met het timmermansvak viel echter geen welvarend bestaan op te bouwen. Daarom
raadde hij zijn zoon Antonie aan om stukadoor te worden. (GP)
Kinderen
Willem Frederik Poptie huwt met Elisabeth (Betje) Francisca Langeveld. Hij is overleden op 24-031935 na verwonding met een mes tijdens vechtpartij in de buurt van de Hoefkade in Den Haag.
Dit na onenigheid met zijn hospita ‘Rooie Marie’. Hij heeft geen kinderen nagelaten.
Antonie Poptie onder andere stukadoor en vakbondsbestuurder, huwt 1. met Jacoba Wilhelmina
Philipsen in Den Haag, is elf jaar later gescheiden te Den Haag, en hertrouwt 2. met Maria
(Mieke) Henrika Wilhelmina Brouwer eveneens in Den Haag. Hij en zijn eerste vrouw brengen
twee volwassen geworden zonen voort.
Dochter Clazina Jannetje Geertruida Poptie, getrouwd met Frederik Kaars, heeft een zoon en een
dochter ter wereld gebracht, die zelf ook weer kinderen hebben gekregen.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Willem Frederik Poptie
13-05-1890 te Leiden
24-03-1935 te Den Haag (aan verwondingen)
NH, later RK
Leiden, Den Haag, Amsterdam
Metselaar
Antonie Poptie
Clasina Brittijn

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

Elisabeth Francisca Langeveld
ca 1879 te Den Haag
ca 1960
w.s. RK
Den Haag
Strijkster (1918), huisvrouw
Franciscus Antonius Langeveld
Adriana Catharina Santman
27-03-1918 te Den Haag

Kinderen
Dit paar heeft geen kinderen gekregen.
Bijzonderheden
Het echtpaar Poptie-Langeveld kreeg geen kinderen en normaliter is hier geen aparte
beschrijving van dergelijke stellen opgenomen. Maar zo bescheiden als de informatie over het
leven van Willem Frederik is, zo veelbesproken was zijn dood. En nog altijd zijn juist dankzij de
wet op de privacybescherming de geruchten de wereld niet uit. Het meest bizarre is nog wel dat
de familie er via de oren van een kind waarschijnlijk meer over te weten is gekomen dan de
politie ooit heeft kunnen achterhalen. Vandaar.
Huwelijk
Den Haag trouwakte A300.
Op 27-03-1918 huwt Willem Frederik Poptie, 27 jaar, metselaar, geboren te Leiden, wonende
alhier, zoon van Antonie Poptie, 52 jaar, timmerman, wonende alhier, alhier tegenwoordig en
van Clazina Brittijn, overleden, met Elisabeth Francisca Langeveld, 29 jaar, strijkster, geboren en
wonende alhier. Getuigen zijn Antonius Franciscus Langeveld, wagenmaker, broeder en Frederik
Kaars, 27 jaar, chauffeur.
Geboorte-aangiften van de kinderen

-

Huwelijken van de kinderen

-

Overlijdensakten
Den Haag overlijdensakte 1175.
Op 26-03-1935 verklaart begrafenisondernemer Herst dat op 24-03-1935 om 7 uur ’s avonds
alhier is overleden Willem Frederik Poptie, 44 jaar, metselaar, geboren te Leiden en wonende
alhier, echtgenoot van Elizabeth Francisca Langeveld, zoon van Antonie Poptie en van Clazina
Brittijn, beiden overleden.
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Diversen
Kiezerslijst 1918 Den Haag.
Willem Frederik Poptie, Sirtemastraat 14, geboren te Leiden 13-05-1890.
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939 (verkort weergegeven)
Willem Frederik Poptie, geboren 13-5-1890 te Leiden, NH RK, metselaar, huwt 27-...-1918 met
Elisabeth Francisca Langeveld. Idem alleen op kaart, overleden 24-3-1935, woont tussen 19331935 in Amsterdam.
Haagse Courant, zaterdag 23 maart 1935.
Zesde blad, pag. 4v.
(Over de aanhouding van A.M.): die op de Hooftskade nabij de Koningstraat, vrijdagavond tijdens
een vechtpartij den 44-jarigen W.P. met een mes in den buik en den linkerarm had gestoken. De
gewonde begaf zich naar het ziekenhuis, aan den Zuidwal, alwaar hij is opgenomen. Zijn
vewondingen zijn niet levensgevaarlijk.
Haagse Courant (op fiche), maandag 25 maart 1935.
Voorpagina, binnenland: De 44-jarige W.P. die vrijdag j.l. op de Hooftskade door A.M. met een
mes werd gestoken, is aan de bekomen verwondingen overleden.
Vijfde blad, pag. 1: Met een mes gestoken. Slachtoffer overleden.
De 44-jarige W.P. uit de Koningstraat, die vrijdag j.l. op de Hooftskade met een mes werd
gestoken, is aan de bekomen verwondingen overleden. Naar men weet, was reeds in verband
met deze vechtpartij een 48-jarige metselaar door de politie gearresteerd. Het is een zekere
A.M., wonende in de Van der Neerstraat.
Den Haag, archief gemeentepolitie, bnr. 432, inv. 892 antecedentenlijst en de politierapporten
zijn nog niet openbaar.
Willem Frederik Poptie
(Bijdrage van Gerard Poptie; uit privacy-overweging hier alleen initiaal dader gezet.)
Geboren 13-05-1890 te Leiden
metselaar
overleden 24-03-1935 te Den Haag.
Willem Frederik was in Den Haag in de kost bij een zekere mevrouw Mertens, die de bijnaam
“Rooie Marie” had. Deze mevrouw Mertens had een verhouding met Dries M. die vermoedelijk in
hetzelfde huis woonde. In die tijd werd het middageten in een pannetje op het werk gebracht
waar Willem Frederik als metselaar de kost verdiende.
Willem Frederik was nogal ontevreden over het eten en had zich bij mevrouw Mertens beklaagd.
Kennelijk is dit op een ruzie uitgelopen want Dries M. is op het werk bij Willem Frederik verhaal
gaan halen.
Hierdoor is een vechtpartij ontstaan in de buurt van de Hoofdskade, in Den Haag. Op de een of
andere wijze heeft Dries M. daarbij gestoken met een aardappelmes. Dit mes is daarna door hem
in de gracht gegooid waardoor het later niet meer teruggevonden werd. Willem Frederik is aan
de gevolgen van de steekpartij overleden.
Hoewel Dries M. wel opgepakt is en in voorarrest gezeten heeft, is hij tenslotte vrij gesproken
wegens gebrek aan bewijs.
Veel later is de in 1923 geboren Gerardus Poptie echter als kind getuige geweest van dit door
Dries M. vertelde verhaal, in onderlinge gesprekken met zijn maten bouwvakkers in een café in
Den Haag.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:

Vader:
Moeder:

Antonie Poptie
01-03-1892 te Leiden
30-04-1971 te Den Haag
NH
Leiden, Den Haag
Stucadoor, secretaris van de Algemene Nedederlands Stucadoorsvakbond,
vrijgestelde vakbondsbestuurder, hoofdbestuurder van vakbond FNV, mede-auteur
M.E.B.E.S.T. en schrijver van diverse stucadoorsboeken
Antonie Poptie
Clasina Brittijn

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

1. Jacoba Wilhelmina Philipsen en 2.
Maria Henrika Wilhelmina Brouwer
07-02-1897 te Den Haag
05-04-1900 te Tilburg
15-09-1963 te Den Haag
25-10-1985 te Den Haag
RK
Den Haag
Den Haag
Huisvrouw, kostuumnaaister
Huisvrouw
Gerardus Philipsen
... Brouwer
Jacoba Wilhelmina Schreuder
NN
29-08-1917 te Den Haag?, // 06-11-1928 te Den Haag, 03-04-1929 Den Haag

Kinderen
Kinderen van Antonie Poptie en Jacoba Wilhelmina Philipsen
1. Antonie
geb. 28-4-1918 te Den Haag, overl. 26-08-1918 te Den Haag
2. Antonie
geb. 16-9-1919 te Den Haag, overl. 06-01-1990 te Den Haag
3. Gerardus
geb. 13-7-1923 te Den Haag, overl. 22-07-1996 te Oosterhout
Bijzonderheden
Kleinzoon Gerard Poptie vertelt verderop uitvoerig over dit gezin.
Huwelijk
Den Haag trouwakte B965.
Op 29-08-1917 huwt Antonie Poptie, 25 jaar, stukadoor, geboren te Leiden, wonende alhier, zoon
van Antonie Poptie, oud 52 jaar, timmerman wonende alhier, alhier tegenwoordig en van Clazina
Brittijn, overleden, met Jacoba Wilhelmina Philipsen, 20 jaar, kostuumnaaister, geboren en
wonende alhier. Getuigen zijn Frederik Kaars, 27 jaar, chauffeur en Hendrik Gijsbertus Klaas, 26
jaar, timmerman. Marge: Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden verklaard bij vonnis
Arrondissements rechtbank alhier van den zesden november 1928.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Huwelijken van de kinderen
Gerardus Poptie met Gerda Witte
Antonie Poptie met Maria Bode

01-05-1946 te Den Haag
24-03-1947 te Keulen

Overlijdensakten
Akte 3136 Den Haag.
Op 29-08-1918 verklaren twee boden dat Antonie Poptie, wonende alhier op 26-08-1918 is
overleden, drie maanden oud, geboren alhier, zoon van Antonie Poptie, stukadoor, en van Jacoba
Wilhelmina Philipsen, zonder beroep, beide wonende alhier.
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CBG Poptie familie-advertenties na 1970.
Tot onze grote droefheid is heden na een langduring geduldig gedragen lijden van ons
heengegaan mijn lieve zorgzame Man, onze lieve Vader, Schoonvader en Grootvader Antonie
Poptie gep. hoofdbestuurder van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, in de
ouderdom van 79 jaar. Uit aller naam: M.H.W. Poptie-Brouwers.
’s-Gravenhage, 30 april 1971. Vondelstraat 51.
CBG Poptie familie-advertenties na 1970.
Enige en algemene kennisgeving.
Op 25 oktober hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder, onze grooten overgrootmoeder M.H.W. Poptie-Brouwers op de leeftijd van 85 jaar.
F.W. Reimerink. Ger en Francina en achterkleinkinderen.
’s-Gravenhage, 30 oktober 1985. Corr.adres: F.W. Reimerink, ... Den Haag
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematieplechtigheid in aanwezigheid van
de naaste familie plaatsgehad.
Diversen
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939 (verkort weergegeven)
• Antonie Poptie, geboren 1-3-1892 te Leiden, stucadoor, huwt 24-8-1917 met Jacoba
Wilhelmina Philipsen, met hun kinderen: Antonie geboren 28-4-1918 te Den Haag, Antonie
geboren 16-9-1919 te Den Haag, stucadoor en Gerardus geboren 13-7-1923 te Den Haag,
diverse adressen.
• Antonie Poptie, geboren 1-3-1892 te Leiden, NH, met vrouw Maria Henrica Wilhelmina
Brouwer, geboren 5-4-1900 te Tilburg, RK en behuwd dochter Frederika Wilhelmina
Reimerink, geboren 4-3-1920 te Tilburg.
Kiezerslijst 1918 Den Haag.
Antonie Poptie, Segherstraat 112, geboren te Leiden 01-03-1892.
Anton Poptie in Den Haag, stucadoor, heeft een bestuursfunctie (bondssecretaris) voor de
stukadoors. Diverse meldingen in 1929 over fraude en in 1933 zijn er kwesties rond stakingen.
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=poptie&page=43&sortfield=date&coll=ddd
Zoon Antonie Poptie was in de periode 1944-1946 te werk gesteld in Keulen, Duitsland en zijn
broer Gerardus Poptie eveneens in de jaren 1944-1945 te Keulen als stucadoor bij de aannemer
Walther Berndt Bauunternehmung. (GP)
Antonie Poptie 01-03-1892 / 1971
Antonie Poptie is in zijn jeugd opgeleid als stukadoor. Hij heeft dit vak ook inderdaad in Den Haag
beoefend. Van hem is bekend dat hij meegewerkt heeft aan het stukwerk van de (vooroorlogse)
“Passage” in Den Haag. Tijdgenoten beschouwden hem als een goed vakman. In sociaal opzicht
voelde hij zich aangetrokken tot het werken aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en
werkomstandigheden. Ook de geringe beloning voor het zware werk speelde daarbij een
belangrijke rol. Om hierin verbetering te brengen was hij vele malen betrokken bij het voeren van
onderhandelingen en het organiseren van stakingen. Het lag dan ook voor de hand dat hem
gevraagd werd zich te gaan inzetten voor het bestuur van een stukadoorsvakbond. Het betrof de
op 1 januari 1906 opgerichte Algemene Nederlandsche Stucadoorsbond (A.N.S.B). Hij werd daar
in 1929 benoemd tot bezoldigd secretaris. Dit was in het vakbondswerk van die dagen een
bijzondere positie. Als de enige “vrijgestelde” van deze vakbond behoefde hij dus niet meer te
stukadoren om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.
Het leven van de A.N.S.B. is rijk geweest aan acties die gepaard gingen met stakingen, waarbij het
er nogal eens stevig aan toe ging. Hij behoorde tot de generatie vakbondsmensen die als echte
“self-made men” beschouwd kunnen worden. In zijn jeugd had hij zich al een meer dan
gebruikelijke algemene ontwikkeling bezorgd, door zowel in Duits- als Frans-sprekende gebieden
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te gaan werken. Toen de A.N.S.B. in 1941, onder druk van de Duitse bezetter, met de A.N.B.
fuseerde telde de A.N.S.B. 2.050 leden.
Een wel heel merkwaardig talent kwam, voor een stukador-vakbondsbestuurder, aan het licht,
toen hij in 1935 t.b.v. het 30 jarig jubileum van de vakbond een revue schreef die onder de naam
“Bouw op Kameraad” meerdere malen met succes opgevoerd werd. Een courant maakte zelfs
melding van de “epische kwaliteiten” van de schrijver.
Zijn werk als vakbondsbestuurder is omschreven in het boek “op Hechte Fundamenten”,
Geschiedenis van de Algemene Nederlandsche Bouwarbeidersbond, Amsterdam januari, 1950.
Zijn gedrevenheid, zich in te zetten voor wat hij als een goede zaak beschouwde, heeft zijn leven
niet altijd eenvoudig gemaakt. In oorlogstijd (1940 - 1945) presteerde hij het om vanuit de ruimte
onder de vloer van zijn huis, aan de Vondelstraat nr. 52 in Den Haag, een vlugschrift uit te geven
met daarin berichten die beluisterd werden d.m.v. een verborgen radio. Zijn tweede echtgenote
en anderen waren dan behulpzaam bij het verspreiden van dit materiaal. Deze tegen de Duitse
bezetter gerichte activiteiten en zijn bekendheid als vakbondsbestuurder zorgden er tenslotte
voor dat hij in het laatste jaar van de oorlog heeft moeten onderduiken.
Na de bezetting, in een tijd van wederopbouw, is Antonie Poptie nog vele jaren hoofdbestuurder
geweest, waarbij hij zich in het bijzonder met de stukadoorsaangelegenheden bezig hield. Hij
nam daarbij menigmaal deel aan buitenlandse conferenties en had daartoe een auto met
chauffeur tot zijn beschikking, hetgeen voor die tijd iets bijzonders genoemd mag worden.
Een vakman en leraar
Het is opmerkelijk dat het vakbondswerk niet verhinderd heeft zijn grote praktische kennis te
blijven inzetten omwille van de kwaliteit van het stukadoorswerk. In 1942 werd hij benoemd tot
controleur van het Leerlingstelsel. Gedurende de bezetting schreef hij het eerste deel van het
“Handboek voor den Stucadoor”, dat in augustus 1943 uit kwam. In 1948 werd dit gevolgd door
een tweede deel, uitgegeven bij de Technische uitgeverij H.Stam te Haarlem. Beide boeken
werden door de vakpers als uiterst deskundig van inhoud beoordeeld en zijn goed leesbaar. Het
schrijven van deze boeken kwam onder andere voort uit de intensieve betrokkenheid bij de
Commissie voor Meer en Beter Stucadoorwerk, waaraan hij vanaf mei 1937 verbonden was als
redacteur. Het tijdschrift MEBEST kan dan ook als zijn geesteskind beschouwd worden. Een groot
gedeelte van de redactie en de financiële administratie vond plaats in zijn woonhuis, aan de
Vondelstraat in Den Haag.
De betrokkenheid met het stukadoorwerk is een van de leidraden in zijn leven gebleken. Hij
genoot in dit opzicht landelijke bekendheid en was dan ook één van de vaste deskundigen bij
arbitragecommissies, zodra ergens in Nederland de kwaliteit van stukadoorwerk beoordeeld
moest worden.
Zijn niet te temperen enthousiasme bleek nog eens toen hij op latere leeftijd, in december 1966,
het boekje Sgraffito, Techniek en Toepassing, deed verschijnen.
De mens Antonie Poptie
Mijn grootvader was een man met een voor zijn tijd redelijk fors postuur; ongeveer 1,80 meter
lang, blauwe ogen en lichtblond haar. Hoewel op latere leeftijd zijn haarinplant duidelijk
achterwaarts verschoof, is hij nooit echt kaal geworden.
Hij beschikte over een gulle lach en kon beslist onderhoudend genoemd worden. Zijn lange
ervaring in het vakbondsleven maakte het hem mogelijk bloemrijke verhandelingen te geven. Het
vader zijn en het optrekken met een gezin was hem echter niet gegeven. Zijn kinderen hebben
hem nooit als vader meegemaakt. Het in financieel opzicht ondersteunen van het gezin, dat hij
achter liet, moest hem middels juridische procedures afgedwongen worden. Pas na de Tweede
Wereldoorlog is de relatie met zijn kinderen enigszins hersteld. Er zijn mij slechts enkele
anekdotes over zijn leven bijgebleven.
De oudste stamt nog uit de periode van zijn eerste huwelijk en gaat over een tweetal hanen die
de vrijheid hadden om in de tuin rond te scharrelen. Eén van deze hanen was echter behoorlijk
vals, terwijl de andere juist aanhankelijk was en zelfs wel in de keuken getolereerd werd. Pa
Poptie kreeg dan ook het dringende verzoek om de valse haan te slachten. Na terugkomst van
het boodschappen doen van zijn echtgenote bleek hij inderdaad een haan geslacht te hebben. De
valse haan kraaide echter nog volop.
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Een veel later verhaal stamt uit de Tweede Wereldoorlog zelf.
Bij zijn thuiskomst vertelde zijn echtgenote hem dat zij een telefoontje gekregen had met als
enige dringende mededeling dat “de vergadering door gaat”. Voor hem was dit echter het reeds
lang verwachte bericht dat hij zou moeten onderduiken omdat de Duitsers hem op een lijst van
ongewenste personen gezet hadden. Hij is toen naar zijn onderduikadres, in Den Haag vertrokken
met in zijn tas een vitrage gordijntje dat hij voor het raam zou hangen op het door hem
betrokken adres. Zijn echtgenote heeft daarna net zo lang Haagse straten afgezocht tot dat zij
het gordijntje ergens voor een zolderkamertje zag hangen.
Het laatste verhaaltje stamt uit mijn eigen waarneming en is enigszins tekenend voor de persoon.
De tijd van handeling is kort voor 1960 geweest. In een samenzijn met wat ik destijds beschouwde als bijna de complete familie Poptie (mijn vader, moeder, neef Anton, zijn ouders en mijn
grootvader met echtgenote).
Er werd heftig gediscussieerd over de smaak van allerlei margarinesoorten. In het algemeen
kwamen deze er niet best af; waarop mijn grootvader opmerkte dat hij de margarine best om te
eten vond. Dit liet zijn echtgenote niet op zich zitten en verklaarde verhit dat hij zijn hele leven
nog nooit iets anders dan roomboter gegeten had!
Zijn aandacht ging naar andere zaken uit.
Opgegroeid in een arbeidersgezin dat in het bouwvak in het levensonderhoud voorzag, kende hij
in zijn jeugd niet veel materiële welvaart. Zijn vader, die zelf als timmerman zijn brood verdiende,
was vroeg wees geworden en getrouwd vanuit het weeshuis in Leiden. Een te groot deel van het
weekloon werd bovendien aan drank besteed. Het verhaal ging dat zijn vader ten slotte aan een
longontsteking overleden is, die hij opliep omdat hij zijn winterjas verkocht had omwille van het
inslaan van een extra drankvoorraadje.
In de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog ging het er met Antonie Poptie vrij ruw aan toe. Er
werd menig drank gelag gevierd met de collega's bouwvakker. De mentaliteit op de bouw was
destijds bepaald niet hoogstaand te noemen. In geestelijk opzicht heeft hij, voor zover mij
bekend, in zijn jeugd nooit enige begeleiding ondervonden.
Het is des te opmerkelijker dat hij toch de weg naar het verbeteren van zijn opleiding en
interessesfeer heeft weten te vinden met het boven geschetste resultaat. Hij was dan ook met
recht een “self made man”. Voor zijn gezin pakte dit helaas minder goed uit. Als lid van de
samenleving heeft hij echter een rol gespeeld waar velen hem dankbaar voor mogen zijn.
Gorinchem december 1999, de kleinzoon van Antonie Poptie,
Gerardus Poptie
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Antonie Poptie
16-09-1919 te Den Haag
06-01-1990 te Den Haag
Den Haag, Keulen, Den Haag
Stukadoor, vertegenwoordiger
Antonie Poptie
Jacoba Wilhelmina Philipsen

Maria Bode
23-08-1923 te Bickendorf bij Keulen
14-03-2001 te Leiden
RK, niet in Nederland
Bickendorf, Keulen, Den Haag, Leiden
Huisvrouw
Friedrich Bode
Sybilla Tillmann
1947 te Keulen

Kinderen
1. Anton
Bijzonderheden
Zoon Anton verstrekt de geschiedenis van zijn ouders.
Huwelijk
Geboorte-aangiften van de kinderen
Huwelijken van de kinderen
Overlijdensakten
Diversen
Antonie Poptie was in de periode 1944-1946 te werk gesteld in Keulen, Duitsland en zijn broer
Gerardus Poptie eveneens in de jaren 1944-1945 te Keulen als stucadoor bij de aannemer
Walther Berndt Bau-unternehmung.
Voor Antonie, geboren op 16-09-1919, zat er ook een goede kant aan de arbeitseinsatz, want als
hij niet in Duitsland terecht was gekomen, had hij nooit zijn vrouw leren kennen. Hij trouwde in
1947 te Keulen met Maria Bode, die in 1923 in dezelfde stad ter wereld was gekomen. Tussen de
bedrijven door hield Antonie zich later op het kunstzinnige vlak bezig met (beeld) boetseren en
tekenen. Hun zoon is Anton Poptie, en hij aanschouwde het levenslicht in november 1945 te
Keulen.
Bezoek zoon Anton Poptie te Leiden, 20-11-2000 en telefoongesprek.
Anton is in Keulen geboren. Hij werd niet Antonie genoemd omdat dat in Duitsland een
meisjesnaam is. Vader Antonie bedacht van alles in die moeilijke periode om voor zijn jonge gezin
te zorgen. Zo stookte hij eigenhandig sterke drank en verkocht dat om met het verdiende geld
gezond eten voor zijn kind te kunnen kopen. Er is een foto waarop een jonge vader trots en open
in de lens kijkt met zijn zoontje op zijn arm. De peuter met een wilde bos blond haar en een
lekkere bolle toet, terwijl bij vader eigenlijk “de geleden honger nog in zijn ogen af te lezen is”.
Het goed zorgen voor je naasten is iets wat Anton kennelijk mee heeft gekregen, want
momenteel woont zijn hulpbehoevende moeder bij het gezin in huis. Dat is ook gezellig; ze eten
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samen en Maria Bode vertelt af en toe over tot voor kort onbekende voorvallen uit de tijd toen
zij een stuk jonger was. Zoals over de aankomst in Nederland.
Wij spreken elkaar op een gedenkwaardige dag. Op 20 november 53 jaar eerder kwam hij als
bijna 2-jarig ventje met zijn vader en moeder naar Nederland, waar zij een betere toekomst
hoopten te krijgen. Toen de trein in Venlo stopte werd de naam Poptie op het station tot hun
grote verrassing omgeroepen. Voor de drie mensen die een land in puin achter zich lieten, stond
daar totaal onverwacht een luxe auto (een Mercedes nog wel) mét chauffeur klaar, waar Antonie
Poptie senior hen mee op kwam halen.
Anton is de huisfotograaf voor museum De Lakenhal in Leiden waar alles over de geschiedenis
van Leiden en met name de lakennijverheid wordt bewaard. [Inmiddels met pensioen.] Hij maakt
foto’s van de schilderijen en overige afbeeldingen en van de voorwerpen, zoals gereedschap,
meubilair en stoffen. In dit museum is niet alleen het verleden van Leiden tastbaar, maar ook dat
van de familie Poptie. Fotografie is niet alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Daarnaast houdt hij
van schilderen, werken met de computer, techniek, de hond (een hele grote uit het asiel
afkomstige herdershond), van koken en uiteraard van zijn twee kinderen.
(Overigens is ook van mijn overgrootmoeder Petronella Susanna Poptie bekend dat zij heel goed
en zorgzaam was voor haar man.)
Anton Poptie te Leiden bezit een aantal kopie-documenten van familie uit de 19de en 20ste eeuw,
zoals briefjes die afgegeven zijn door de kerk ter verklaring dat een bepaald stel niet alleen voor
de wet, maar ook voor het altaar is getrouwd, overlijdensadvertenties en rouwkaarten, plus
enkele brieven.
Van Anton is de verderop volgende inleiding van het geslacht Poptie afkomstig. Ik heb enkele
aanvullingen en kleine wijzigingen in data en schrijfwijzen doorgevoerd en om de tekst meer toe
te spitsen op zijn afstamming, een paar stukjes over zijlijnen verwijderd.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Gerardus Poptie
13-07-1923 te Den Haag
22-07-1996 te Oosterhout
Den Haag, Keulen, Scheveningen, Hendrik Ido Ambacht, Hank, Oosterhout
Stukadoor, vertegenwoordiger bij de firma Reppel te Dordrecht
Antonie Poptie
Jacoba Wilhelmina Philipsen

Gerda Witte
12-09-1923 te Amsterdam
23-02-1992 te Oosterhout
Amsterdam, Scheveningen, HIA, Hank, Oosterhout
Huisvrouw
Gerardus Leonardus Witte
Johanna Maria Mouthaan
01-05-1946 te Den Haag

Kinderen
Gerard en Edward
Bijzonderheden
Aan de twee zonen van dit echtpaar het woord over hun ouders.
Huwelijk
Geboorte-aangiften van de kinderen
Huwelijken van de kinderen
Overlijdensakten
CBG Poptie familie-advertenties na 1970 (verkort weergegeven).
Bedroefd, maar dankbaar, dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis, dat na
een noodlottig ongeval van ons is heengegaan onze lieve vader en opa Gerardus Poptie,
weduwnaar van Gerda Poptie-Witte op 73-jarige leeftijd te Oosterhout, 22 juli 1996. Gerard
Poptie, Sonja Poptie-Geene, Roland, Erica. Edward Poptie, Daniëlle van Noort. Hank. ...
Diversen
Gerardus Poptie was in de periode 1944-1945 te werk gesteld in Keulen, Duitsland als stucadoor
bij de aannemer Walther Berndt Bau-unternehmung.
Gerardus Poptie, zoon van Antonie, had in zijn jeugd veelvuldig contact met leden van de familie
Kaars in Den Haag. In het voorjaar van 1959 hebben Gerardus Poptie en zijn echtgenote Gerda
Witte geholpen met het schoonmaken van de jeugdherberg op Terschelling, waarvan Willem
Kaars (geboren circa 1920 in Den Haag?) herbergvader was, en er daarna een week gelogeerd
met hun zoon Gerardus Poptie.
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Citaat uit: Een gesprek met Frans Poptie.
“[Gerard:] Ik ben zelf 1,80 m lang, heb grijsblauwe ogen, een snor en blond haar waar “de maan”
fors door heen schijnt; ik ben altijd aan de slanke kant geweest. Ook mijn vader (Gerardus *1307-1923) had licht blond haar, was al vrij jong enigszins kalend, had blauwe ogen en was 1,73 m
lang. Aan zijn postuur was wel te zien dat hij van een glaasje bier hield. Mijn grootvader Antonie
schijnt in zijn jeugd donker krullend haar gehad te hebben, hoewel ik hem niet anders gekend
heb dan blond en enigszins kalend. Hij moet circa 1,82 m lang zijn geweest. In zijn
bouwvakperiode is menig wild bierfeest gevierd [“Pannenbier” FP]. In mijn belevingswereld was
hij een man die een bescheiden borreltje dronk. Overgrootvader Antonie (*13-05-1865) was,
volgens zeggen, een lange man. Dit is echter een onbetrouwbaar gegeven, gezien het eigen
postuur waarmee die in het verleden werd vergeleken. De vermelding dat hij veel drank kon
verwerken wel lijkt betrouwbaar.”
Gerda Poptie-Witte
Dit verhaal is geschreven en gelezen door Edward Poptie, naar aanleiding van de uitvaart van zijn
moeder Gerda Poptie, geboren Witte. De tekst vormt een min of meer chronologische aanvulling
op de door zijn broer Gerard Poptie geschreven en gelezen tekst.
Mijn broer schetste al eerder de wijze waarop invulling gegeven werd aan de opbouw van het
gezin. De stap naar het huis in H.I.Ambacht, waar mijn jongste herinneringen liggen, bracht
nieuwe welvaart. Ik ging er als kind met moeder mee boodschappen doen. Moeder zei dan ook
vaak - nu mag jij uitzoeken wat je lekker vindt. Op mijn vijfde jaar begon het varen in de
Biesbosch. Moeder vervulde hierbij een belangrijke rol; zij ondersteunde vader bij het schipperen
en het kaartlezen en zelfs bij het schilderen van de boot. Zij was altijd in om actief mee te doen
aan leuke activiteiten zoals paling roken, een kampvuur stoken etc. Op vaders verjaardag werden
er zelfs op het water, traditioneel, oliebollen gebakken. Toen ik ongeveer 8 jaar was ging moeder,
ten gevolge van een zware buikoperatie, voor mijn begrip erg lang weg uit het gezin. Tante Bep
heeft ons in die weken met de nodige zorg omringd. Het trappen lopen ging moeder toen niet
meer zo best af en zo kwamen we dan uiteindelijk in Hank terecht omdat daar het huis
gelijkvloers was en de boot in de haven, om de hoek, lag.
Misschien is het wonen in Hank voor moeder niet de drukste of spannendste tijd geweest maar
zeker een tijd waarin ze enorm genoten heeft van alles wat er in en om het huis te doen viel. Het
tuinieren is al die jaren haar lust en leven geweest. Gewoon het idee in een fijn huis, op een leuke
plek in Hank te wonen en geborgen te zijn en zo mogelijk, oud te kunnen worden heeft haar
onnoemelijk veel plezier bezorgd.
[Ingekort]

Ter nagedachtenis aan Gerda Poptie Witte geboren 12 september 1923 in Amsterdam overleden
23 februari 1992 in Oosterhout
Dit verhaal is geschreven en gelezen door Gerard Poptie, zoon van Gerda Poptie Witte, naar
aanleiding van de uitvaart van Gerda Poptie Witte.
Beste vader, familie en vrienden, wij zijn hier bijeen om afscheid te nemen van Mw. G. Poptie
Witte. Voor velen van U Gerda, voor mij natuurlijk moeder.
Ik wil U getuige laten zijn van de wijze waarop ik aan haar terug denk en de herinnering aan haar
die ik met mij mee draag. In mijn eerste herinneringen aan moeder lopen wij hand in hand door
de Wieringse straat in Duindorp, nabij Scheveningen. Moeder, een jonge vrouw en ik een
dreumes van zo'n jaar of drie. Zoals voor vele kinderen was moeder de veilige haven. Met
moeder was te praten. Kinderen voelen dat instinctief aan. Menig kind heeft met moeder een
geheimpje gedeeld. Moeder kon goed met kinderen opschieten en dat is altijd zo gebleven.
Vader en moeder hebben in Duindorp hard geploeterd voor het welzijn van hun gezinnetje. Ik zie
moeder nog zo zitten met de stapeltjes “de Gruyter bonnen” voor zich, rekenend aan het budget
voor de vakantie en daar gingen we dan ...
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Eerst op de solomotor, vol gepakt, kind als een sandwich tussen vader en moeder in. Daarna de
motor met zijspan, moeder achterop en kind in het afgeladen bakje. Bij de volkswagen kwam
moeder op het idee dat er nog net een afwasteiltje in het reservewiel paste. Daarna ging het snel
beter. Nadat bij één van de latere auto’s het vuur onder de uitlaat vandaan kwam tengevolge van
het overgewicht, was het maar goed dat de vakanties voortaan varende doorgebracht werden,
ook al voer de boot menigmaal tot aan zijn ijk.
Moeder heeft hard gewerkt aan de toenemende welvaart van haar gezin. Met naald en draad
werden ware wonderen verricht. In de vijftiger jaren uit pure noodzaak, later in de vorm van
prachtig borduur en frivolité werk. Menigeen heeft van haar een schitterend handwerkje
ontvangen.
Toen moeder 39 jaar was, werd Edward geboren. Voor moeder en het gezin betekende dit een
nieuwe fase in het leven. Een nieuw huis in H.I.Ambacht, een baby van enkele maanden en dan
toch gaan camperen tekenen de levenslust van het gezin in die dagen. We gingen er op uit, als
het maar enigszins kon. “Liever met lelijk weer op de boot, ergens in de Biesbosch, dan met mooi
weer thuis” heette het. Zelfs de vijf en twintig jarige bruiloft werd op de boot gevierd. Met
vaarvrienden de Nederlandse wateren in alle uithoeken verkennen en daarna de Maas of de
Schelde op, tot in Parijs toe.
Het is daarna rustiger geworden rond moeder, hoewel zij genoot van het wonen in Hank.
De reislust heeft moeder echter nooit verlaten. Samen met vader heeft ze de afgelopen jaren
menig maal een zuid Europees land bezocht, als het maar even kon desnoods twee of drie maal
per jaar.
Op een aardedonkere regenachtige avond in 1943 kwam zij destijds vader tegen in een Haagse
tram. Deze jonge man, die over een zaklantaren beschikte, deed het voorstel haar te begeleiden.
Al snel had hij haar paraplu in handen. Op deze wijze ontstond een merkwaardige verhouding;
vader wilde niet nat worden en moeder hield hem bij zijn arm, omdat zij haar paraplu niet kwijt
wilde. Iets van deze spanning is er altijd in gebleven.
De oorlog stond hen natuurlijk geen onbezorgde verkering toe. In de strenge hongerwinter sloeg
het noodlot toe, toen zij bij een poging om brandhout te bemachtigen door een vallende boom
getroffen werden. Moeder bleef liggen met een schedelbreuk en een schedelbasisfractuur. Het is
aan haar onverzettelijkheid te danken geweest dat ze dit te boven gekomen is. Gedeeltelijk
verlamd aan een arm en een been werd de verkering toch voort gezet. Ze lieten elkaar niet in de
steek.
Moeder verklaarde de specialist, die haar vertelde dat ze altijd gedeeltelijk verlamd zou blijven,
eenvoudig voor gek en vader lapte een minder goed bedoeld advies aan zijn laars.
En zo ontstond, al voor zij tenslotte op 1 mei 1946 konden trouwen, tussen moeder en vader een
band, die voor het leven is gebleken.
In 1947 werd tenslotte dat jongetje geboren dat met mijn moeder door de Wieringse straat liep.
[Ingekort]
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Ter nagedachtenis aan Gerardus Poptie geboren 13 juli 1923, overleden 22 juli 1996
Geachte aanwezigen,
Wij zijn hier bijeen, om mijn vader te gedenken, U bekend als Gerard Poptie.
Vele van U hebben hem de laatste jaren gekend als een actief mens, die bezig was zijn eigen weg
te hervinden, na het overlijden van zijn echtgenote Gerda Poptie Witte, nu enkele jaren geleden.
Actief, eigengereid, nadrukkelijk aanwezig, een enorme doorzetter, met de blik gericht op een
voor hem zichtbaar doel. Hij was voortdurend onderweg naar een bestemming van waaruit hij
veelal reeds vertrokken was nog voordat wij er konden aankomen. Hoe komt dat nu heb ik me
vaak afgevraagd een mens waarin warm en koud zo moeilijk te verenigen waren. Dat een mens
die voortdurend bouwde aan zijn wereld zo moeilijk harmonie kon bereiken.
Hij werd in 1923 in Den Haag geboren en heeft zijn vader nooit in gezinsverband mogen
meemaken. Al heel jong bezorgde dat hem het gevoel zich te moeten bewijzen ten opzichte van
zijn vriendjes; in iets uit te willen blinken waarin zij hem niet konden volgen.
In religieus opzicht werd hij in zijn jonge jaren min of meer aan zijn lot overgelaten. Voor zover
wij weten heeft hij ook later niet meer gezocht naar een dieper religieus leven of zich de vraag
gesteld waar naartoe wij onderweg zijn.
Een onbekommerde jeugd is hem bepaald niet gegeven. In de vooroorlogse crisisjaren heeft hij al
zijn energie en inventiviteit ingezet om zijn moeder te helpen in een bestaan te voorzien. In die
tijd, waarin hij voortdurend moest zien zich te bewijzen is hij veel te jong al gelouterd door een
maatschappij die het hem niet gemakkelijk gemaakt heeft.
Hij behoorde tot de generatie die als tiener de tweede wereldoorlog ingegaan is, tot de generatie
die, voordat hun jeugd echt kon beginnen, al volwassen dienden te zijn en meer dan dat om te
kunnen overleven met de zijnen in het hongerend Den Haag, om te kunnen overleven onder de
verwoestende bombardementen in Keulen, om te kunnen overleven als onderduiker. Een tijd
waarover mijn vader een boek vol kon schrijven.
De tijd waarin hij mijn moeder leerde kennen, de tijd waarin een ernstig ongeluk moeder deels
verlamde en de tijd waarin mijn vader zijn trouw aan haar, en zijn ongelooflijk
doorzettingsvermogen, bewees.
En toen kon er weer gebouwd worden. Met de herleving van de Nederlandse economie nam de
ontwikkeling en ontplooiing van Pa Poptie gelijke tred. Het zware lichamelijke werk maar vooral
de mentaliteit onder de Haagse bouwvakkers van die dagen brachten in hem het verlangen naar
boven zich elders te ontplooien.
Mijn vader bruiste van de activiteiten. Extra verdiensten werden o.a. gecreëerd door allerlei
fietsframes om te toveren tot kinderfietsen. Raamadvertenties met daarop “kinderfiets te koop
met glimmend stuur” waren bij ons constant aanwezig. Het extra inkomen werd onder andere
omgezet in het motorrijden in de weekeinden en vakanties. Wij kwamen overal in Nederland en
ver daar buiten. Heel wat gegluur vanachter de zondagse gordijntjes en spionnetjes aan de
raamkozijnen in Scheveningen is ons ten deel gevallen.
Vader was anders dan anderen en is dat prominent gebleven.
Zijn typische eigengereidheid en integriteit hebben hem destijds in de bouwwereld van isolatie
en akoestiek een aparte plaats bezorgd. Er was in die dagen vrijwel geen grote oude kerk in
Nederland te vinden of vader was er, in dienst bij de firma Reppel, betrokken bij de restauratie
van het stucwerk.
Vader floreerde en met hem het gezin. Er heerste steeds een sfeer waarbij de gezinsleden
betrokken waren bij alle plannen die gemaakt en verwezenlijkt werden. De aankoop van een
eengezinswoning in H.I.Ambacht paste in dit beeld. Er werd tot diep in de nacht gewerkt. Onze
telefoon stond regelmatig tot in de kleine uurtjes roodgloeiend als aannemers ten behoeve van
hun aanbestedingen van mijn vader advies en prijzen hoopten te verwerven. Wij hebben dit

De familie Poptie

53

K.J.F. van Veen 2022

steeds als heel normaal ervaren. Ik heb de indruk dat de nieuwe generatie Poptie dit soort nijvere
onrust in de genen meegekregen hebben.
Ons leven bestond niet uit werken alleen. Het zoeken naar nieuwe ervaringen heeft vader altijd
in het bloed gezeten. Het besluit om een schip te laten bouwen en daarmee een nieuwe wereld
te verkennen was voor hem niet zomaar een bevlieging. Hij ging er volledig in op en stortte zich
op alles en iedereen die hem konden helpen zich in deze nieuwe wereld te bekwamen. Gebrek
aan kennis of kundigheid heeft vader nooit weerhouden.
Hij ging er voor zoals dat tegenwoordig heet. Het varen betekende veel meer dan met een bootje
het water op. Het zo’n twintig jaar omgaan met alles dat de Biesbosch te bieden had heeft
sporen bij ons achter gelaten. Ik ben er van overtuigd dat deze jaren voor vader de gelukkigste
van zijn leven waren. Moeder vulde aan waar vader tekort schoot en vaarvrienden maakten het
gezellig op de vele avonden ergens aan boord van een schip.
De wereld stond bij vader echter nooit stil.
Voortdurende arbeid aan vernieuwing en het blijven creëren van nieuwe mogelijkheden vormde
zijn credo. Zijn nieuwe huis in Hank, zijn droom zo nabij de Biesbosch was voor hem de
bekroning, de triomf van zijn arbeid. Het wezen van vader was doortrokken van arbeid. Hij gunde
zich geen tijd om in de spiegel te kijken en merkte zo soms niet op dat niet iedereen nog in staat
was hem te volgen.
Vader was een man die zichzelf ontplooid heeft. Het bouwen aan zich zelf was steeds een zware
arbeid, een moeizaam proces. Moeder heeft hem, waar mogelijk, bijgestaan. Ik hoef U niet te
vertellen wat het verlies van moeder voor hem betekend heeft.
Vader had geen moeite om zo nu en dan weer van zijn voetstuk af te komen en opnieuw te
beginnen, met de onderste steen. De zendamateurs hebben hem zo aangetroffen. Struikelend
over zich zelf, nog vol tekortkomingen, zijn eigen onvermogen en weerstanden overwinnend,
heeft hij zich door niets laten ontmoedigen. Alle zendmachtigingen die er te behalen waren heeft
hij verworven. Hij was buitengewoon dankbaar voor de hulp die hij van zijn vrienden onder de
zendamateurs mocht ontvangen. Deze mensen zijn niet beloond in materiële zin. Het loon werd
gevormd door de verworven kennis van wijsheid, kracht en harmonie.
Mijn vader bleef tot het laatst een zoekend mens. In hoeverre zijn vele reizen ook van geestelijke
aard waren kan door mij niet beoordeeld worden. Ik prijs me al gelukkig als ik er zelf in slaag zo
nu en dan eens in de spiegel te kijken.
Uitgesproken door Gerardus Poptie, ter gelegenheid van de uitvaartplechtigheid van mijn Vader.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Johannes Poptie
20-11-1819 te Leiden
24-08-1887 te Leiden
NH
Heerengracht
Schutter in de Leidse schutterij, kleermaker
Johannes Poptie
Jansje van Wijk

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

Susanna van der Lelie
23-03-1819 te Leiden
19-09-1900 te Leiden
NH
Heerengracht
Huisvrouw
Cornelis van der Lelie
Martijntje van der Erf
28-07-1942 te Leiden

Kinderen
1. Johannes Cornelis
2. Cornelis
3. Susanna Elisabeth
4. Jansje
5. Martha
6. Margaretha Elisabeth
7. Elisabeth Margaretha
8. Dirk
9. Frans Gerrit
10. Frans Gerrit

geb. 21-04-1842 te Leiden, overl. 01-06-1870 te Leiden
geb. 21-03-1844 te Leiden, overl. 27-11-1920 te Leiden
geb. 15-12-1845 te Leiden, overl. 07-09-1910 te Leiden
geb. 10-04-1849 te Leiden, overl. 10-06-1879 te Leiden
geb. 26-06-1851 te Leiden, overl. 25-02-1924 te Leiden
geb. 28-07-1853 te Leiden, overl. 05-01-1937 te Arnhem?
geb. 08-12-1855 te Leiden, vertrekt nr R’dam 14-04-1897
geb. 29-10-1857 te Leiden, overl. 14-06-1928 te Leiden
geb. 13-09-1860 te Leiden, overl. 16-09-1860 te Leiden
geb. 30-06-1862 te Leiden, overl. 15-07-1906 te Harderwijk

Bijzonderheden
Het lijkt erop dat Johannes Poptie, geboren in 1819, de meest welvarende telg uit het gezin van
Johannes Poptie en Jansje van Wijk is geworden. Hij verdient als kleermaker een aardige
boterham en kan zich een onderkomen aan de Herengracht temidden van welgestelde buren
permitteren. Het paar vormde met de komst van de oudste zoon al een gezin voordat zij
trouwen. In die tijd kregen zij stiekem voedsel via oma Van Wijk toegestopt. Een zoon en een
dochter overlijden ongehuwd op volwassen leeftijd. Van de tien kinderen groeien er negen op, en
dat is echt veel in die periode. De overige volwassen geworden kinderen trouwen met mensen
die een goede, vaste baan hebben. Maar dat leidt niet automatisch tot een gelukkig leven, want
een dochter is gescheiden. Een ander volgt haar man, die gezagvoerder bij de koopvaardij is, naar
Nederlands Indië en enkele andere plaatsen. Ook de jongste zoon verblijft een poos in Azië en
vestigt later een hotel in Harderwijk, waar hij niet al te lang daarna overlijdt.
Huwelijk
Akte 152, 28-07-1842.
[In de marge staat dat hun kind Johannes Cornelis reeds voor het huwelijk (te Leiden op 21-041842) geboren is.] Johannes Poptie, 22 jaar, kledermaker, geboren te Leijden op 20-11-1819,
wonende op de Heeregracht, zoon van Johannes Poptie, vellenbloter en van Jannetje van Wijk,
echtelieden, wonende op de Middelstegracht, aanwezig en toestemmende, trouwt met Susanna
van der Lelie, 23 jaar, dochter van Cornelis van der Lelie en Martijntje van der Erf. Akte Nationale
Militie ZH 12-07-1842, hebbende mede overlegd een huwelijksconcent van de Luitenant Kalonel
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Kommanderende het derde regiment Artillerie. Getuige is Dirk van Wijk, 32 jaar, bode der stad,
wonende op het Kort Rapenburg, neef van de comparant. (2 x een handtekening van een J.
Poptie; Jansje van Wijk en D. van Wijk.). (De huwelijksbijlagen bestaan uit onder andere een
geboorteregister-extract en een certificaat van de nationale militie.)
Nationale Militie, ligting van den jare 1838, den 28 juli 1842.
Nationale Militie provincie Zuidholland / Certificaat.
De staatsraad, gouverneur van de provincie Zuidholland, verklaart, dat Johannes Poptie geboren
te Leijden den 20 nov. 1819 van beroep kleedermaker, zoon van Johannes en van Jannetje van
Wijk binnen de gemeente van Leijden 15e kanton voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat
aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deel gevallen het nommer 731, hetwelk hem tot de
dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan door personele optreding bij het Battaillon
Artillerie Schutterij (thans 3 regt. artillerie). Gegeven te ’s Gravenhage, den 12 julij 1842. De
staatsraad, gouverneur voornoemd, van der Duijn.
Signalement
Lengte 1 el, 7 palm, 4 duim - streep.
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: rond
Oogen: grijs
Neus: ond
Mond: id.
Kin: lang
Haar & wenkbraauwen: blond
Merkbare teekenen: pokdalig
Handteekening: J. Poptie.
Geregistreerd no. 2731.

N. 152 den 28 juli 1842 3e regiment Artillerie.
De luitenant kolonel kommandant van het 3 regiment artillerie ten gevolge eenen bij hem
ontvangen aanschrijving van Sijne Excellentie den Directeur Generaal van Oorlog van den 5 april
j.l. n. 77 B, afdeeling Personeel, verleent bij deze permissie om te trouwen, aan den kanonnier
Johannes Poptie van genoemd regiment, als zijnde loteling van de ligting van 1838, thans met
onbepaald verlof te Leijden. Vlissingen den 19 junij 1842.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 465.
L.S. van Praag, vroedmeester, verklaart dat Susanna van der Lelie, 23 jaar, ongehuwd,
Heeregracht, bevallen is op 21-04-1842 van zoon Johannes Cornelis van der Lelie, later erkend als
Poptie. Getuige is o.a. Dirk van Wijk, 32 jaar, Haarlemstraat, stadsbode. In de marge staat dat het
kind bij de huwelijksvoltrekking op 28-07-1842 tussen Johannes Poptie en Susanna van der Lelie
wettig is verklaard.
Akte 361.
Op 21-03-1844 is Cornelis geboren als zoon van Johannes Poptie, kledermaker, Heerengracht,
gehuwd met van der Lelie. Getuigen zijn Willem Fredrik van Wijk, Heerengracht, 24 jaar,
fabrikeur en Dirk van Wijk, Haarlemstraat, 37 jaar, sjouwer.
Akte 1235.
Op 15-12-1845 verklaart Johannis Poptie, 26 jaar, kledermaker op de Heerengracht dat zijn
vrouw Suzanna van der Lelie op 15-12-1845 is bevallen van dochter Susanna Elisabeth Poptie.
Getuigen zijn Johannes Poptie op de Middelstegracht, 49 jaar, vachtenbloter en Cornelis van der
Lelie.
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Akte 414.
Op 10-04-1849 is Jansje geboren als dochter van Johannes Poptie, kledermaker, 29 jaar,
Heeregracht, gehuwd met Susanna van der Lelie, getuige is onder andere Johannes Poptie,
Uiterstegracht, 54 jaar, vagtenbloter.
Akte 739.
Op 26-06-1851 is Martha geboren als dochter van Johannes Poptie, gehuwd met Susanna van der
Lelie, getuigen n.v.t.
Akte 810.
Op 28-07-1853 is Margaretha Elisabeth geboren als dochter van Johannes Poptie, gehuwd met
Susanna van der Lelie, getuigen n.v.t.
Akte 1183.
Op 08-12-1855 is Elisabeth Margaretha geboren als dochter van Johannes Poptie, gehuwd met
Susanna van der Lelie, getuigen n.v.t.
Akte 1180.
Op 29-10-1857 is Dirk geboren als zoon van Johannes Poptie, gehuwd met Susanna van der Lelie,
getuigen n.v.t.
Akte 835.
Op 14-09-1860 verklaart Sara Wolters, vroedvrouw dat Susanna van der Lelie, huisvrouw van
Johannes Poptie, door ziekte afwezig, woonende op de Heeregracht, dat zij bevallen is van zoon
Frans Gerrit op 13-09-1860. Getuigen zijn n.v.t.
Akte 770.
Johannes Poptie is verschenen en meldt dat zijn vrouw Susanna van der Lelie op 30-06-1862 is
bevallen van zoon Frans Gerrit, getuigen n.v.t.
Huwelijken van de kinderen
Susanna Elisabeth Poptie met Jan Kromwijk
Cornelis Poptie met Johanna Martha van den Berg
Martha Poptie met George Christiaan Krulder
Martha Poptie met Maarten Blankert
in Katwijk
Margaretha Elisabeth Poptie met Jan Rutgert Doeff
Margaretha Elisabeth Poptie met Willem Levinus van der Vegte
Dirk Poptie met Catharina Maria Lena Wagemans
Frans Gerrit Poptie en Gerritdina Maria Hemeltgen

19-07-1871
01-11-1871
25-08-1875
27-06-1889
18-01-1877
13-09-1894
25-04-1888
ca 1894

1e
2e
1e
2e

Akte 200.
Op 19-07-1871 huwt Jan Kromwijk, jongeman, 26 jaar, behanger, geboren te Leiden en wonende
in de Raamsteeg alhier, zoon van Jan Kromwijk en Hester Alia Kettenis, met Susanna Elisabeth
Poptie, jongedochter, 25 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende aan de Heerengracht,
dochter van Johannes Poptie, kleedermaker en van Suzanna van der Lelie, echtelieden, wonende
mede aan de Heerengracht, beiden alhier tegenwoordig. Getuigen zijn o.a. Cornelis Poptie, 27
jaar, kleedermaker, broeder van de bruid en Jan van der Lelie, oom van de bruid.
Akte 322.
Op 01-11-1871 huwt Cornelis Poptie, jongeman, 27 jaar, kleedermaker, geboren te Leiden,
wonende aan de Heerengracht [marge: 25 maart 1844], zoon van Johannes Poptie,
kleedermaker, en van Susanna van der Lelie, echtelieden aan de Heerengracht, beiden alhier
tegenwoordig, met Johanna Martha van den Berg, jongedochter, 28 jaar, zonder beroep, geboren
te Leiden [marge: 12 jan 1843]. Getuigen zijn o.a. Jan Kromwijk en Jan van der Lelie.
Akte 248.
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Op 25-08-1875 huwt George Christiaan Krulder, 48 jaar [marge 7 dec. 1826], beambte in
Stadsbank van Leening, geboren te ’s Gravenhage, wonende op de Mare alhier, weduwnaar van
Maria Frederica Reiveilo, met Martha Poptie, jongedochter, 24 jaar [marge: 26 juni 1851], zonder
beroep, geboren te Leiden, wonende aan de Heerengracht alhier, dochter van Johannes Poptie,
kleedermaker en van Susanna van der Lelie, echtelieden, mede wonende aan de Heerengracht,
beiden alhier tegenwoordig. Getuigen zijn n.v.t.
P.S. Er is een boekje over de Leidse stadsbank in de 19de eeuw in het GAL verkrijgbaar.
Akte 15.
Op 18-01-1877 huwt Jan Rutgert Doeff, jongeman, 30 jaar, officier van gezondheid tweede klasfe
bij het Oost-Indisch Leger, geboren te Leiden, wonende in de Pieters Kerk Choorsteeg alhier, met
Margaretha Elisabeth Poptie, jongedochter, 23 jaar [marge: 28 juli 1853], zonder beroep,
geboren te Leiden, wonende aan de Heerengracht, dochter van Johannes Poptie, kleedermaker
en van Susanna van der Lelie, echtelieden wonende aan de Heerengracht, alhier tegenwoordig.
Getuigen zijn o.a. Jan van der Lelie en George Christiaan Krulder.
Akte 82.
Op 25-04-1888 huwt Dirk Poptie, 30 jaar, kantoorbediende, geboren en wonende te Leiden, zoon
van Johannes Poptie, overleden en van Susanna van der Lelie, zonder beroep, wonende te
Leiden, met Catharina Maria Lena Wagemans, 28 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te
Leiden, dochter van Jacobus Anthonie Wagemans, schoenmaker en van Lena Bolstier. Getuige is
onder andere Cornelis Poptie, 44 jaar, kleedermaker, broeder van de bruidegom.
Akte 250.
Op 13-09-1894 huwt Willem Levinus van der Vegte, 49 jaar, gezagvoerder ter Koopvaardij,
geboren te Zwolle en wonende te Leiden, met Margaretha Elisabeth Poptie, 41 jaar, zonder
beroep, geboren te Leiden, weduwe van Jan Rutgert Doeff, dochter van Johannes Poptie,
overleden en van Susanna van der Lelie, wonende te Leiden. Getuigen zijn o.a. Dirk Poptie, 36
jaar, kantoorbediende en Cornelis Poptie, 50 jaar, kleedermaker, beide broeders van de bruid.
Overlijdensakten
Akte 847.
Op 17-09-1860 verklaart Jan van der Lelie, oom, dat op 16-09-1860 is overleden op de
Heerengracht Frans Gerrit Poptie, geboren te Leijden, oud drie dagen, kind van Johannes Poptie,
kleedenmaker en van Susanna van der Lelie.
Akte 928.
Op 01-06-1870 is overleden Johannes Cornelis Poptie, 28 jaar, kleedermaker, geboren te Leiden,
wonende op de Heerengracht, ongehuwd, zoon van Johannes Poptie en van Susanna van der
Lelie.
Akte 619.
Op 11 juni 1879 verklaren twee bekenden dat op 10-06-1879 is overleden Jansje Poptie, dertig
jaar oud, zonder beroep, geboren te Leiden in het jaar 1849, gewoond hebbende te Leiden
[marge: Heerengr. 96], ongehuwd, dochter van Johannes Poptie, kleedermaker en van Susanna
van der Lelie, echtelieden, wonende te Leiden.
Akte 706 Johannes.
Op 26-08-1887 verklaren Izaak van der Horst, bekende en Hendrik van Klaveren, bekende, dat is
overleden op 24-08-1887 Johannes Poptie, 67 jaar, zonder beroep, geboren in 1819, gewoond
hebbende op de Heerengracht nr 96, gehuwd met Susanna van der Lelie, zoon van Johannes
Poptie en van Jannetje van Wijk, beide overleden.
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Akte 46.
Op 7 september 1910 wordt aangegeven dat op 07-09-1910 is overleden Susanna Elisabeth
Poptie, 64 jaar, geboren te Leiden, wonende te Leiden, zonder beroep, weduwe van Jan
Kromwijk, dochter van Johannes Poptie en van Zusanna van der Lelie, beide overleden.
Akte 15.
Op 27-02-1924 wordt aangegeven dat is overleden binnen deze gemeente [Leiden] op
25-02-1924 Martha Poptie, 72 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Katwijk,
weduwe van Maarten Blankert, eerder weduwe van George Christiaan Krulder, dochter van
Johannes Poptie en van Susanna van der Lelie, beiden overleden.
Akte 522.
Op 15 juni 1928 wordt aangegeven dat op 14-06-1928 is overleden Dirk Poptie, 70 jaren, zonder
beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gehuwd met Catharina Maria Lena Wagemans,
zoon van Johannes Poptie en van Susanna van der Lelie, beiden overleden.
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 06-01-1937.
Heden overleed na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, onze lieve Moeder Margaretha
Elisabeth Poptie, Wed. van Willem Levinus van der Vegte, eerder Wed. van Dr. Jan Rutgert Doeff,
in den ouderdom van ruim 83 jaren. Arnhem: S. Doeff. Nijmegen: A.M. Doeff. Nijmegen, 5 Jan.
1937. Groenewoudscheweg 272. Geen bezoek.
Diversen
Inventaris 520 NH-Diaconie. E38 en E39 (e.v.) Notulen van het bestuur NH-Diaconie, waaronder
in elk geval het Minnehuis, het Huis Zitten Huis, de Minnekinderen en het Caecilia gasthuis vallen.
Zie bij generatie 05 Poptie voor een uitvoerig verslag over verstrekking van voedsel aan het
echtpaar Johannes Poptie en Susanna van der Lelie tot in 1841.
Johannes Poptie 20-11-1819 /19-09-1900
(Bijdrage Gerard Poptie)
Op 2 december 1841 koopt Johannes Poptie Junior een huis van zijn grootvader Dirk van
Wijk (particulier), zijn moeder Jannetje van Wijk, oom Dirk van Wijk en tante Catharina
Margaretha van Wijk. Oom Dirk is de peetoom van Johannes en is “Stadsbode van Heeren
Burgemeester en Wedhouders der Stede Leiden”. Tante Catharina is getrouwd met Johannes
Verbrugge; hij is “Tweede Klerk van de Stadsbank van Leening te Leiden”.
Het betreft een echte familieaangelegenheid, te meer daar de koper Johannes Poptie Junior
nog als onvolwassen beschouwd wordt, waardoor zijn vader Johannes Poptie Senior de
“regten, belangen en het besturen” moet waarnemen. Johannes Poptie Senior is echter gehuwd
met Jannetje van Wijk en ontvangt dus via haar een kindsdeel van de verkoopsom.
Het geheel blijkt namelijk voort te komen uit het overlijden van Marguerite (Grietje) Dee op 2705-1840 te Leiden, de echtgenote van Dirk van Wijk. Hierdoor is een onverdeelde boedel
ontstaan, in de vorm van een huis en erf aan de westzijde van de Heerengracht, tussen de
Slopsteeg en de Ouden Rijn, kadastraal bekend onder sectie J, nummer 1200, ter grootte van één
roede en twee ellen.
Het was overigens beslist niet het enige huis dat grootvader Dirk van Wijk bezat. Hij werd dus
niet door op geld beluste kinderen van zijn bezit af geholpen. Ook uit andere stukken is gebleken
dat de hier genoemde familieleden goed met elkaar konden opschieten, wellicht zelfs iets te
goed, waardoor Dirk van Wijk zijn baan als Binnenvader in het Minnehuis heeft moeten opgeven
en om deze reden dus als particulier te boek staat.
Het huis wordt verkocht voor de som van ƒ 1000,00. Dirk van Wijk ontvangt van de verkoopsom
de helft plus een kindsdeel, of wel ƒ 500,00 plus een vierde gedeelte van
ƒ 500,00. De Rijkslasten à 4% met opcenten à 38% over 4%, komen voor rekening van Johannes
Poptie Junior; dit bedraagt alles bijeen ƒ 55,20.
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Uit deze aankoop van Johannes Poptie Junior blijkt reeds dat het hem als “Kleedermaker” redelijk
voor de wind ging. In 1843 wordt hij dan ook “Meester Kledermaker” genoemd, gevestigd aan de
Heerengracht te Leiden. We mogen aannemen dat hij dan een eigen bedrijfje bezit.
Opmerking. De op dit uittreksel betrekking hebbende notariële akte is van 2 december 1841,
opgemaakt door notaris Pieter Muller, te Leiden.
Voordat zoon Johannes Poptie junior trouwt, neemt deze op 02-12-1841 voor ƒ 1.000,00 dus het
huis en erf aan de Herengracht tussen de Slopsteeg en de Oude Rijn over uit de boedel van de
familie Van Wijk. Zijn opa Dirk van Wijk, moeder Jansje, tante Catharina Margaretha en oom Dirk
van Wijk zijn de verkopers. Zie voor de weergave van deze en andere notariële akten betreffende
het onroerende goed de beschrijving van generatie 05 Poptie en het boek over de familie Van
Wijk.
Johannes heeft al een zoon van drie maanden, is kleermaker van beroep en eigenaar van een
huis wanneer hij in juli 1842 met Susanne van der Lelie trouwt. In maart 1843 koopt hij zes kleine
huisjes in de Berkendaalstraat (een slopje bij het Levendaal) van neef Thomas van Wijk,
dekenfabrikant voor ƒ 1.000,00, dan geen gering bedrag voor een man van 23 jaar. In 1844 staat
hij zelf borg voor Willem Frederik van Wijk, ook fabrikant, bij een onroerend-goedtransactie van
ƒ 1.225,00. Datzelfde jaar neemt hij de taak van stadsschutter waar. Als kleermaker kan hij aardig
rondkomen en hij krijgt onder andere opdrachten van de familie Van Wijk met wie hij dus veel
omgaat. Hij is zelfs in staat om een lening van ƒ 500,00 in 1847 te verschaffen. Toch maakt hij een
slechte beurt met zijn zes huisjes, want als hij deze in 1850 weer van de hand doet, schiet hij er
(in zeven jaar tijd) ƒ 700,00 bij in. Het is onwaarschijnlijk dat huizen in zo’n korte periode dermate
verkrotte dat ze zo sterk in waarde daalden en er kwam juist toen weer een beetje gang in de
economie. Gaf de exploitatie van de huizen misschien teveel rompslomp of zat Johannes junior
om geld verlegen? Zijn beweegreden blijft onbekend.
(534) De Leidse Schutterij, indices stamboeken nr 247, het stamboek bevat onder andere:
3379 Johannes Poptie, geboren in provincie Zuid Holland, te Leiden, 20-11-1819, kledermaker,
lengte 1 Nederlandse el en 740 strepen, ingeschreven 26 september 1844 voor contingent 1844,
als schutter voor zich zelf, in de tweede klasse. Bij de reserve geplaatst op 13 augustus 1845
vanwege artikel 23.
Bevolkingsregister 1846, folio 153, wijk 7 nr. 146.
Johannes Poptie, kleermaker, geref. gehuwd, geboren Leijden 20 november 1819.
Susanna van der Lelie, zonder beroep, geref. gehuwd, geboren Leijden 23 maart 1819.
Johannes Cornelis Poptie, zonder beroep, geref. ongehuwd, geb. Leijden 21 april 1842.
Cornelis Poptie, zonder beroep, geref. ongehuwd, geboren Leijden 25 maart 1844.
Antje Maria de Graaf, zonder beroep, geref. ongehuwd, geboren Leijden 20 maart 1807.
Susanna Elisabeth Poptie, zonder beroep, geref. ongehuwd, geb. Leijden 15 dec. 1845.
Bevolking jaar 1849 wijk 7 nr 982, J. Poptie, 30 jaar, man Leiden, NH, kleermaker.
Adresboekje Leiden 1860: Poptie, J. Kleedermaker, Heerengracht W 7 nr 146.
Akte nummer 151, notaris Albertus van Leeuwen.
Heden den 29sten mei 1867 ... Dirk van Wijk is “overleden te Leiden aan den Ouden Rijn wijk 6 nr
203, overgegaan tot de beschrijving van al te baten en lasten tot zijnen boedel en nalatenschap
behoorende en zulks op aangifte en aanwijzing van Sara Labie, zonder beroep, weduwe van Dirk
van Wijk Senior, ...” Opsomming doodschulden, waaronder:
J. Poptie voor gedaan kleermakerswerk
ƒ 40,00.
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Kohier der Inkomsten-belasting, enkele jaren.
Jaar
pagina
nr.
1878
86
96 Heerengracht J. Poptie
1879
97
96 - (inkomen < dan ƒ 400,00)
1881
101
96 Heerengracht, J. Poptie
1882
104
96 Heerengracht, J. Poptie
1883
108
96 Heerengracht, J. Poptie
1885
109
96 Heerengracht, J. Poptie
1886
108
96 Heerengracht, J. Poptie
1888
96 Heeregracht, wed. J. Poptie
1892
107
96 Heerengracht, wed. J. Poptie

kl.

6
5
5
5
1

inkomen
925

belast.
10,50

vorig jr.

925
925
775
775
775
425
425

10.30
11.58
9.56
9.56
9.56

11.33
10.30
11.58
8.83
9.56

0.81

0.78

Notaris Rijshouwer te Zoeterwoude (in GAL aanwezig).
Akte 43, 30-04-1879. Testament Johannes Poptie, kleedermaker. Hij benoemt als “algemeene
erfgenaam zijne echtgenoote Susanna van der Lelie” Aantekening: overleden te Leiden 24 aug.
1887. De volgende akte is van Susanna, waarin zij haar man Johannes Poptie tot algemene
erfgenaam benoemt.
Akte 704 Leiden.
Op 3 juni 1879 verklaart een vroedvrouw dat Jansje Poptie, ongehuwd wonende te Leiden,
zonder beroep alhier op den eersten juni 1879 is bevallen van dochter Susanna Johanna Poptie.
Deze Jansje is een dochter van Johannes Poptie en Susanna van der Lelie en zij is in de kraam
overleden.
GAL correspondentie Mr W. Downer aan notaris De Jong, 11-09-1973:
Jansje Poptie, geboren 10 april 1849, ongehuwd overleden 10 juni 1879 te Leiden, schonk op 1
juni 1879 te Leiden het leven aan Susanna Johanna Poptie, die op 26 mei 1899 ongehuwd naar
Oegstgeest vertrok.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 3774, Heerengracht wijk 7 nr 96.
• Ingekomen 1 jan 1890 Susanna van der Lelie, weduwe Poptie, vrouw, geboren 23 maart 1819
te Leiden, NH, vertrekt naar Nieuwsteeg 3.
• Ingekomen 1 jan 1890 Elisabeth Margaretha Poptie, (geen beschreven verwantschap),
geboren 8 dec 1855 te Leiden, NH, vertrekt naar Nieuwsteeg 9.
• Ingekomen 1 jan 1890 Susanna Johanna Poptie, kleinkind, geboren 1 juni 1879 te Leiden, NH,
vertrekt naar Nieuwsteeg 3.
• Ingekomen 4-6-1892 Frans Gerrit Poptie, zoon, geboren 30 juni 1862, komende uit N. Indie,
vertrekt 13-8-1892 naar Nijmegen, kaart, keert terug in Leiden op 2-7-1893, vertrekt weer op
9-8-1893 naar Harderwijk.
Bevolking 1890-1923, nr 10399, Lange Scheistraat wijk 5 nr 3.
• Inkomst [het hele gezin] 1 jan. 1890 Susanna Elisabeth Poptie, hoofd, geboren 15 december
1845 te Leiden, gescheiden, NH, vertrokken naar Haarlemmerstraat 63.
• Jan Kromwijk, zoon, geboren 10 juni 1872, NH.
• Cornelis Johannes Kromwijk, zoon, geboren 8 jan. 1875 te Leiden, NH.
[Jan Kromwijk senior is overleden op 04-08-1892 te Leiden, en Jan Kromwijk junior vertrok op 0207-1895 ongehuwd naar Den Haag. Cornelis Johannes heeft een gezin gesticht. Bron: GAL
correspondentie W. Downer.]
Huwelijk 06-06-1895 te Leiden van Maria Catharina van Wijk met Jan Kromwijk, zij is n.v.t., hij is
een zoon van Susanna Elisabeth Poptie en Jan Kromwijk.
Bevolking 1890-1923, nr 9948, Oude Rijn, wijk 7 nr 61.
Inkomst 1 jan. 1890 Margaretha Elisabeth Poptie, gehuwd, [woont zonder haar man] met haar
kinderen Willem en Susanna Doeff, zie volgende registratie. Zij vertrekken op 14-07-1890 naar
Nieuwer Amstel.
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Bevolking 1890-1923, nr 2852, Haarlemmerstraat wijk 6 nr 29a.
• Willem Levinus van der Vegte, man, hoofd, geboren 18-02-1845 te Zwolle, NH, gezagvoerder
ter koopvaardij, vertrekt met gezin naar Nieuwsteeg 9.
• Margaretha Elisabeth Poptie, vrouw, geboren 28-07-1853 te Leiden, NH, komende met
kinderen uit N. Amstel 14-04-1892.
• Willem Doeff, zoon, geboren 24-08-1885 te Leiden, NH.
• Susanna Doeff, dochter, geboren 14-11-1877 te Willem I, NI [Nederlands Indië], NH.
• Alida Margaretha Doeff, dochter, geboren 20-10-1891 te N. Amstel, NH.
Zoeterwoude bevolking 1880-1895 Wijk A-H deel 2 index. [gen 05]
Poptie M., 9-52-1. Wijk F2: Martha Poptie, vrouw, hoofd,, geboren 26-07-1851 te Leiden, inkomst
05-05-1888, vertrek naar Katwijk aan Zee op 04-06-1889.
Bevolking 1890-1923, nr 11828, Oude Vest wijk 6 nr 119.
Ingekomen 23-7-1906 Martha Poptie, vrouw, geboren 26 juni 1851 te Leiden, gehuwd, NH,
komende 23-6-1906 uit Katwijk, vertrekt 27-11-1906 naar Katwijk a/zee.
[Martha Poptie kreeg drie dochters en een jong gestorven zoon. Bron: W. Downer.]
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Cornelis Poptie
21-03-1844 te Leiden
27-11-1920 te Leiden
Zandstraat, Langebrug, Oude Vest, Haarlemmerstraat, Poelgeeststraat
Kleermaker
Johannes Poptie
Susanna van der Lelie

Johanna Martha van den Berg
12-01-1843 te Leiden
14-08-1917 te Leiden
NH
Leiden, zie man
Huisvrouw
Jan van den Berg
Susanna Johanna Christina Wassina van Zon
01-11-1871 te Leiden

Kinderen
1.
2.
3.
4.
5.

Susanna Johanna
Johannes Cornelis
Johannes Cornelis
Maria Christina Johanna
Cornelis Johannes

geb. 13-12-1871 te Leiden, overl. 25-03-1880 te Leiden
geb. 14-03-1874 te Leiden, overl. 25-06-1874 te Leiden
geb. 20-09-1875 te Leiden, overl. 25-05-1876 te Leiden
geb. 03-11-1877 te Leiden, overl. 30-11-1877 te Leiden
geb. 28-04-1880 te Leiden, overl. 30-01-1881 te Leiden

Bijzonderheden
Cornelis Poptie is evenals zijn vader kleermaker van beroep en hij trouwt met de hoogzwangere
Johanna Martha van den Berg. Uit deze verbintenis zijn geen volwassen geworden kinderen
voortgekomen. Het is ondanks de gebruikelijke kindersterfte wel extreem en zeer bedroevend
dat alle vijf de kinderen in dit gezin jong overlijden. Alleen het oudste meisje ontgroeide het
zuigelingenstadium. Ver kwam zij echter niet, want ze overleed toen ze pas acht jaar oud was.
Vermoedelijk heeft Johanna Martha van den Berg ook nog diverse miskramen gehad. Zij kreeg
haar laatste levend geboren kind op haar 37ste.
Huwelijk
Akte 322.
Op 01-11-1871 huwt Cornelis Poptie, jongeman, 27 jaar, kleedermaker, geboren te Leiden,
wonende aan de Heerengracht [marge: 25 maart 1844], zoon van Johannes Poptie,
kleedermaker, en van Susanna van der Lelie, echtelieden aan de Heerengracht, beiden alhier
tegenwoordig, met Johanna Martha van den Berg, jongedochter, 28 jaar, zonder beroep, geboren
te Leiden [marge: 12 jan 1843]. Getuigen zijn o.a. Jan Kromwijk en Jan van der Lelie.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 1485.
Op 14 december 1871 verklaart Cornelis Poptie, kleedermaker in de Zandstraat dat Johanna
Martha van den Berg op 13-12-1871 is bevallen van Susanna Johanna Poptie. Getuigen zijn
Johannes Poptie, 52 jaar, kleedermaker op de Heerengracht en Jan van den Berg, kleerdermaker
op den Ouden Singel.
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Akte 349.
Op 14 maart 1874 verklaart Cornelis Poptie, dertig jaren, kleedermaker in de Zandstraat dat
Johanna Martha van den Berg op 14-03-1874 is bevallen van Johannes Cornelis Poptie. Getuigen
Johannes Poptie, 54 kleedermaker op de Heerengracht en Antonius van den Berg.
Akte 1122.
Op 20 september 1875 verklaart Cornelis Poptie, kleedermaker in de Zandstraat dat Johanna
Martha van den Berg op 20-09-1875 is bevallen van Johannes Cornelis Poptie. Getuigen zijn
Johannes Poptie 55 jaar en Jan van den Berg.
Akte 510.
Op 26 mei 1876 verklaart Cornelis Poptie, vader van de overledene, 32 jaar, kleedermaker in de
Zandstraat, dat op 25-05-1876 is overleden Johannes Cornelis Poptie, oud 8 maanden, geboren te
Leiden in het jaar 1875, kind van Cornelis Poptie en van Johanna Martha van den Berg,
echtelieden, wonende alhier.
Akte 1371.
Op 3 november 1877 verklaart Cornelis Poptie, 33, kleedermaker in de Zandstraat dat Johanna
Martha van den Burg, op 03-11-1877 is bevallen van Maria Christina Johanna Poptie. Getuigen
zijn Johannes Poptie, 57 kleedermaker op de Heerengracht en Antonius van den Berg.
Akte 587.
Op 28 april 1880 verklaart Cornelis Poptie, 37 jaar, kleedermaker te Leiden dat Johanna Martha
van den Berg, zonder beroep op 28-04-1880 bevallen is van Cornelis Johannes Poptie. Getuige
Johannes Poptie, 60 jaar, kleedermaker te Leiden.
Huwelijken van de kinderen
Overlijdensakten
Akte 598.
Op 25 juni 1874 verklaart Cornelis Poptie, vader, dertig jaren, kleedermaker in de Zandstraat dat
op 25-06-1874 is overleden Johannes Cornelis Poptie, oud drie maanden, geboren te Leiden, kind
van Cornelis Poptie en van Johanna Martha van den Berg.
Akte 629.
Op 26-05-1876 verklaart Cornelis Poptie, vader van de overledene, kleedermaker in de
Zandstraat, dat is overleden op 25-05-1876 Johannes Cornelis Poptie, acht maanden, geboren te
Leiden, zoon van Cornelis Poptie en van Johanna Martha van den Berg.
Akte 1163.
Op 1 december 1877 verklaart Cornelis Poptie, vader, 33 jaar, kleedermaker in de Zandstraat dat
op 30-11-1877 is overleden Maria Christina Johanna Poptie, oud zeven en twintig dagen, geboren
te Leiden, kind van Cornelis Poptie en van Johanna Martha van den Berg.
Akte 316.
Op 25 maart 1880 verklaren twee bekenden dat op 25-03-1880 is overleden Susanna Johanna
Poptie, oud acht jaren, geboren te Leiden, in het jaar 1871, gewoond hebbende te Leiden [marge:
Heerengr 96], kind van Cornelis Poptie, kleedermaker en van Johanna Martha van den Berg,
zonder beroep, echtelieden te Leiden.
Akte 316.
Op 31-01-1881 verklaart Cornelis Poptie, vader, 36 jaar, kleedermaker te Leiden [marge:
Heerengr. 96] en Emanuel van den Berg, oom, dat op 30-01-1881 is overleden Cornelis Johannes
Poptie, negen maanden oud, geboren te Leiden in het jaar 1880, kind van Cornelis Poptie en van
Johanna Martha van den Berg, zonder beroep, echtelieden.
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CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed na een langdurig, smartelijk, doch geduldig lijden onze geliefde Echtgenoote,
Zuster en Tante Johanna Martha Poptie-v.d. Berg, in den ouderdom van ruim 74 jaar. Uit aller
naam: C. Poptie. Leiden, 14 Augustus 1917. Poelgeeststraat 8a.
Eenige en algemeene Kennisgeving. Geen kaarten.
Akte 371.
Op 27-11-1920 is overleden te Leiden Cornelis Poptie, 76 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden,
weduwnaar van Johanna Martha van den Berg, zoon van Johannes Poptie en Susanna van der
Lelie, beide overleden.
[GAL correspondentie Mr W. Downer 11-9-1973: Cornelis overleed in het Minnehuis.]
Diversen
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 6097, Langebrug, wijk 4 nr 39a.
• Ingekomen 1 jan 1890 Cornelis Poptie, hoofd, geboren 25 maart 1844 te Leiden, (geloof: -),
kleedermaker, vertrokken naar Oudevest 161a (suppl. I fol. 335).
• Ingekomen 1 jan 1890 Johanna Martha van den Berg, vrouw, geboren 12 jan 1843, NH,
vertrokken naar Oudevest 161a.
• Ingekomen 1 jan 1890 Maria Wasfina van den Berg, bloedverwant, vertrekt 28-06-1892 naar
Den Haag.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Supplement I folio 335 is Oudevest wijk 6, nr 161a.
• Hetzelfde paar woont daar, komende van de Langebrug en vertrekkende naar de
Haarlemmerstraat 194, met broer Johannes Abraham van den Berg, ook kleermaker.
Adresboekje Leiden 1898-1898, vermeldingen Poptie:
C. - Kleermaker, H.l. straat 194.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1908.
C. Poptie, kleermaker, Poelgeeststraat 8a.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1914-1915.
C. Poptie, kleermaker, Poelgeeststraat 8a.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1920-1921.
C. Poptie, kleermaker, Poelgeeststraat 8a.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5520 Cornelis Poptie, Poelgeeststraat 8a, geboren Leiden, 25 maart 1844.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Dirk Poptie
29-10-1857 te Leiden
14-06-1928 te Leiden
NH
Herengracht, Noordeinde, Nieuwsteeg, Hugo de Grootstraat, 3 Octoberstraat,
Heerenstraat
Kantoorbediende, boekhouder, bijna vijftig jaar in dienst bij A.W. Sijthoff’s
Uitgevers-Mij, vroeger gevestigd op de Douzastraat.
Johannes Poptie
Susanna van der Lelie

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

Catharina Maria Lena Wagemans
16-08-1859 te Leiden
na mei 1928
NH
Leiden
Huisvrouw
Jacobus Anthonie Wagemans
Lena Bolstier
25-04-1888 te Leiden

Beroepen:

Kinderen
1. Susanna Catharina
2. Dirk Jacobus

geb. 02-04-1889 te Leiden, overl. 13-08-1973 te Haarlem
geb. 26-12-1890 te Leiden, overl. 28-03-1946 te Haarlem

Bijzonderheden
Dirk Poptie en Catharina Maria Lena Wagemans huwen in april 1888, brengen in de twee
volgende jaren een dochter en een zoon voort en dan houdt de gezinsuitbreiding abrupt op. Dirk
heeft een kantoorbaan en werkt als boekhouder. De dochter is ongehuwd (?) in Haarlem
overleden. Zoon Dirk Jacobus is ambtenaar en trouwt tweemaal, maar er zijn geen nakomelingen
van hem geboren. Ook hij woonde en stief in Haarlem, twee jaar nadat mijn overgrootmoeder in
dezelfde stad bij haar dochter thuis overleed. Het is best mogelijk dat deze verwanten daar bij
elkaar over de vloer kwamen.
Huwelijk
Akte 82.
Op 25-04-1888 huwt Dirk Poptie, 30 jaar, kantoorbediende, geboren en wonende te Leiden, zoon
van Johannes Poptie, overleden en van Susanna van der Lelie, zonder beroep, wonende te
Leiden, met Catharina Maria Lena Wagemans, 28 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te
Leiden, dochter van Jacobus Anthonie Wagemans, schoenmaker en van Lena Bolstier. Getuige is
onder andere Cornelis Poptie, 44 jaar, kleedermaker, broeder van de bruidegom.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 401.
Op 2 april 1889 verklaart Dirk Poptie, 31 jaar, kantoorbediende te Leiden dat Catharina Maria
Lena Wagemans, zonder beroep op 02-04-1889 is bevallen van Susanna Catharina Poptie.
Getuige is o.a. Cornelis Poptie, 45 jaar, kleermaker te Leiden.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter C.M.L. Poptie-Wagemans. Leiden, 3 April
1889. Algemeene kennisgeving.
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CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Voor de blijken van belangstelling, bij de geboorte onzer dochter ontvangen, betuigen wij onzen
hartelijken dank. D. Poptie Jzn. C.M.L. Poptie-Wagemans. Leiden, 25 April 1889.
Akte 1514.
Op 26 december 1890 verklaart Dirk Poptie, 33 jaar, kantoorbediende te Leiden [marge:
Noordeinde 10] dat Catharina Maria Lena Wagemans zonder beroep op 26-12-1890 is bevallen
van Dirk Jacobus Poptie. Getuige o.a. Cornelis Poptie, 46 jaar, kleerenmaker te Leiden
Huwelijken van de kinderen
Dirk Jacobus Poptie met Hermina Cornelia van den Nulft
Dirk Jacobus Poptie met Anna Catharina Eijsten

17-07-1919 te Leiden
26-08-1937 te Haarlem

Akte 227.
Op 17-07-1919 huwt Dirk Jacobus Poptie oud 28 jaren, adjunct-boekhouder, geboren te Leiden,
wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Dirk Poptie, oud 61 jaren, boekhouder en van
Catharina Maria Lena Wagemans, oud 59 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden,
beiden alhier tegenwoordig en toestemmende, met Hermina Cornelia van der Nulft, oud 24
jaren, zonder beroep, geboren te Avereest, wonende te Leiden, binnen de laatste zes maanden
gewoond hebbende te Haarlem, meerderjarige dochter van Gerrit van den Nulft en van Jentje
Mulder, beiden overleden. Getuige is onder andere Cornelis Johannes Kromwijk, oud 44 jaren,
koopman, wonende te Leiden, neef van den bruidegom.
(Zij verhuizen op 02-07-1919 naar Haarlem. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.)
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Getrouwd: D.J. Poptie en Hermina C. v.d. Nulft, die, mede namens wederzijdsche familie hartelijk
dankzeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Leiden, 17 juli
1919.
Dirk Jacobus Poptie met Anna Catharina Eijsten, geboren 18-03-1888 te Amsterdam, huwelijk 2608-1937 te Haarlem. (Uit dit huwelijk zijn evenmin kinderen geboren.)
Overlijdensakten
Akte 522.
Op 15 juni 1928 wordt aangegeven dat op 14-06-1928 is overleden Dirk Poptie, 70 jaren, zonder
beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gehuwd met Catharina Maria Lena Wagemans,
zoon van Johannes Poptie en van Susanna van der Lelie, beiden overleden.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden ontsliep tot onze diepe smart nog onverwachts in de Maria-Stichting te Haarlem onze
lieve Behuwddochter en Zuster Hermina Cornelia Poptie. geb. v.d. Nulft, in den ouderdom van 33
jaren. D. Poptie Jzn. C.M.L. Poptie-Wagemans. S.C. Poptie.
Leiden, 6 maart 1928, 3 Octoberstraat 5 A. Geen bezoek.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden ontsliep in de Mariastichting, nog onverwachts, tot mijn diepe droefheid, na een geduldig
gedragen lijden, mijn geliefde Echtgenoote Hermina Cornelia Poptie, geb. van den Nulft in den
ouderdom van ruim 33 jaar. D.J. Poptie. Haarlem, 6 maart 1928. Kleverlaan 64zw. Geen bloemen.
Wegens afwezigheid geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 10 Maart a.s. te 12 u. op de Algemeene
Begraafplaats a.d. Kleverlaan. (Vertrek sterfhuis Kl. laan 64zw. te 11.45 uur).
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CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed in het Maria Ziekenhuis te Haarlem mijn innig geliefde Zuster Hermina Cornelia
Poptie, geb. v.d. Nulft, in den ouderdom van ruim 33 jaar. Haar diepbedroefde Broeder H. Th. M.
v.d. Nulft. Dedemsvaart, 6 Maart 1928.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden ontsliep, tot onze diepe droefheid, geheel onverwachts, onze geliefde Echtgenoot en
Vader Dirk Poptie in den ouderdom van 70 jaar. Leiden: Wed. C.M.L. Poptie-Wagemans. S.C.
Poptie. Haarlem: D.J. Poptie. Leiden, 14 Juni 1928. 3 Octoberstraat 5a.
De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 18 Juni a.s. te twaalf uur op de
begraafplaats “Rhijnhof”. Geen bezoek. Geen bloemen.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Hiermede geven wij kennis van het overlijden van den heer D. Poptie Jzn. die gedurende bijna
vijftig jaren met toewijding in ons bedrijf is werkzaam geweest. Van zijn welverdiende rust heeft
hij slechts korten tijd mogen genieten. A.W. Sijthoff’s Uitgevers-Mij. Leiden, 14 Juni 1928.
[Waarschijnlijk op zijn zeventigste verjaardag in 1927 met pensioen gegaan.]
Akte A452 in Haarlem.
Op 29-03-1946 verklaart een uitvoerder dat op 28-03-1946 is overleden Dirk Jacobus Poptie, 55
jaar, wonende alhier, echtgenoot van Anna Catharina Eijsten, weduwnaar van Hermina Cornelia
van den Nulft, zoon van Dirk Poptie en van Catharina Maria Lena Wagemans, beiden overleden.
NGV Poptie familie-advertenties.
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van den Heer D.J. Poptie die gedurende
14 jaren de Kerk, die hij liefhad, met voorbeeldige toewijding in het Diakenambt heeft gediend.
Namens de Diakenen der Ned. Herv. Gem. te Haarlem: J.C. Cramer, Voorzitter, J. Vernhout,
Secretaris. Haarlem, 28 Maart 1946.
GAL correspondentie notaris De Jong te Haarlem i.v.m. erfenis, 29-08-1973.
Susanna Catharina Poptie ... overleden te Haarlem 13 augustus 1973 en
Dirk Jacobus Poptie, ... overleden te Haarlem op 28 maart 1946.
Diversen
Belasting Leiden 1888 op inkomen Heeregracht 96: D. Poptie, inkomen ƒ 650,--.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 8253, Noordeinde, wijk 1 nr 10a.
• Ingekomen 1 jan 1890 Dirk Poptie, hoofd, geboren 29 octob. 1857 te Leiden, NH,
kantoorbediende.
• Ingekomen 1 jan 1890 Catharina Maria Lena Wagemans, vrouw geboren 16 aug 1859 te
Leiden, NH.
• Ingekomen 1 jan 1890 Suzanna Catharina Poptie, dochter, geboren 2 april 1889 te Leiden, NH.
• Bijgeschreven Dirk Jacobus Poptie, zoon, geboren 26 dec. 1890 te Leiden, NH.
Het hele gezin vertrekt naar Heerengracht 78.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5521 Dirk Poptie, Hugo de Grootstraat 24, geboren Leiden, 29 october 1857.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5522 Dirk Jacobus Poptie, Heerenstraat 120, geboren Leiden, 26 december 1890.
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Persoonskaart
Dirk Jacobus Poptie, geboren 26-12-1890 te Leiden, Prov. ambtenaar PEN, verzekerd beroep,
overleden 28-03-1946 te Haarlem, huwt (1) op 17-07-1919 met Hermina Cornelia van den Nulft,
geboren 04-09-1894 te Avereest en overleden op 06-03-1928 en (2) op 26-08-1937 te Haarlem
met Anna Catharina Eijsten, geboren 18-03-1888 te Amsterdam.
Bloemendaal
27 mei 18
Haarlem, Molijnstraat 5
29 aug 41
PB 77880 ing.
Geen kinderen.
Adresboekje Leiden 1898-1898, vermeldingen Poptie:
D. - Kantoorbediende, Nieuwsteeg 3.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1914-1915.
D. Poptie Jz., boekhouder, Heerenstraat 120.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1926-1928.
D. Poptie Jzn., boekhouder, 3 Octoberstraat 5a.
Adresboek Haarlem 1942-1943.
D.J. Poptie, prov. ambtenaar, Molijnstraat 5.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Frans Gerrit Poptie
30-06-1862 te Leiden
15-07-1906 te Harderwijk
Leiden, Nederlands Indië, Nijmegen, Harderwijk, Ermelo, Harderwijk
Eigenaar van Hotel Poptie in Harderwijk, tapper
Johannes Poptie
Susanna van der Lelie

Gerritdina Maria Hemeltgen
27-09-1862 te Diepenveen
15-12-1936 te Den Haag
NH
Diepenveen, Harderwijk, Ermelo, Den Haag
Huisvrouw, pensionhoudster
... Hemeltgen
NN
circa 1887 te Diepenveen?, Overijssel (niet volgens index tot 1903)

Kinderen
1. Aaltje
2. Susanna Gerdina
3. Jan

geb. 08-12-1888 te Diepenveen, overl. na 1912 te Den Haag?
geb. 29-12-1895 te Harderwijk, overl. 17-09-1968 te Haarlem
geb. 09-05-1898 te Harderwijk, overl. 29-09-1898 te Harderwijk

Bijzonderheden
Frans Gerrit maakt flink wat omzwervingen voordat hij aan het gezinsleven begint.
Hij is geboren op 30-06-1862 te Leiden, woont vanaf 04-06-1892 komende uit Nederlands Indië in
Leiden, vertrekt op 13-08-1892 naar Nijmegen, keert terug in Leiden op 02-07-1893 en vertrekt
op 09-08-1893 naar Harderwijk. Later huwt hij met Gerritdina Maria Hemeltgen en zij is geboren
op 27-09-1862 te Diepenveen.
Aaltje Poptie komt op 09-05-1894 met haar ouders in Harderwijk wonen. Zij wonen dan in de
Vijlestraat A nr 40 en later op de Markt 133. Vader is tapper. Het is een wat wonderlijk begin(?)
van het gezin, omdat Frans Gerrit pas op 09-08-1893 uit Leiden vertrokken is, terwijl Aaltje al
geboren is op 08-12-1888. Op 13-07-1900 vertrekken zij naar Ermelo. Op 30-03-1905 is het gezin
echter weer in Harderwijk terug.
Vader Frans Gerrit begint dat een logement in een fraai jugendstilpand. Dit pand heeft later
bekendheid gekregen als “Hotel Poptie”. Op 15-07-1906 komt Frans Gerrit echter te overlijden.
Moeder Gerritdina en Susanna vertrekken op 20-10-1908 naar Den Haag. Moeder begint daar
een pension op het Stadhoudersplein nr. 80. Aaltje, die op 27-01-1908 naar Arnhem was
vertrokken, komt op 24-12-1908 weer bij haar moeder wonen.
Bron: Gerard Poptie.
Huwelijk
Geboorte-aangiften van de kinderen
Huwelijken van de kinderen
Susanna Gerdina Poptie met Johan Albert Adriaan van Unen
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Akte B615 Den Haag.
Op 03-06-1919 huwt Johan Albert Adriaan van Unen, oud 26 jaren, handelscorrespondent,
geboren te Vlissingen, wonende te Haarlem, laatst te Leiden, zoon van Albert Leonard Anthonie
van Unen, overleden en van Adriana Alida Jeronimus, oud 62 jaren, zonder beroep, wonende te
Leiden, met Susanna Gerdina Poptie, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren te Harderwijk,
wonende alhier, dochter van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Gerritdina Maria Hemeltje,
oud 56 jaren, zonder beroep, wonende alhier en tegenwoordig. Getuigen zijn Arbad Hemeltjen,
52 jaar, bloemist, oom van de bruid te Harderwijk en Arend van Unen, 31 jaar, bankier, broeder
van de bruidegom te Leiden.
Overlijdensakten
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed onze lieve moeder en grootmoeder Susanna Gerdina van Unen-Poptie op de
leeftijd van 72 jaar. [Namens de familie Van Unen.]
Haarlem, 17 sept. 1968, Jan de Mijterlaan 9.
Diversen
Bevolkingsregisters Leiden 1890-1923. Nummer 3774, Heerengracht wijk 7 nr 96.
• (Moeder en twee zusters.)
• Ingekomen 4-6-1892 Frans Gerrit Poptie, zoon, geboren 30 juni 1862, komende uit N. Indie,
vertrekt 13-8-1892 naar Nijmegen, kaart, keert terug in Leiden op 2-7-1893, vertrekt weer op
9-8-1893 naar Harderwijk.
Bevolkingsregister Harderwijk, kopie Gerard Poptie.
• Inschrijving 9 mei 1894 Frans Gerrit Poptie, Man, Hoofd, geboren 30 juni 1862 te Leiden,
gehuwd, NH, tapper, Vijlestraat A no. 40, vorige woonplaats: Gep. 188, vertrekt 13 juli 1900
naar Ermelo.
• Inschrijving 9 mei 1894 Gerritdina Maria Hemeltjen, vrouw, vrouw, geboren 27 sept. 1862 te
Diepenveen, gehuwd, NH, geen beroep, Markt 133, vorige woonplaats: E bl. 98, vertrekt 13
juli 1900 naar Ermelo.
• Inschrijving 9 mei 1894 Aaltje Poptie, vrouw, dochter, geboren 8 dec. 1888 te Diepenveen,
ongehuwd, NH, beroep -, adres - [verder idem].
• Inschrijving 9 mei 1894 Susanna Gerdina Poptie, vrouw, dochter, geboren 29 dec. 1895 te
Harderwijk, ongehuwd, NH, [geen vorig adres, verder idem].
• Inschrijving 10 mei 1898 Jan Poptie, man, zoon, geboren 9 mei 1898 te Harderwijk,
ongehuwd, [idem], overleden 29 september 1898.
Hieronder staat een andere persoon in de alfabetische lijst, waarna terugkeren:
• Frans Gerrit Poptie, man, hoofd, geboren 30 juni 1862 te Leiden, gehuwd, NH,
logementhouder, adres: Fonsel E125a, vestiging in de gemeente 30 maart 1905, vorige
woonplaats Ermelo, overleden 15 juli 1906.
• Gerritdina Maria Hemeltjen, [zie boven], vertrekt 20 oct. 1908 naar ’s-Gravenhage.
• Aaltje Poptie [zie boven], vertrekt 27 juni 1908 naar Arnhem.
• Susanna Gerdina Poptie, [zie boven], vertrekt 20 oct 1908 naar ’s-Gravenhage.
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
• In 21-10-1908 F.G. Poptie, geb. Hemeltjen, Gerritdina Maria, geboren 27-9-1862 Diepenveen,
weduwe, NH, pensionhoudster, Stadhouderspl. 89, komende 20-10-1908 uit Harderwijk.
• In 21-10-1908 Susanna Gerdina Poptie, dochter, geboren 29-12-1895 Harderwijk, komende
20-10-1908 uit Harderwijk.
• In 28-12-1908 Aaltje Poptie, dochter, geboren 8-12-1888 Diepenveen, komende
24-12-1908 uit Arnhem.

De familie Poptie

71

K.J.F. van Veen 2022

Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939 (beknopt weergegeven)
• Aaltje Poptie, geboren 8-12-1888 te Diepenveen.
• G.M. Hemeltjen, weduwe Frans Gerrit Poptie met twee dochters, overleden 15-12-1936, nr
4449 [akte gezien, geen bijzonderheden].
Over Frans Gerrit Poptie in Harderwijk en Ermelo, zoon van Johannes Poptie en Van der Lelie is
veel te vinden op Delpher.nl. Zie onder andere:
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=poptie&page=11&sortfield=date&coll=ddd.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Frans Gerrit Poptie
03-10-1823 te Leiden
23-05-1888 te Leiden
NH
Middelstegracht, Uiterstegracht, Hogewoerd
Koopman, vachtenbloter, dekenstrijker, fabriekwerker, wolscheider
Johannes Poptie
Jansje van Wijk

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

1. Maaike Anes/Siebes
28-02-1824 te Leiden
27-06-1854 te Leiden
NH
Leiden
Huisvrouw, naaister
Pier Anes
Johanna Montfoort
10-07-1845 te Leiden

2. Jannetje Slegtenhorst
31-01-1830 te Leiden
24-02-1895 te Leiden
NH
Leiden
Huisvrouw
Willem Frederik Slegtenhorst
Jannetje Sloos
15-11-1854 te Leiden

Kinderen
Kinderen van Frans Gerrit Poptie en Maaike Anes/Siebes
1. Johannes
geb. 03-03-1846 te Leiden, overl. 01-09-1849 te Leiden
2. NN, jongen
geb./overl. 15-05-1850 te Leiden
3. NN, jongen
geb./overl. 03-06-1851 te Leiden
4. NN, meisje
geb./overl. 11-06-1854 te Leiden
Kinderen van Frans Gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst
1. Jansje Adriana
geb. 03-09-1855 te Leiden, overl. 02-11-1855 te Leiden
2. Jansje Adriana
geb. 06-10-1856 te Leiden, overl. 23-09-1858 te Leiden
3. Margaretha Adriana
geb. 12-08-1858 te Leiden, overl. 06-07-1859 te Leiden
4. Jansje Adriana
geb. 30-10-1860 te Leiden, overl. 11-07-1940 te Leiden
5. Frans Gerrit
geb. 11-11-1862 te Leiden, overl. 28-12-1947 te Leiden
6. Margaretha Susanna
geb. 21-11-1864 te Leiden, overl. 03-01-1894 te Leiden
7. Johannes Cornelis
geb. 03-04-1867 te Leiden, overl. 23-08-1941 te Leiden
8. Willem Frederik
geb. 01-04-1869 te Leiden, overl. 21-07-1869 te Leiden
9. Willem Frederik
geb. 24-07-1870 te Leiden, overl. na 1947/voor okt. 1954?
Bijzonderheden
“Eerst maar eens kijken of het een blijverdje is.” GP
Frans Gerrit Poptie’s geboorte werd feestelijk ingeleid want hij is op 3 oktober geboren. Bij zijn
eerste huwelijk in 1845 met Maaike Anes alias Siebes presenteert hij zich als koopman, maar de
rest van zijn werkzame leven brengt hij tussen de muren van Leidse textielfabrieken door. Dat
kan niet anders dan hard werken voor weinig geld hebben ingehouden. Het paar woont samen
met zijn schoonfamilie op de Middelstegracht. Hun oudste naar opa Johannes Poptie vernoemde
zoon leeft slechts drie jaar. Hij wordt opgevolgd door twee doodgeboren broertjes en een
doodgeboren meisje. Kennelijk kost de bevalling van het laatstgenoemde baby’tje Maaike’s
leven, want zij sterft een paar weken later. Daar staat Frans Gerrit, na negen jaar huwelijk weer
alleen. Alsof ze er allemaal nooit geweest zijn; zijn vrouw en kinderen. Slechts 4 ½ maand na het
overlijden van Maaike hertrouwt hij met Jannetje Slegtenhorst die ruim zes jaar jonger is dan
hijzelf. Wederom sterven de eerste drie kinderen jong. Pas vanaf 1860 houdt dit paar vijf van de
totaal negen kinderen in leven.
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Als Frans Gerrit in mei 1888 overlijdt is een dochter reeds gehuwd en twee kinderen trouwen in
de volgende maanden juni en juli 1888. De vierde verlaat het ouderlijk huis in juli 1889 en de
jongste in 1892. Die is handelsreiziger en zal jarenlang van plaats naar plaats trekken. Deze telg is
de enige van wie niet bekend is waar hij uiteindelijk is gebleven. Na ongeveer twintig woelige
huwelijksjaren verdwijnt deze zoon voorgoed, nadat hij zijn vrouw al vele malen met de zorg voor
hun kroost heeft achtergelaten.
Huwelijk
Akte 154, 10-07-1845.
Frans Gerrit Poptie, 21 jaar, koopman, geboren te Leijden op 3 oktober 1823, zoon van Johannes
Poptie, vellenbloter en van Jansje van Wijk, echtelieden, alhier, toestemmende en wonende alle
op de Middelstegracht, trouwt met Maike Anes, 21 jaar, dochter van Pier Anes en Johanna
Montfoort. Voldaan aan de wet op de Nationale Militie, verklaring 17-06-1845 ZH, (10-07-1845).
De getuigen zijn onder andere: Johannes Poptie, 25 jaar, kledermaker, Heeregracht, broeder van
de comparant en Dirk van Wijk, 35 jaar, bode dezer stad, wonende op het Rapenburg, oom van
de comparant. (Ook getekend door: Jansie van Wijk.)
Akte 224, 15-11-1854.
Frans Gerrit Poptie, geboren 3 oktober 1823, wonende op de Middelstegracht, zoon van
Johannes Poptie, afwezig en van Jansje van Wijk, zonder beroep, wonende mede aan de
Middelstegracht, trouwt met Jannetje Slegtenhorst, dochter van Willem Frederik Slegtenhorst en
Jannetje Sloos. (Geen bekende getuigen.)
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 290.
Op 03-03-1846 is Johannes geboren als zoon van Frans Gerrit Poptie, vachtenbloter, Uiterstegracht en Maaike Siebes, getuigen n.v.t.
Akte 862.
Op 03-09-1855 is Jansje Adriana geboren als dochter van Frans Gerrit Poptie 32 jaar, dekenstrijker, Middelstegracht, gehuwd met Jannetje Slegtenhorst. Getuige is onder andere Willem
Fredrik Poptie [generatie 04], Uiterstegracht, 30 jaar, dekenstrijker.
Akte 753.
Op 06-10-1856 is Jansje Adriana geboren als dochter van Frans Gerrit Poptie, wonende op de
Uiterstegracht, vachtenbloter, en van Jannetje Slegtenhorst, getuigen n.v.t.
Akte 811.
Op 12-08-1858 is Margaretha Adriana geboren als dochter van Frans Gerrit Poptie, wonende op
de Uiterstegracht, dekenstrijker, en van Jannetje Slegtenhorst, getuige o.a. Willem Frederik
Poptie [gen 04], Bakkersteeg, 32 jaar, dekenstrijker.
Akte 1003.
Op 30-10-1860 is Jansje Adriana geboren als dochter van Frans Gerrit Poptie, gehuwd met
Slegtenhorst, verder idem. Getuige o.a. Willem Frederik Poptie [gen 04], aan de Zijdgracht, 35
jaar, dekenstrijker.
Akte 1242.
Op 11-11-1862 is geboren Frans Gerrit als zoon van Frans Gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst,
getuigen n.v.t.
Akte 1411.
Op 21 november 1864 verklaart Frans Gerrit Poptie, 41 jaar, dekenstrijker wonende op de
Uiterstegracht dat zijn vrouw Jannetje Slegtenhorst op 21-11-1864 is bevallen van Margaretha
Susanna Poptie.
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Akte [m.z. 374].
Op 3 april 1867 verklaart Frans Gerrit Poptie, 44 jaar, dekenftrijker op de Uiterstegracht dat
Jannetje Slegtenhorst op 03-04-1867 is bevallen van Johannes Cornelis Poptie.
Akte 431.
Op 1 april 1869 verklaart Frans Gerrit Poptie, fabriekwerker op de Uiterstegracht dat Jannetje
Slegtenhorst zijn vrouw op 01-04-1869 is bevallen van Willem Fredrik Poptie.
Akte 918.
Op 25 juli 1870 verklaart Frans Gerrit Poptie, 46 jaar, fabriekswerker op de Uiterstegracht dat
Jannetje Slegtenhorst op 24-07-1870 is bevallen van Willem Fredrik Poptie.
Huwelijken van de kinderen
Jansje Adriana Poptie met Gerardus van Zwieten
Margaretha Susanna Poptie met Lodewijk Zitman
Frans Gerrit Poptie en Johanna Christina van Ettinger
Johannes Cornelis Poptie met Petronella Catharina Suzan
Willem Frederik Poptie met Aleida Maria Metz

18-05-1881
13-06-1888
04-07-1888
17-07-1889
17-08-1892

Akte 98.
Op 18-05-1881 huwt Gerardus van Zwieten, jongeman, 20 jaar, kleedermaker, geboren en
wonende te Leiden met Jansje Adriana Poptie, jongedochter, 20 jaar, zonder beroep, geboren en
wonende te Leiden, dochter van Frans Gerrit Poptie, fabriekwerker en van Jannetje Slegtenhorst,
zonder beroep, beiden wonende te Leiden en alhier tegenwoordig. Getuige is o.a. Johannes
Poptie, 61 jaar, kleedermaker, oom van de bruid.
Akte 150.
Op 13-06-1888 huwt Lodewijk Zitman, 26 jaar, steendrukker, geboren te Amsterdam, wonende
te Leiden, zoon van Thomas Zitman en Wilhelmina Mieremet, zonder beroep, wonende te
Leiden, met Margaretha Susanna Poptie, 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden,
dochter van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep,
wonende te Leiden en alhier tegenwoordig. Getuigen zijn onder andere Frans Gerrit Poptie, 25
jaar, koekbakker, broeder van de bruid en Gerardus van Zwieten, 27 jaar, kleedermaker,
aanbehuwd broeder van de bruid.
[Thomas Zitman huwt in 1855 met Wilhelmina Mieremet, als zoon van Jacobus Zitman die in
1828 huwt met Baukje Gerrits de Vries en hij is een zoon van Thomas Zitman en Jannetje van der
Nat, alles te Leiden, zie verder de Van Wijk-tak.]
Akte 172.
Op 04-07-1888 huwt Frans Gerrit Poptie, 25 jaar, koekbakker, geboren en wonende te Leiden,
zoon van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep, wonende
te Leiden, alhier tegenwoordig, met Johanna Christina van Ettinger, dochter van Johannes van
Ettinger, olieslager, en Francina Margaretha Moerkerk, wonende beiden te Alphen. Getuige is
o.a. Gerardus van Zwieten, 27 jaar, kleedermaker, aanbehuwd broeder van de bruidegom.
Akte 172.
Op 17-07-1889 huwt Johannes Cornelis Poptie, oud 22 jaar, broodbakker, geboren en wonende
te Leiden, zoon van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep,
wonende te Leiden en alhier tegenwoordig, met Petronella Catharina Suzan, 25 jaar, zonder
beroep, geboren en wonende te Leiden, dochter van Johannes Suzan, overleden en van Sara
Maria de Gunst, wonende te Leiden. Getuigen zijn onder andere Dirk Poptie, 68 jaar, zonder
beroep, oom van de bruidegom te ’s Gravenhage, Frans Gerrit Poptie, 26 jaar, koekbakker,
broeder van de bruidegom te Leiden en Gerardus van Zwieten, 28 jaar, kleedermaker, wonende
te Zoeterwoude, aanbehuwd broeder van de bruidegom.
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Akte 228.
Op 17-08-1892 huwt Willem Fredrik Poptie, 22 jaar, kruidenier, geboren en wonende te Leiden,
zoon van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep, wonende
te Leiden en alhier tegenwoordig, met Aleida Maria Metz, 22 jaar, zonder beroep, geboren te
Eibergen, wonende te ’s Gravenhage, dochter van Theodorus Hendricus Metz, winkelier,
wonende te ’s Gravenhage alhier tegenwoordig en van Maria Nijland, overleden. Getuigen zijn
Gerardus van Zwieten, 31 jaar, kleermaker, zwager van de bruidegom wonende te Zoeterwoude,
Lodewijk Zitman, 30 jaar, steendrukker, zwager van de bruidegom te Leiden en Johannes Cornelis
Poptie, 25 jaar, bakker, broeder van de bruidegom, wonende te Oegstgeest.
Overlijdensakten
Akte 1587.
Op 01-09-1849 is overleden Johannes Poptie, geboren te Leiden, drie jaar, zoon van Frans Gerrit
Poptie, vachtenbloter en van Maike Siebes.
Akte 368
Op 15 mei 1850 verklaart Frans Gerrit Poptie, 27 jaar, dekenstrijker op de Middelstegracht dan
op 15-05-1850 zijn vrouw Maaike Siebes bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht
hetwelk zij comparanten als levenloos aangeven.
Akte 538.
Op 4 juni 1851 verklaren Frans Gerrit Poptie, vachtbloter, 28 jaar op de Middelstegracht en
Johannes Poptie, grootvader van het kind, vierenvijftig jaren, vachtbloter op de Middelstegracht
dat op 03-06-1851 Maaike Siebes is bevallen van een kind van het mannelijke geslacht hetwelk zij
comparanten als levenloos aangeven.
Akte 546.
Op 13-06-1854 verklaren Frans Gerrit Poptie, 31 jaar, vellenblooter op de Middelstegracht en Pier
Siebes, grootvader in de Groenesteeg, dat op 11-06-1854 uit Maike Anes geboren is een kind van
het vrouwelijk geslacht hetwelk zij comparanten als levenloos aangeven.
Akte 1444.
Op 06-11-1855 verklaren de vader en Willem Fredrik Poptie, oom van de overledene, 30 jaar,
dekenstrijker wonende op de Uiterstegracht, dat op 02-11-1855 is overleden Jansje Adriana
Popte, negen weken oud, dochter van Frans Gerrit Poptie en van Jannetje Slegtenhorst.
Akte 963.
Op 23-09-1858 verklaart Frans Gerrit Poptie, 36 jaar, dekenstrijker op de Uiterstegracht dat op
23-09-1858 is overleden Jansje Adriana Poptie, geboren te Leijden, bijna twee jaar oud, kind van
hem en van Jannetje Slegtenhorst.
Akte 578.
Op 7 juli 1859 verklaren Frans Gerrit Poptie, dekenstrijker op de Uiterstegracht en Willem Fredrik
Poptie, oom van de overledene, 33 jaar, dekenstrijker op de Ouden Rijn, dat op 06-07-1859 is
overleden Margaretha Adriana Poptie, geboren te Leijden, elf maanden oud, kind van Frans
Gerrit Poptie en van Jannetje Slegtenhorst.
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Akte 467 Frans Gerrit.
Op 24-05-1888 verklaren Isaak van der Horst en Adrianus Schouten dat Frans Gerrit Poptie, 64
jaar, wolscheider, geboren te Leiden in 1823, gehuwd met Jannetje Slegtenhorst, eerder
weduwnaar van Maike Anes, is overleden op 23-05-1888. Hij is een zoon van Johannes Poptie en
Jansje van Wijk, beide overleden.
Akte 25.
Op 4 januari 1894 wordt aangegeven dat op 03-01-1894 is overleden Margaretha Susanna
Poptie, 29 jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gehuwd met Lodewijk
Zitman, dochter van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep,
wonende te Leiden. Marge: Verwerstraat 35, 23-11-’64.
Arnhem, akte 831.
Op 03-12-1924 verklaren Albertus van Tricht en Hendrik Michiel van den Burg, gemeentebode,
beiden alhier wonende, dat op 02-12-1924 te Arnhem is overleden Willem Frederik Poptie, oud
54 jaren, geboren te Leiden, zonder bekende woonplaats, arbeider, echtgenoot van Alijda Maria
Metz, zoon van Frans gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst, beiden overleden.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
In Jezus ontslapen, na een geduldig gedragen lijden, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder Jansje Adriana van Zwieten-Poptie, in den ouderdom van 79 jaar. G. van Zwieten
[en kinderen in Zwolle, Rotterdam, Leiden en Wassenaar]. Leiden, 11 Juli 1940, Wasstraat 32.
(Geen bloemen). De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Zaterdag op de begraafplaats
Rhijnhof te 12.30 uur.
Leiden, akte 706.
Marge: 30-10-’60, Wasstr 32, d.ja.
Op 12-07-1940 verklaart een begrafenisondernemer dat op 11-07-1940 is overleden Jansje
Adriana Poptie, 79 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, gehuwd met Gerardus
van Zwieten, dochter van Frans Gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst, beiden overleden.
Leiden, akte 1149.
Marge: 11-11-’62, NH, L. Rijndijk 43, d.ja.
Op 30-12-1947 verklaart begrafenisondernemer Dirk van der Luit dat op 28-12-1947 is overleden
Frans Gerrit Poptie, 85 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, weduwnaar van
Johanna Christina van Ettinger, zoon van Frans Gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970. (verkort)
Overleden Frans Gerrit Poptie, Weduwnaar van Johanna Christina van Ettinger in den ouderdom
van 85 jaren. Leiden, 28 December ’47.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden ontsliep in volle vrede, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader Gerardus
van Zwieten, Weduwnaar van Jansje Adriana Poptie in de ouderdom van 91 jr. [Namens de
familie Van Zwieten.] Geen Bloemen. Leiden, 31 December 1951, Hooigracht 38. Corresp.adres:
Hyacinthenstraat 30. De begrafenis zal D.V. plaats hebben a.s. Vrijdag 4 Januari te 13 uur op de
begraafplaats Rhijnhof.
Diversen
Mw. S.J. Vermeulen-Brauckman:
“Jannetje Slegtenhorst stond bekend als een makkelijke tante. Als er maar een scherfje aan
ontbrak, gooide ze het serviesgoed zo in de Hooigracht. Haar man Frans Gerrit verdiende aardig,
maar zij gaf alles zo weer uit.”
Bevolkingsregister 1846, wijk 7, folio 391, huisnummer 347.
• Frans Gerrit Poptie, Koopman, geref., gehuwd, geboren Leijden 3 october 1823.
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•
•
•
•
•

Marke Siebes, zonder, geref., gehuwd, geboren Leijden 29 februarij 1824.
Jacobus Montfoort, sjouwer, geref., gehuwd, geboren 1808.
Johanna Rijnaart, zonder, geref., gehuwd, geboren 1810.
Jacobus en Adam Montfoort, zonder, geref., ongehuwd, geboren 1834 en 1835.
Johannes Poptie, zonder, geref., ongehuwd, geboren Leiden 3 maart 1846.

Bevolking (dit jaar staat niet op fiche):
• Jaar 1849, wijk 3 folio 277, Frans Gerrit Poptie, 26 jaar, man geb. gem. NH, dekenwerker,
Hoogewoerd 338.
Bevolkingsregister 1854/1861, wijk VII, buurt 30, folio 76 Middelstegragt.
Een hele rij namen met op
• nr 10 Frans Gerrit Poptie, 3 octob. 1823 te Leijden, gehuwd, hervormd, velleploter, vestiging
1843, komende van de Galgstraat en vertrekt naar geb 30 wijk 7, no 419 Utregs gracht.
• nr 11 Maria Siebus, 28 febr. 1823 te Leijden, gehuwd, hervormd, naaister, vestiging 1843,
overleden 27 juni 1854.
• nr 20 Jannetje Slegtenhorst, 31 januari 1830 te Leijden, gehuwd, hervormd, zonder, vestiging
november 1844, vertrek naar gebuurte 30 wijk 7 no 60a, gehuwt met F.G. Poptie.
• nr 25 Jansje Poptie, 3 september 1855 te Leijden, ongehuwd, hervormd, zonder, overleden 5
nov 1855.
Bevolkingsregister 1854/1861, wijk VII, buurt 30, folio 29, afd. 5. Uiterstegracht.
• Frans Gerrit Poptie, geb. 3 oct 1823 te Leiden, gehuwd, [geloof onleesbaar] fabriekwerker,
vestiging 1856, komende uit geb. 30, wijk 7 nr 60a, Middelstegracht.
• Jannetje Slegtenhorst, 31 junij 1830 te Leiden, gehuwd, zonder, [vestiging en komende rest
familie idem.]
• Jansje Adriana Poptie, 6 oct 1856 te Leiden, ongehuwd, zonder, vertrek uit gemeente 6 julij
18589 [sic?], overleden 22 sept 1858.
• Margarita Adriana Poptie, 12 aug 1858 te Leiden, ongehuwd.
• Jansje Adriana Poptie, 30 oct 1860 te Leiden, ongehuwd.
Bevolkingsregister 1870/1880 buurt 5 folio 3.
Frans Gerrit Poptie met Jannetje Slegtenhorst en hun kinderen Frans Gerrit, 11 nov. 62,
[doorgestreept:] Margaretha Susanna, 21 nov. 69, Johannes Cornelis 3 april 67 en Willem
Frederik, 24 juli 70.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 11671, Verwerstraat wijk 8 nr 49.
• Ingekomen 1 jan 1890 Jannetje Slegtenhorst, hoofd, geboren 31 jan 1830 te Leiden, weduwe,
NH, overleden 24-2-1895.
• Ingekomen 1 jan 1890 Willem Frederik Poptie, zoon geboren 24 juli 1870 te Leiden, NH,
fabriekswerker, vertrokken, zie elders als hoofdbewoner. (regel blanco)
Zoeterwoude bevolking 1880-1895 Wijk A-H deel 2 index. [gen 05]
• Poptie J.A., 6-93-2. Wijk F1. Jansje Adriana Poptie, geboren 30-10-1860 te Leiden, gehuwd
met Van Zwieten, ingeschreven 14-12-1885.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Frans Gerrit Poptie
11-11-1862 te Leiden
28-12-1947 te Leiden
NH
Langestraat, Waardkerkplein, Utrechts Jaagpad, Hyacinthenstraat, Lage Rijndijk
hoek Sieboltstraat (1933)
Koekbakker, fabrieksarbeider, koekbakker, banketbakker
Frans Gerrit Poptie
Jannetje Slegtenhorst

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

Johanna Christina van Ettinger
20-02-1864 te Aarlanderveen
30-12-1933 te Aarlanderveen, begraven te Leiden
NH
Aarlanderveen, Leiden, Aarlanderveen
Huisvrouw
Johannes van Ettinger
Francina Margaretha Moerkerk
04-07-1888 te Leiden

Kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jannetje
Johannes
Francina Cornelia Johanna
Francina Margaretha Cornelia
Johanna Christina
Frans Gerrit
Margaretha Susanna

geb. 18-04-1889 te Leiden, overl. 02-07-1982 te Leiderdorp
geb. 12-01-1891 te Leiden, overl. 21-10-1978 te Bergen NH
geb. 02-01-1893 te Leiden, overl. 01-02-1893 te Leiden
geb. 15-01-1894 te Leiden, overl. 27-06-1951 te Leiden
geb. 15-01-1894 te Leiden, overl. 09-07-1971 te Voorburg
geb. 27-12-1897 te Leiden, overl. 23-02-1961 te Leiden
geb. 08-06-1903 te Leiden, overl. 12-05-1999 te Leiden

Bijzonderheden
Frans Gerrit Poptie is het vijfde kind en de eerste zoon van Frans Gerrit Poptie en Jannetje
Slegtenhorst. Hij kwam op een carnavalesque dag ter wereld (namelijk de elfde van de elfde in
het jaar 1862) maar protestanten hebben niet veel met dit katholieke feest en Frans Gerrit was
een diep gelovig man. Hij was koekbakker van beroep en werkte ondermeer bij conservenfabriek
Tieleman en Dros.
In juli 1888 trouwt hij met Johanna Christina van Ettinger, een vrouw uit Aarlanderveen. Negen
maanden later dient de eerste van hun zeven kinderen zich aan. Dit paar leeft in een tijd waarin
de kindersterfte door verbeterde hygiëne en kennis een stuk lager is dan daarvoor. Zij verliezen
één meisje van vier weken en de rest groeit, mede dankzij de goede zorg van hun moeder,
voorspoedig op. De kinderen trouwen en zorgen weer voor nageslacht. Frans Gerrit blijft werken
totdat de fabriek wegens omstandigheden moet afslanken in 1935 wanneer hij al in de zeventig
is. Enkele jaren daarvoor is zijn vrouw overleden. Hij krijgt tijdelijk een bescheiden pensioentje
van de fabriek.
Huwelijk
Akte 172.
Op 04-07-1888 huwt Frans Gerrit Poptie, 25 jaar, koekbakker, geboren en wonende te Leiden,
zoon van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep, wonende
te Leiden, alhier tegenwoordig, met Johanna Christina van Ettinger, dochter van Johannes van
Ettinger, olieslager, en Francina Margaretha Moerkerk, wonende beiden te Alphen. Getuige is
o.a. Gerardus van Zwieten, 27 jaar, kleedermaker, aanbehuwd broeder van de bruidegom.
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Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 481.
Op 18-04-1889 verklaart Frans Gerrit Poptie, 26 jaar, koekbakker te Leiden [marge: Langestr. 34]
dat Johanna Christina van Ettinger, zonder beroep wonende te Leiden op 18-04-1889 is bevallen
van Jannetje. Getuige o.a. Lodewijk Zitman.
Akte 44.
Op 12 januari 1891 verklaart Frans Gerrit Poptie, 28 jaar, banketbakker te Leiden [Langestraat 34]
dat op 12-01-1891 zijn vrouw Johanna Christina van Ettinger is bevallen van Johannes Poptie.
Akte 8.
Op 2 januari 1893 verklaart Frans Gerrit Poptie, 30 jaar, koekbakker te Leiden [marge: Waard
Kerkplein 4] dat Johanna Christina van Ettinger op 02-01-1893 is bevallen van Francina Cornelia
Johanna Poptie.
Akte 76.
Op 15 januari 1894 verklaart Frans Gerrit Poptie, 31 jaar, koekbakker te Leiden [marge: Waard
Kerkplein 4] dat Johanna Christina van Ettinger, zonder beroep, op 15-01-1894 is bevallen van
Johanna Christina Poptie [één van een tweeling]. Getuigen zijn Lodewijk Zitman, steendrukker en
Willem Frederik Poptie, 23 jaar, kruidenier wonende te Leiden.
Akte 77.
Dit betreft de aangifte van het tweelingmeisje Francina Margaretha Cornelia Poptie, geboren op
15-01-1894, kind van Frans Gerrit en Johanna Christina van Ettinger, verder akte idem.
Akte 175.
Op 28 december 1897 verklaart Frans Gerrit Poptie, 35 jaar, fabrieksarbeider te Leiden [marge:
Utr. Jaagpad 13] dat Johanna Christina van Ettinger, zonder beroep op 27-12-1897 is bevallen van
Frans Gerrit Poptie. Getuigen zijn Gerardus van Zwieten, 37 jaar, kleedermaker te Leiden en
Johannes Cornelis Poptie, 31 jaar, bakker te Leiden.
Akte 799.
Op 09-06-1903 verklaart Frans Gerrit Poptie, 40 jaar, banketbakker te Leiden, dat Johanna
Christina van Ettinger, zonder beroep te Leiden is bevallen op 08-06-1903 van dochter
Margaretha Susanna Poptie. Getuigen zijn Johannes Cornelis Poptie, 36 jaren, broodfabrikant
wonende te Leiden en Pieter Pillekens, 27 jaar, poelier, wonende te Leiden.
Huwelijken van de kinderen
Francina Margaretha Cornelia Poptie met Willem Frederik Hollebeek
15-04-1914 te Leiden
Johanna Christina Poptie met Willem Frederik Boezelijn 28-03-1917 te Leiden
Johannes Poptie met Cornelia de Haas
21-11-1917 te Leiden
Jannetje Poptie met Johannes Jacobus Vliegenthart
01-05-1918 te Leiden
Frans Gerrit Poptie met Johanna Jacoba Hillebrand
16-05-1923 te Leiden
Margaretha Susanna Poptie met Pieter van Tongeren
04-07-1928 te Leiden 1e
Margaretha Susanna Poptie & Johan Willem Dirk Heyliggers
21-07-1948 te Leiden 2e
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Akte 80, met zegel 50 ct.
Op 15-04-1914 huwt Willem Frederik Hollebeek, oud 23 jaren, fabrieksarbeider, geboren en
wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Hollebeek, fabrieksarbeider en van Helena
Maria Selier [dit is een verbastering van Carlier], oud 60 jaren, zonder beroep, beide wonende te
Leiden, met Francina Margaretha Cornelia Poptie, oud 20 jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Leiden, minderjarige dochter van Frans Gerrit Poptie, oud 51 jaren fabrieksarbeider
en van Johanna Christina van Ettinger, oud 50 jaren, zonder beroep, beide wonende te Leiden,
beiden alhier tegenwoordig. Getuige is onder andere Johannes Poptie, oud 23 jaren,
meubelmaker, broeder van de bruid, wonende te Leiden.
Akte 86.
Op 28-03-1917 huwt Willem Fredrik Boezelijn*, oud 26 jaren, monteur, geboren te Leiden,
wonende te Leiderdorp, zoon van Philippus Boezelijn, magazijnmeester en van Cateau van
Tongeren, beiden wonende te Leiderdorp, met Johanna Christina Poptie, oud 23 jaren, zonder
beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Frans Gerrit Poptie, oud 54
jaren, koekbakker en van Johanna Christina van Ettinger, oud 53 jaren, zonder beroep, beiden
wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig. Getuigen zijn Johannes Poptie, oud 26 jaar,
sergeant, broeder van den bruidegom [sic] en Willem Frederik Hollebeek, oud 26 jaren,
korporaal, zwager van de bruid, beiden wonende te Leiden.
* Volgens aantekening bij familieadvertenties van de NGV overleed hij op 19 februari 1967 op 76
jarige leeftijd te Voorburg als echtgenoot van J.Chr. Poptie, Hartzstraat 120.
Akte 497.
Op 21-11-1917 huwt Johannes Poptie, oud 26 jaren, meubelmaker, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige zoon van Frans Gerrit Poptie, oud 55 jaren, banketbakker en van Johanna
Christina van Ettinger, oud 53 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier
tegenwoordig, met Cornelia de Haas, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige dochter van Johannes Bartholomeus de Haas, oud 64 jaren, asfistent der
posterijen en van Sara Maria Korenhof, oud 63 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden,
beiden alhier tegenwoordig. Getuigen zijn Petrus Paulus Lut, 38 jaar, brievenbesteller, zwager
van de bruid en Johannes Jacobus Vliegenthart, oud 27 jaren, meubelmaker, beiden wonende te
Leiden.
Akte 129/130 [129 vervallen].
Op 01-05-1918 huwt Johannes Jacobus Vliegenthart, oud 27 jaren, meubelmaker, geboren te
Oegstgeest, wonende te Leiden, zoon van Johannes Vliegenthart, overleden en van Johanna
Martina Korsen, oud 63 jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, met Jannetje Poptie, oud 29
jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Frans Gerrit
Poptie, oud 55 jaren, banketbakker en van Johanna Christina van Ettinger, oud 54 jaren, zonder
beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig. [Twee getuigen zijn doorgestreept en overblijven: Burger Vliegenhart, landbouwer te Oegstgeest, broer] en Johannes
Poptie, oud 27 jaren, meubelmaker, wonende te Leiden, broeder van de bruid.
Akte 195.
Op 16-05-1923 huwt Frans Gerrit Poptie, oud 25 jaren, kleermaker, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige zoon van Frans Gerrit Poptie, oud 60 jaren banketbakker en van Johanna
Christina van Ettinger, oud 59 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier
tegenwoordig en toestemmende, met Jacoba Johanna Hillebrand, oud 22 jaren, zonder beroep,
geboren te Leiderdorp en wonende te Leiden, dochter van Christiaan Hillebrand, 51 jaren,
groentenhandelaar en Johanna Nagtegaal, oud 49 jaren. Getuige is onder andere Johannes
Jacobus Vliegenthart, oud 33 jaren, meubelmaker, zwager van den bruidegom, wonende te
Leiden.
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Overlijdensakten
Akte 98.
Op 1 februari 1893 verklaart Frans Gerrit Poptie, vader, dertig jaar, koekbakker dat op
01-02-1893 is overleden Francina Cornelia Johanna Poptie, oud vier weken, geboren te Leiden,
dochter van hem en van Johanna Christina van Ettinger.
Marge: 2/1/93, Waardkerksteeg 4, kantonrechter.
Leiden, akte 1149.
Marge: 11-11-’62, NH, L. Rijndijk 43, d.ja.
Op 30-12-1947 verklaart begrafenisondernemer Dirk van der Luit dat op 28-12-1947 is overleden
Frans Gerrit Poptie, 85 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, weduwnaar van
Johanna Christina van Ettinger, zoon van Frans Gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en
Overgrootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom Frans Gerrit Poptie, Weduwnaar van Johanna
Christina van Ettinger in den ouderdom van 85 jaren.
Oegstgeest, J. Vliegenthart-Poptie, J. Vliegenthart.
Amersfoort, J. Poptie, C. Poptie-De Haas.
Voorburg, J.C. Boeselijn-Poptie, W.F. Boeselijn.
Leiden, F.M.C. Hollebeek-Poptie, W.F. Hollebeek, F.G. Poptie, J.J. Poptie-Hillebrand, M.S. v.
Tongeren-Poptie.
Kleinkinderen, Achterkleinkinderen en verdere Familie. Leiden, 28 December ’47. Lage Rijndijk 43
A. Geen bloemen. De begrafenis is bepaald op Donderdag 1 Januari 1948 te 11 uur op de
Begraafplaats Rhijnhof.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden nam God uit ons midden weg, na een langdurig smartelijk doch geduldig gedragen lijden,
mijn lieve Vrouw en onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante
Francina Margaretha Cornelia Hollebeek-Poptie in de leeftijd van 57 jaren. Leiden: W.F.
Hollebeek [en andere leden familie Hollebeek] en verdere familie.
Leiden, 27 Juni 1951. Hoge Rijndijk 162a. Liefst geen bezoek. De begrafenis is bepaald op
Zaterdag 30 Juni a.s. om 11 uur op “Rhijnhof”.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Voor de vele blijken van deelneming betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze beste
broeder, behuwd-broeder en oom Frans Gerrit Poptie, betuigen wij onze welgemeende dank. In
het bijzonder danken wij de begrafenisonderneming Van der Luit voor de correcte uitvoering der
begrafenis.
Uit aller naam: J.J. Poptie-Hillebrand. Leiden, april 1961, Oude Rijn 40.
Leidsch Dagblad, zaterdag 15 mei 1999, overlijdensadvertentie.
Enige en algemene kennisgeving. Diep bedroefd moeten wij onverwacht afscheid nemen van
onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder Margaretha Suzanna HeyligersPoptie in de leeftijd van bijna 96 jaar.
H.F. van Tongeren, M.J. van Tongeren-Ruygrok, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Leiden, 12
mei 1999. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 17 mei om 15.00 uur in het
crematorium “Rhijnhof”, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de
plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
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NGV Poptie familie-advertenties.
“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen”
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis dat rustig van
ons is heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Jannetje VliegenthartPoptie, weduwe van Johannes Jacobus Vliegenthart in de ouderdom van 93 jaar. [Namens de
familie Vliegenthart en aanverwanten.] Leiderdorp, 2 juli 1982, “De Dillenburg”, Mauritssingel 29.
... De rouwdienst is bepaald op woensdag 7 juli a.s. om 11.00 uur in de aula van “De Dillenburg”
waarna om circa 12.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats bij de “Groene- of
Willibrordkerk” te Oegstgeest. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Kerk.
Diversen
Kopie van de volgende tekst gezien bij Anton Poptie, Leiden.
De ondergeteekende verklaart dat F. Poptie mij 5 jaar trouw en eerlijk heeft gediend en een
actief jongmensch is.
F. Stijnman
Banket en koekbakker, Burgsteeg Leiden, 8 juni 1883.
Paspoort Koninkrijk der Nederlanden (kopie gezien bij Anton Poptie, Leiden).
Ingevolge machtiging van het departement van oorlog d.d. 11 december 1861 verleent de
Commandeerende officier van het 4e Regiment Infanterie, bij deze, paspoort aan den militien
Frans Gerrit Poptie, zoon van Frans Gerrit Poptie en van Jannetje Slegtenhorst, geboren te
Leiden, provincie Zuid-Holland den 11 november 1862, laatst gewoond te Leiden, lang 1.632
meter, aangezicht rond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, haar
en wenkbrauwen bruin, merkbare tekenen geene; stamboek n o 70984 en zulks uit hoofde van
geeindigden militie diensttijd. Het bewijs so. in goed gedrag afgegeven.
Den 15 mei 1882 ingedeeld als loteling van de lichting van 1882, uit de gemeente Leiden ZuidHolland onder nr. 115. Den 1 mei 1883 met groot verlof, 12 augustus 1885 terug,
15 september 1885 met groot verlof.
Met bovengemelden persoon is afgerekend en door hem een saldo schuld nagelaten ter som van
ƒ 6,26. Leiden 30 april 1888.
Bevolkingsregisters 1890-1923. Nummer 6576, Langestraat wijk 18, nr 34.
• Ingekomen 1 jan 1890 Frans Gerrit Poptie, hoofd, geboren 11 nov. 1862 te Leiden, NH,
Koekbakker.
• Ingekomen 1 jan 1890 Johanna Christina van Ettinger, vrouw, geboren 20 febr. 1864 te
Aarlanderveen, NH.
• Ingekomen 1 jan 1890 Jannetje Poptie, dochter, geboren 18 april 1889 te Leiden, NH.
• Bijgeschreven Johannes Poptie, zoon, geboren 12 jan 1891 te Leiden, NH.
Het hele gezin vertrekt naar Waardkerksteeg 4.
Adresboekjes Leiden
1898-1898. F.G. Poptie - Koekbakker, Utrechtse Jaagpad 16.
1900.
J. van der Steen, bakker, Utr. Jaagpad 6b.
F.G. Poptie, koekbakker, Utrechtsch Jaagpad 16.
1908.
F.G. Poptie, koekbakker, Utrechtsche Jaagpad 16.
1914-1915. F.G. Poptie, koekbakker, Utrechtsche Jaagpad 33.
1920-1921. F.G. Poptie, koekbakker, Utrechtsche Jaagpad 33.
1926-1928. F.G. Poptie, koekbakker, Utrechtsche Jaagpad 33.
F.G. Poptie, koekbakker, Hyacinthenstraat 1.
1934-1935. F.G. Poptie, wasch- en strijkinrichting, Oude Rijn 40.
1940-1941. F.G. Poptie, wasch- en strijkinrichting, Oude Rijn 40.
1954-1955. F.G. Poptie, strijker, Oude Rijn 40.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5523 Frans Gerrit Poptie, Utrechtsche Jaagpad 33, geboren Leiden, 11 november 1862.
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Kopie gezien bij A. Poptie, Leiden.
1890-1915 25-jarig jubilé van F.G. Poptie bij de firma Tieleman & Dros. Leiden,
26 october 1915.
Krantenfoto en onderschrift, Drievoudig jubileum bij T. en D. (gezien bij Anton Poptie).
Een foto van de afdeeling koek- en banketbakkerij der conservenfabrieken van Tieleman en Dros
welke a.s. maandag veertig jaar bestaat. Op de voorgrond de beide jubilarissen J.S. Favier en F.G.
Poptie die op dezen dag eveneens hun 40-jarige werkzaamheid in deze afdeeling gedenken.
[datum?]
Kopie-brief gezien bij A. Poptie, Leiden.
Tieleman & Dros - Leiden Conserven-Fabrieken.
Leiden 31 juli 1935
Den Heer F.G. Poptie,
Leiden.
Mijnheer,
Hiermede berichten wy U dat wy ons door de slechte gang van zaken genoodzaakt zien, Uw
dienstverband met onze firma met ingang van 8 Augustus a.s. op te zeggen.
Zoo lang de omstandigheden zulks gedoogen, zal U wekelyks het bedrag van fl. 5.- worden
uitgekeerd.
Wy betreuren ten zeerste tot deze maatregel te moeten overgaan, doch onder de tegenwoordige
omstandigheden kunnen wy niet anders handelen.
Hoogachtend,
(getekend) Willemina Dros.
[Aantekening: Vader was toen 73 jaar. J. Poptie Sr. Amersfoort]
[Uit een andere kopie blijkt Tieleman en Dros twee jaar later wegens slechte omstandigheden de
uitkering verlaagt tot ƒ 2,50 per week.]
Persoonskaart
Frans Gerrit Poptie, geboren 27-12-1897, overleden op 23-02-1961 te Leiden, gehuwd op 16-051923 te Leiden met Jacoba Johanna Hillebrand, geboren 01-06-1900 te Leiderdorp.
Strijker
h
Rotterdam
Lab bediende o
1922
Leiden, Utrechts Jaagpad 33
16 mei 23
Hyacinthenstraat 1
4 feb 30
Oude Rijn 40 K39
8 sep. 41
PB 39734
(Geen kinderen.)
Jannetje Poptie en Johannes Jacobus Vliegenthart hebben twee dochters en een zoon gekregen
plus een aantal kleinkinderen.
Francina Margaretha “Francien” Poptie en Willem Frederik Hollebeek kregen twee dochters, die
beiden zijn getrouwd evenals haar tweelingzus Johanna Christina “Annie” Poptie en haar man
Willem Frederik Boezelijn.
Frans Gerrit Poptie en Johanna Jacoba “Co” Hillebrand bleven kinderloos.
Margaretha Susanna Poptie en haar eerste man Pieter van Tongeren brachten een zoon voort,
die op zijn beurt weer voor nageslacht zorgde dat net als hun vader voortleeft in Australië.
Degene die bij meerdere mensen bekend staat als de persoon die het meeste uit eigen ervaring
of via overlevering van het Poptie-geslacht afweet, is kleinzoon Frans Poptie, nu 82 jaar oud.
Gerard Poptie en ik hebben hem op 27-12-2000 in Den Haag ontmoet. Naar aanleiding hiervan
heeft Gerard een verslag geschreven waarvan het grootste deel (met wat aanpassingen) hier is
opgenomen in de gezinskaarten van de echtparen Poptie-Van Ettinger en Poptie-De Haas. Twee
stukjes over Gerard’s eigen familie staan apart op de kaart van zijn ouders, het paar Poptie-Witte
en een ander citaat staat bij de echtelieden Poptie-Metz. Tekst met uitspraken van mijzelf of via
derden verkregen gegevens blijft hier achterwege, omdat de betrokkenen zelf al elders aan bod
komen.
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Een gesprek met Frans Poptie, geboren 03–03–1918 te Leiden
Het is onze eerste ontmoeting met Frans Poptie. De gesprekssfeer is onmiddellijk ontspannen en
vol van onze wederzijdse interesse in de bevindingen betreffende de familie Poptie. Frans
verzoekt ons onmiddellijk hem bij de naam te noemen, “wij zijn tenslotte familie”. De vader van
Frans; Johannes Poptie, heeft zo’n veertig jaar geleden al contact gehad met de Heer Albertus
Brauckman, een onderwijzer uit Voorschoten en echtgenoot van Jannetje Poptie (*18-04-1890) in
verband met de familiegeschiedenis.
Frans heeft uit overlevering vernomen dat als eerste twee broers en een zus, genaamd Abraham,
Jean en Anne Paupetit naar Holland zijn gekomen, waarvan Anne, volgens hem, tenslotte naar
Zwitserland gegaan is. [Zie voor nadere info generatie 09 Paupetit.]
Er zijn hem helaas geen verhalen bekend over de zusjes Pieternella en Jannetje Boekooy en Frans
heeft geen persoonlijke herinneringen aan Petronella Susanna Poptie, gehuwd met Jacobus van
der Steen. Op de foto van haar als jonge vrouw heeft zij wel iets weg van tante Anna Poptie,
gehuwd met Boezelijn.
Van Johannes Poptie (*29-10-1797) die getrouwd was met Jannetje van Wijk is hem bekend dat
deze nogal “hield van een borreltje en daardoor het hele hebben en houden verdronken heeft,
waardoor hij tenslotte in onmin is geraakt bij de familie van Wijk. Uiteindelijk is de relatie met
zijn schoonfamilie verbroken vanwege zijn gedrag”.
We komen al snel uit op de grote verschillen in gedrag en opvattingen tussen de generaties in het
verleden. De vader van Frans (Johannes, gehuwd met Cornelia de Haas) dronk niet maar hij zelf
houdt er wel van (met mate) en demonstreert dit aan ons met een gezellig pilsje. Grootvader
Frans Gerrit was meer een liefhebber van “een citroentje met suiker” en dit werd gewoontegetrouw op de zondagmorgen genuttigd. Het lijkt alsof de nogal gereformeerde inslag van het
gezin de verklaring is voor dat voorzichtige “Schilletje” [naar het merk, vrijheid van GP].
Oom Frans Gerrit (*27-12-1897) dacht hier duidelijk anders over en ging elke zondagmorgen met
zijn vrienden aan het bier. Hij stond bekend als een echte liefhebber. Hij had samen met tante
“Co” Hillebrand een overhemden-strijkinrichting op Oude Rijn 40. Frans weet nog dat elke
zaterdag de kleding op een fiets met een grote mand voor op het stuur bij de klanten afgeleverd
moest worden. Dat gezin is zonder kinderen gebleven.
In het gezin van grootvader Frans Gerrit werd vóór en na het eten een gebed uitgesproken en
behoorde na het eten het lezen van een hoofdstuk uit de Bijbel, tot een vast ritueel. De kinderen
beschouwden dit echter als een sleur en hebben het afgedankt. Uit overlevering weet Frans nog
dat de familie Poptie tot en met de eerste helft van de negentiende eeuw te kerk ging in de
Waalse kerk van Leiden, waar het Frans nog als voertaal werd gebruikt. Frans is nog wel gedoopt
maar zijn broers Johannes en Eduard niet meer.
Grootvader Frans Gerrit werkte in de banketbakkerij van Tieleman en Dros in Leiden. Het bedrijf
vervaardigde onder andere amandelspijs en andere producten die werden ingeblikt en
uitgevoerd naar Indië. Toen grootvader 72 jaar was, hield de uitvoer naar Indië op te bestaan
werd daardoor de banketbakkerij gesloten. Dit betekende voor hem het einde van zijn baan.
Tieleman en Dros besloot hem wekelijks  5,00 als ondersteuning uit te keren. Dit bedrag moest
hij wel zelf elke week op het kantoor komen halen. Toen de economische situatie in Nederland
nog slechter werd (“de malaise”), is dit bedrag verlaagd tot  2,50 per week. Ondanks dit is er
altijd een zeer vriendschappelijke relatie blijven bestaan tussen “de jonge Heer Tieleman” en
Frans Gerrit. Het is bekend dat Tieleman junior kaarten aan Frans Gerrit stuurde, wanneer hij een
bezoek aan Indië bracht.
Uit de jonge tijd van Frans Gerrit is een foto overgebleven waarop hij is afgebeeld in
sergeantsuniform, met de hand op een tafeltje geleund. Ook vader Johannes was sergeant en
heeft gedurende de Eerste Wereldoorlog deel uitgemaakt van de grenstroepen bij Nieuwe
Schans.
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We krijgen ook een trouwfoto te zien van oom Piet van Tongeren, die getrouwd was met de
jongste zus van vader Johannes. Oom Piet had vroeger een kleine banketbakkerswinkel in de
Sieboldstraat [in de toen recent gebouwde wijk De Kooi vlakbij de Haven, KvV].
Later oefende hij het banketbakkersbedrijf uit in een groter pand op de hoek van de Sieboldstraat en de Lage Rijndijk. Hij had dit pand aan de achterzijde uitgebreid, zodat er ook brood
gebakken kon worden.
Frans correspondeert nu nog wel eens met zijn neef, Henk van Tongeren, die naar in Australië is
geëmigreerd. Henk heeft in Nederland de Hotelschool gedaan. In het Australische leger was hij
hoofd van de keuken bij een eenheid die dienst deed op het Australische deel van Nieuw Guinea.
Zijn zoon Lesley is op 21-jarige leeftijd bij een auto ongeluk in Australië om het leven gekomen.
Tante Gré, de echtgenote van oom Piet van Tongeren, was de lievelingstante van Frans.
Gedurende het Leidse 3-oktoberfeest werd dan ook altijd bij haar gelogeerd. Na de feestelijke
optocht door de stad werd steevast hutspot gegeten, een echte Leidse gewoonte die Frans zelfs
tot in Japan heeft geprobeerd te handhaven. ’s Avonds werd de viering afgesloten door vuurwerk
op het Schuttersveld, waar ook de kermis stond.
De vooroorlogse Poptie’s hielden van gezelligheid. Als de winkel van Oom Piet op zaterdagavond
om acht uur dicht ging, dan was dit veelal een plaats van ontmoeting van de broers en zussen.
Frans Gerrit (28-12-1947) had onder andere wat geld verdiend met het kweken van irisbollen in
zijn tuin aan het Utrechtse Jaagpad. Tante Gré heeft van haar vader het vruchtgebruik gekregen
van het huis en de banketbakkerij, die door oom Piet is uitgebreid met een broodbakkerij. Na het
overlijden van Frans Gerrit rezen er wel wat vragen, maar hij had al zijn middelen bij zijn volle
verstand aan tante ter beschikking gesteld. De winkel, waarin alleen nog wat fabrieksproducten
verkocht werden, is later van de hand gedaan.
In 1948 is tante Gré hertrouwd met Johan Heyliggers. Zij had hem op een advertentie leren
kennen. Johan was een oud-marineman, hij kwam uit Amsterdam maar woonde in Purmerend.
Tante noemde hem “mijn Indiaan”, omdat bij hem duidelijk zichtbare Indische trekken aanwezig
waren. Johan wordt gekarakteriseerd als “een opscheppertje”.
Tante Gré heeft tweemaal een poging gedaan om in Australië haar verdere leven door te
brengen. De eerste maal is onder meer gestrand omdat Henk van Tongeren niet goed met zijn
stiefvader overweg kon. Na het overlijden van Johan, toen tante Gré al in een bejaardentehuis
woonde, is zij nog eens naar haar zoon Henk in Australië gegaan met de gedachte daar misschien
te blijven. Maar na een paar maanden is zij toch naar het bejaardentehuis in Leiden
teruggekeerd.
Verder is van Willem Frederik Boezelijn bekend dat hij wel eens op de kaft van een
misdaadroman heeft gestaan. Hij kon heel onguur en dreigend kijken als hij dat wilde.
Nagekomen reactie op bovenstaand interview van Hank F. van Tongeren in Australië, zoon van
Margaretha Susanna Poptie met Pieter van Tongeren, 15 april 2001.
Adressen van F.G. Poptie, getrouwd met J.C. Ettinger. Ik weet niet of ze in de Hyacinthenstraat
hebben gewoond, maar wel op de Lage Rijndijk (boven de bakkerij van mijn vader Piet). Dat kan
ik mij herinneren.
Over opa Frans Gerrit Poptie kan ik me nog herinneren dat hij me soms meenam naar T&D
[Tieleman & Dros] om zijn ondersteuning op te halen. Ik merkte op dat hij bij iedereen erg
bekend en goed gezien was, en hij leidde mij door zijn vorige werkplaats. Hij liet me de grote
vaten zien waarin hij de lekkernij maakte. Ik denk dat ik toen ongeveer 5 jaar oud was (ik ging nog
niet naar school). Dat moet voor mij wel interessant geweest zijn wat ik heb het nog niet
vergeten, maar ik vond de werkplaats vreselijk. Het was heel erg lawaaiig en had een zeer hete
en vochtige lucht die niet lekker rook.
Als ik nu denk dat hij vele jaren en tot zijn 70ste (?) jaar in die onaangename, onvriendelijke en
ongezonde plaats heeft gewerkt, dan waren de werkomstandigheden van die tijd wel
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ontzaggelijk slecht. Ook kan ik de stinkende gracht (Middelstegracht?) [klopt] vol met drijvend
vuil nog heel goed herinneren.
Ik weet dat ik in de Sieboltstraat ben geboren (1932). De banketbakkerij bestond toen al een paar
jaar en was precies tegenover de Formosastraat gelegen, en later kwam daar een melk/kaaszaak.
Wij verhuisden naar het nieuwe pand op de hoek Sieboltstraat / Lage Rijndijk in 1933/1934, dus
net na Grootmoeder Johanna Poptie-van Ettinger stierf. Waarom zij toendertijd naar Aarlanderveen terug ging weet ik niet, en ik vraag me af of dit wel waar was. Volgens mij stierf ze in Leiden.
Dus kan dat betekenen dat ze (op haar verzoek?) in Aarlanderveen is begraven. [Volgens
overlijdensakte 1 in Leiden is op 2 januari 1934 aangegeven dat zij op 30-12-1933 is overleden in
Leiden. In de marge staat F. G. Poptie, koekbakker, Lage Rijndijk 43.]
Wat over mij en mijn familie gaat. Ik ben voor 24 jaren beroeps officier in het Australische leger
geweest waar ik diverse verantwoordelijkheden heb gehad. Na opleiding ben ik voor 6 jaar belast
met zorg voor ‘voedselverzorging’ – ook gedurende het jaar dat ik in Vietnam diende. Daarna
kreeg ik diverse andere werkzaamheden, o.a. in training en administratie. Bijvoorbeeld: in Nieuw
Guinea was het Australische leger – dus was ook ik – verantwoordelijk voor de training van de
New Guinea Army, in voorbereiding voor hun komende independence. (Frans was een beetje
verkeerd hier, maar dat kwam omdat hij hoorde van mijn moeder die het ook niet precies
begreep!)
Mijn zoon was niet Leslie (dat is mijn jongste dochter!) zijn naam is Spencer!
De ‘vragen die werden gesteld’ gingen over geld natuurlijk. Wat niet werd verteld is dat dit geld
werd gebruikt om een nieuwe woning voor Opa boven de banketbakkerij te bouwen en in te
richten. Opa kreeg toen een mooie zitkamer, een slaapkamer met een echt ganzendons matras
op bed (ik vond het gewoon een avontuur om daarin te zinken) en een WC met wasgelegenheid.
Hij werd totaal door mijn moeder verzorgd, want zijn andere kinderen deden dat niet. Die waren
te druk met hun eigen leven bezig denk ik. Ik heb heel veel tijd in zijn kamer doorgebracht want
Opa had allerlei interessante dingen om mee te spelen en later toen ik kon lezen vond ik daar
prachtige ingebonden jaargangen van een toen al oud weekblad.
‘Tante Gré’ heeft geen 2 pogingen gedaan om haar leven in Australië door te brengen. De eerste
keer (1963) kwam ze met 2e man Johan Heyliggers op een 4 maanden lange vacantie. Het was
een soort van wereldreis en ze hadden hun thuis reis al geregeld voor ze uit Nederland vertrokken. Moeder heeft toendertijds een uitvoerig dagboek daarover geschreven die nu in mijn bezit
is.
De tweede keer was in 1987, en ze kwam voor een 3 maanden lange vacantie. Het is waar dat
een van de bedoelingen was om te zien of ze bij ons zou kunnen blijven. Het bleek echter dat
voor diverse redenen dit niet kon, waaronder dat het te eenzaam voor haar zou zijn. Ze kon maar
heel erg weinig Engels praten, zodat ze totaal van Mary en mij afhankelijk was. Ze kon dus niet
met haar kleinkinderen of achterkleinkinderen praten, geen krant of tijdblad lezen en geen TV
verstaan. De eerste maand vond ze het prachtig want alles was ‘nieuw’, ze ontmoette de
kleinkinderen en achterkleinkinderen, en er was veel om haar te laten zien. Dat ging allemaal
prachtig omdat ik een maand vacantie had genomen.
Maar het leven gaat door. …
Met het overige van Frans Poptie’s verhaal ben ik het geheel eens.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Johannes Poptie
12-01-1891 te Leiden
21-10-1978 te Bergen NH
NH
Leiden, Amersfoort, Bergen
Meubelmaker, sergeant (1917)
Frans Gerrit Poptie
Johanna Christina van Ettinger

Cornelia de Haas
17-02-1894 te Leiden
11-09-1968 te Amersfoort
Leiden, Amersfoort
Huisvrouw
Johannes Bartholomeus de Haas
Sara Maria Korenhof
21-11-1917 te Leiden

Kinderen
1. Frans
2. Johannes
3. Eduard
Bijzonderheden
De drie zonen van Johannes Poptie en Cornelia de Haas zijn allemaal in leven [in 2000].
(Nagenkomen informatie 2017: Frans en Johannes zijn inmiddels overleden.) Zij hebben zelf heel
wat te vertellen over het gezin waarin zij opgroeiden en verder over hoe het hun tot op heden is
vergaan. Daarnaast komt ook kleinzoon Frans aan het woord.
Huwelijk
Akte 497.
Op 21-11-1917 huwt Johannes Poptie, oud 26 jaren, meubelmaker, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige zoon van Frans Gerrit Poptie, oud 55 jaren, banketbakker en van Johanna
Christina van Ettinger, oud 53 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier
tegenwoordig, met Cornelia de Haas, oud 23 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige dochter van Johannes Bartholomeus de Haas, oud 64 jaren, asfistent der
posterijen en van Sara Maria Korenhof, oud 63 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden,
beiden alhier tegenwoordig. Getuigen zijn Petrus Paulus Lut, 38 jaar, brievenbesteller, zwager
van de bruid en Johannes Jacobus Vliegenthart, oud 27 jaren, meubelmaker, beiden wonende te
Leiden.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Huwelijken van de kinderen
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Overlijdensakten
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Na een langduring ziekbed is rustig van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, oma, zuster, behuwdzuster en tante Cornelia Poptie, geboren de Haas, op de leeftijd van
74 jaar. J. Poptie
Den Haag:
F. Poptie, M.H.J. Poptie-Jans, Hannie en Frans.
Utrecht:
J. Poptie.
Alkmaar:
E. Poptie, G.A. Poptie-v. Beek, Hans en Edwin.
En verdere familie.
A’foort, 11 sept. 1968, Noordewierweg 28.
Diversen
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5525 Johannes Poptie, Utrechtsche Jaagpad 33, geboren Leiden, 12 januari 1891.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1920-1921.
J. Poptie, meubelmaker, Rijn en Schiekade 83.
Persoonskaart
Johannes Poptie, geboren 12-01-1891 te Leiden, meubelfabriekant (h), huwt op
21-11-1917 met Cornelia de Haas, overleden 21-10-1978 te Bergen.
Leiden
10 dec. 20
Amersfoort, O. Soesterweg 28
10 oct. 41
PB 25603
gew. 1 oct 51
Noordewierweg 28
2 jan 74
Alkmaar, Montalbaen 5
27 sep 74
Bergen NH, Molenweidtje 1
Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad, 03-03-1938.
Advertentie. Eiken dressoir, mooi modern model, eigen werk. Ƒ 32,50. Te zien bij Poptie,
Meubelmakerij-Stoffeerderij. Everard Meysterweg 6, Amersfoort.
In Het Parool, zaterdag 28 december 1996 is een artikel over Frans Poptie opgenomen en de
uitzending Het uur van de wolf op 30-12-1996 betrof de samenwerking tussen Eddy Christiani en
Frans Poptie.
GA Den Haag, OV 2 personalia, nr 1644 Frans Poptie. Dit betreft een losse aantekening van een
muziekliefhebber in een schrift over diverse muzikanten met titels van liedjes.
Frans Poptie, de violist, verschijnt in 1942 voor het eerst in krantenberichten. Zie Delpher.nl.
Telefoongesprek 10-11-2000 met Frans Poptie junior [kleinzoon] via Frans Poptie.
Grappig is dat hij op de LTS bij een jongen in de klas zat die Pauptit heette. De twee waren er wel
zeker van dat ze familie moesten zijn, maar hoe dat nu precies zat ...?
Frans Poptie junior is van beroep free-lance fotojournalist in Den Haag. Hij werkt voor diverse
tijdschriften en publikaties, zoals een sociaal pedagogisch blad over geestelijk gehandicapten van
een ministerie, het Kerkeblad en het Weekblad Suriname. Verder heeft hij ook foto’s geleverd
voor het Haags Straatnieuws, oftewel de daklozenkrant van de hofstad. Kortom, Frans richt zich
op diverse, zeer verschillende doelgroepen en heeft een sterke voorkeur voor werken met
mensen. Wanneer ik hem spreek, vertelt hij met veel enthousiasme over zijn boeiende werk,
waarin hij relatief veel vrijheid heeft en met uiteenlopende situaties te maken krijgt. Het maken
van foto’s van allochtonen op straat of daklozen bij het Leger des Heils vereist duidelijk een
andere aanpak dan een officieel plaatje van een formele overhandiging in opdracht van een
ministerie.
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Hij heeft tot zijn veertigste drie verschillende werkgevers gehad, maar kon uiteindelijk niet
helemaal werken zoals hij dat zelf graag wenste. Daarom besloot hij een drastische wending aan
zijn carrière te geven door ontslag te nemen, gedurende een jaar cursussen en opleidingen en te
volgen en vervolgens voor zich zelf te beginnen. Het was een rigoureuze stap waar hij zeker geen
spijt van heeft.
In zijn vrije tijd is hij graag buiten in de vrije natuur en hij houdt van wandelen en fietsen. In dat
opzicht is het heel prettig dat hij dicht bij zee woont. Frans heeft een brede interesse in de dingen
die om hem heen gebeuren en in cultuur.
Tot kort voordat ik een mailing naar alle Poptie’s uit het telefoonboek stuurde, wist ik niet hoe de
meeste Poptie’s er uitzien. In zijn familietak zijn de kenmerken voornamelijk: lang, slank, blond
haar en (even goed in de spiegel kijken): blauwe ogen.
En ik alsmaar denken dat mijn overgrootmoeder, oma, moeder, zus en ik ons donkerbruine tot
zwarte haar aan onze Franse voorouders te danken hebben.
Extracten uit de brief van Eduard Poptie, gedateerd 07 november 2000.
... Mijn oudste broer, Frans Poptie van beroep musicus, geboren te Leiden op 3 maart 1918, heeft
ongeveer 30 jaar geleden stamboomonderzoek laten verrichten. ...
Bijgaand ook een stamboomkrabbel van mij, wat ik zoal weet en dat is onvoldoende omdat ik de
jongste ben en laat ben geboren. Wel weet ik, dat mijn opa en oma F.G. Poptie van vermoedelijk
1862-1947 streng gereformeerd waren en dat verklaart de vlucht van hun voorouders uit
Frankrijk. ...
Wel is mij eens verteld, dat ene Willem Poptie in de beginjaren 1900 of eerder, door oorzaak
drank, zijn gezin in de steek heeft gelaten. [Dit slaat vermoedelijk op het gezin Willem Frederik
Poptie en Aleida Maria Metz.]
Formulier en telefonisch gesprek Eduard Poptie 10 november 2000.
Eduard Poptie, of “oom Eddy” volgens neef Frans junior, is nu circa zes jaar gepensioneerd. Hij is
opgegroeid in Amersfoort en woont momenteel in Alkmaar. Is duidelijk de jongste, het
nakomertje, maar wel de grootste van de drie. Broer Frans weet het meeste over de familie,
volgens hem. Eduard heeft veertig jaar lang bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt, dezelfde
maatschappij als waar zijn oudere broer Jan reeds in dienst was toen hij er begon. Hij heeft
momenteel diverse andere bezigheden, zoals (kijken naar) voetbal, potje schaken, knutselen,
skiën, dansen en tuinieren.
Vader Johannes Poptie was op de eerste plaats meubelmaker, onder andere als zelfstandig
ondernemer. Johannes was musikaal en wilde toen hij jong was piano leren spelen. Men zei toen
tegen hem dat hij eerst maar eens moest gaan leren hoe je een dergelijk instrument maakt, hoe
je met houtsoorten omgaat. Dus begon hij als meubelmaker. Maar in de beginleertijd moest hij
vooral boodschappen doen voor mevrouw en stak hij er dus weinig van op. Hij is verhuisd naar
Amersfoort wegens werkgelegenheid in een meubelfabriek aldaar. Daarnaast hield ook hij van
voetbal en verder van lezen.
Opa Frans Gerrit Poptie was bakker van beroep en werkte bij Tieleman en Dros in Leiden. Op
zondag kwam de familie in het huis van opa en oma bij elkaar en de bijbel op tafel; ook toen de
kinderen al groter waren en verkering kregen. Zondag was nog echt een heilige rustdag. Als kind
heeft Eduard Poptie zijn opa Frans Gerrit wel gekend. Vanwege de afstand Amersfoort-Leiden zag
hij hem echter niet zo vaak en hij was zelf nog vrij jong toen zijn opa overleed. Oma PoptieEttinger heeft Eduard nooit gekend. Vader of opa Poptie hield van schaken en dammen. Hij
speelde weleens met een oudere man (Van Grieken), een aangetrouwd familielid van de
Breestraat/werkte op de Breestraat, maar daar moest de rest van het gezin wel om lachen, want
het ging er qua spel niet al te serieus aan toe. “Ze zaten maar wat te schuiven met stenen.”
Over tante Jannetje die getrouwd was met Vliegenthart weet hij te vertellen dat zij met haar
portret op middelbare leeftijd de kaft van diverse boeken gesierd heeft. Zij had als volwassen
vrouw een sprekend gezicht. In de oude telefoongids van Den Haag komt nog een Anthonie
Poptie voor die vermoedelijk dansleraar was en inmiddels is overleden. Het onderzoeksverslag
dat in opdracht van zijn broer Frans Poptie is gemaakt, is al geruime tijd zoek.
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Extracten uit de brief van Johannes Poptie, gedateerd 10 november 2000:
... Ook ik verdiep me nog al eens in (algemene) geschiedenis, wat natuurlijk niet hetzelfde is als
sibbekunde. ...
Helaas kan ik heel weinig vertellen over het leven van mijn grootouders. Opa Poptie heb ik nog
meegemaakt, doch zelden gezien; wij woonden toen in Amersfoort, waar mijn vader (Johannes
Poptie), van 1918 tot 1932 bedrijfschef op een meubelfabriek was, en na die tijd als een
zelfstandige in de meubelbranche is begonnen. Mijn grootmoeder (Poptie) heb ik nauwelijks
gekend: zij is halverwege de jaren dertig overleden. Ik heb mijn vader wel eens over
Aarlanderveen horen praten, en dan meende ik daaruit op te maken, dat opa Poptie daar was
opgegroeid. [Johanna Christina van Ettinger kwam uit die plaats.] Ik weet nog, dat opa in zijn
laatste jaren van wat spaargeld een gouden en een zilveren zakhorloge heeft gekocht, nu echt
antiek. ...
Tot slot nog dit: Sinds 1995 ben ik (officieel sinds 1996) samen met mijn partner, Janina
Bankowska, een Poolse. Uit mijn vroegere twee huwelijken (tweemaal gescheiden) zijn geen
kinderen. ...
Formulier en telefonisch gesprek 14-11-2000 Johannes Poptie.
Johannes Poptie werkte na de lagere school en 4-jarige MULO als correspondentkantoorbediende, waarvan maar liefst 37 jaar bij de directie-administratie van de NS op het
hoofdkantoor in Utrecht. Daarnaast is hij als redacteur actief geweest in de spoorwegesperantobeweging. Deze inmiddels opgeheven beweging had tot doel om met het Esperanto als
basistaal, die wereldwijd door zo’n 28 miljoen mensen begrepen wordt, de communicatie en
gegevensoverdracht in de internationale spoorwegwereld te verbeteren en vereenvoudigen. Uit
interesse verdiept hij zich in geschiedenis, hij geniet van muziek (klassiek en oude jazz) en neemt
muziek op band van de radio op.
Van zijn vader weet hij zich te herinneren dat hij de kost verdiende als meubelmaker tot 1932 in
de fabriek van Kuijk & Dekhuijzen te Amersfoort en dat hij in zijn vrije tijd graag gitaar speelde en
liedjes zong (stijl van Koos Speenhof). In de periode daarna, toen hij als zelfstandige werkte, nam
hij wel eens twee à drie dagen of zelfs een volle week vrij en dan ging het hele gezin per trein of,
toen Johannes al een jaar of zestien was, op de fiets van Amersfoort naar Leiden, waar het bij
ooms of tantes logeerde. Moeder Cornelia de Haas had genoeg te doen in de huishouding en
kookte graag en lekker. Van opa Frans Gerrit Poptie is bekend dat hij bij de Leidse
conservenfabriek Tieleman & Dros heeft gewerkt, vermoedelijk als uitbener(?) [werkte als
koekbakker].
Zowel de twee jongere broers als de zoon van Frans Poptie verwezen direct naar hun oudste
broer/vader toen ik hen opbelde voor informatie over hun familielijn. Vandaar dat hier en elders
in dit boek een uitgebreid relaas staat.
Een gesprek met Frans Poptie, geboren 03–03–1918 te Leiden (vervolg)
Zie voor toelichting de gezinskaart van het echtpaar Poptie-Van Ettinger.
Frans merkt op dat zijn vader oorspronkelijk van plan was hem evenals zijn opa Frans Gerrit te
noemen, toen hij als eerste kleinzoon in Leiden werd geboren. Moeder Cornelia vond Gerrit
echter een kraaiennaam; het werd dus Frans. Zij was wat stijver en had het niet zo op het losse
gedrag van een aantal Poptie’s. De familie De Haas woonde op de Oranjegracht. Haar vader zat
bij de PTT en speelde fluit. [Zijn baan betekende voor de oorlog een veilige positie, waaraan wel
wat status verbonden was. GP] Haar jongste broer werkte bij Krantz, in Leiden. Dit betekende dat
hij goedkoop aan fraaie stoffen kon komen in de vorm van coupons, enz. Als er een kostuum
nodig was, dan stuurde hij stof op naar Amersfoort. Een plaatselijke kleermaker maakte daar dan
een “pak” van.
Het gedrag van Johannes (* 12-01-1891) was natuurlijk een soort reactie op de instelling van
grootvader Frans Gerrit. Zo was in streng gereformeerde kringen voetballen uit den boze. Maar
Johannes was, evenals andere familieleden, een liefhebber en voetbalde dus stiekem. Hij had
daartoe zijn voetbalkleding op een ander adres liggen.
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In de hongerwinter is hij nog eens tegen een vermeende vroomheid aangelopen die niet licht
vergeten zal worden. Hij was namelijk op de fiets, op “hongertocht” in Barneveld aangekomen en
de zondag kon niet verhinderen dat hij een enorme dorst gekregen had. Op zijn vraag om water
werd echter negatief gereageerd, “want, een Godvruchtig mens fietst immers niet op zondag”.
Bovendien sympathiseerde Johannes met “de rooien”. Later werd hij lid van een vakbond voor
leidinggevenden.
Frans heeft wat foto’s van familieleden meegenomen en toont ons een foto uit 1966 met daarop
zijn reeds bejaarde ouders in de tuin te Amersfoort. Hij heeft daar nog de overgang meegemaakt
van gaslicht, dat met behulp van een “kousje” moest worden ontstoken, naar elektrische
verlichting. Zij bewoonden een aardig huis met voor, achter en opzij een strook grond. De
bosrijke omgeving was erg in trek bij de familieleden die in Leiden woonden. Gedurende de korte
zomervakanties (in het begin slechts drie dagen, die niet eens altijd op maandag begonnen) was
het huis dan ook een gewild uitgangspunt voor wandelingen in de omgeving.
Andere foto’s die hij ons laat zien, en ter beschikking stelt voor opname in het boek, geven
informatie over zijn carrière als violist en de vele platen die van zijn optreden zijn uitgegeven. Zijn
carrière is niet zo maar ontstaan na een klassieke opleiding, maar ontwikkelde zich samen met
het wel en wee van het gezin waarin hij opgroeide.
Vader Johannes had het meubelmakersvak geleerd bij de firma Pander in Den Haag. Pander had
daar destijds twee fabrieken en een grote winkel. In de jaren 1936/1937 is hem nog een aanbod
gedaan om naar Indië te komen om daar voor de “Panderjagers” propellers te gaan maken. Hij is
daar niet op in gegaan. Hij vertrok in 1920 naar Amersfoort waar hij chef bij een meubelfabriek
werd.
Frans kreeg vanaf zijn zesde jaar (1924) privé-vioolles. Dit duurde ongeveer zeven jaar tot in het
begin van de dertiger jaren “de crises” ook de Nederlandse economie ontwrichtten en vader
werd ontslagen. Samen met een Duitse compagnon richtte zijn vader toen een eigen fabriekje op
dat zich toelegde op het vervaardigen van kantoormeubelen. Het zogenaamde “bureau minister”
met aan één zijde drie laatjes en jalousie kastjes werden het hoofdartikel. Frans werkte bij zijn
vader als leerling meubelmaker en moest onder andere het veel gebruikte eikenhout met een
bakfiets van en naar de schaverij brengen. Een grote order van meer dan vijftien bureaus, aan
een kantoor die de rekening niet betaalde, veroorzaakte echter het faillissement van de
onderneming. Het Nederlands Crisis Comité bood vervolgens hulp in de vorm van bemiddeling,
omdat het bedrijf buiten eigen schuld in de problemen was gekomen.
Frans heeft, door bemiddeling van het Crisis Comité, werk gekregen bij een lakfabriek waar hij
onder andere celluloselak en synthetische lak moest produceren. Hij weet ook nog precies hoe
het bewerkelijke procédé van het politoeren van notenhouten meubels in zijn werk ging. De
eerste behandeling was het opbrengen van notenolie en daarna een laagje schellak opgelost in
spiritus. Dit moest met een natte dot (een oude kous gevuld met wat lappen) in een draaiende
beweging opgebracht worden. Deze behandeling werd twee á drie maal per week herhaald
totdat, na vele bewerkingen, een diep glanzend resultaat was bereikt.
In die tijd had hij al regelmatig “snabbels” in de vorm van muziekuitvoeringen. De lakfabriek
stond hem echter niet toe op het geboortefeest van Beatrix vrij te nemen. Hiermee was voor
Frans de maat vol; “hij was het beu” en besloot, na twee jaar lakfabriek, van zijn muziek te gaan
leven. Op aanraden van een stafmuzikant in Amersfoort had Frans zich inmiddels toegelegd op
het leren bespelen van een tweede instrument (de klarinet). Maar een muzikale carrière in
overheidsdienst zat er niet in omdat hij op 18-jarige leeftijd werd afgekeurd voor militaire
dienstplicht.
De verre neef Lambertus J.H. Poptie (*11-04-1917) speelde ook viool en kwam regelmatig naar
de uitvoeringen van Frans kijken. Hij behoorde tot de Leidse familie en had vermoedelijk nog
contacten overgehouden aan de relaties van zijn vader Willem Frederik (*28-09-1886), die ook
meubelmaker was en later winkelier in meubelen werd te Leiden. Bert heeft volgens Frans het
meeste onderzoek naar de familie verricht toen de beide twintigers tijdens de oorlog
onafhankelijk van elkaar met hun stamboom bezig waren.
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In 1942 heeft Frans zijn echtgenote en “maatje voor het leven” ontmoet in Utrecht, waar zij in
verschillende etablissementen werkten. Haar echte naam was Hendrika Maria Jacoba
(achternaam: Jans) en haar roepnaam thuis was Coos, wat zij zelf later veranderde in Cobi. Als
zangeres kreeg zij toen de artiestennaam Kitty Carlton. Toen het orkest waarvan Frans deel
uitmaakte een engagement in Eindhoven kreeg in mei 1942, werd zij bij dit orkest zangeres. Op
21-10-1942 zijn zij in Den Haag getrouwd. Zij wist alles van het vak “en de gevaren die dit met
zich mee kan brengen”. Tot op hoge leeftijd heeft zij het Frans mogelijk gemaakt zijn veeleisende
muzikale beroep uit te oefenen.
Frans speelde in 1944 in het orkest van Frans Wouters. Door een toeval vertrokken zij in 1944,
vlak voor “dolle dinsdag” naar Eindhoven. Dat wil zeggen; eerst met de trein naar Rotterdam,
vervolgens een rit tot aan de opgeblazen Moerdijkbruggen. Hier moest overgevaren worden om
dan weer op de trein te stappen richting Eindhoven. Op het traject naar Boxtel werden ze door
een geallieerd vliegtuig beschoten waardoor iedereen de trein uitvluchtte om in de bermen
dekking te zoeken. Hij kan zich nog herinneren hoe de benen van zijn vrouw tot bloedens toe
waren open gehaald door de braamstruiken waarin zij terechtkwamen. Zij hebben samen in
september 1944 in Eindhoven de bevrijding meegemaakt. Daar traden zij voor de geallieerden
op; Frans als violist en Hendrika als zangeres.
Na een jaar werken in Eindhoven ontmoetten zij echter een Belgische impresario die hen
uitnodigden bij “de Follies” in Antwerpen te komen spelen. Voor Frans was dit “het beloofde
land”. In Antwerpen was immers al weer van alles te koop, omdat de stad al vroeg in
Amerikaanse handen gevallen was. De Follies behoorde tot een dancing, onder de bioscoop in de
Lange Herenthalse straat (die later plaats heeft moeten maken voor een parkeergarage).
In Antwerpen is de dochter Joanna (Hannie) geboren. De officiële naamgeving werd veroorzaakt
door een fout ten gevolge van de Belgische uitspraak van Johanna. Hendrika heeft in het
“kindekeshuis” het leven geschonken aan hun dochter. Zoals de Belgische gewoonte betaamde,
wilde de dienstdoende verpleegster onmiddellijk weten onder welke naam het kindje gedoopt
moest worden. Hendrika antwoordde dat zij over het dopen “niet kon beslissen zonder haar
man” en dat ze haar dochter Hannie zou noemen. “Oh, Annie!”, bevestigde de verpleegster.
“Nee, Hannie!”, zei Hendrika hierop nadrukkelijk. “Waar komt Annie dan vandaan?”, werd
vervolgens gevraagd. Van “Johanna”, was het antwoord. “Oh, Joanna”; “Nee, Johanna!” en
Hendrika dacht hiermee het pleit beslecht te hebben. Tot hun verbazing was echter toch Joanna
aan de burgerlijke stand doorgegeven en pogingen dit alsnog te veranderen mochten niet baten.
Na anderhalf jaar Antwerpen kreeg Frans in 1948 de gelegenheid een eigen geluid te laten horen
in het Eerste Radio Orkest van de VARA studio. Hoewel dit orkest oorspronkelijk opgericht is
onder de naam Vincentino, heeft het bekendheid gekregen als “Frans Poptie en zijn Swing
Specials”. Vanaf die tijd zijn vele 45 toerenplaten geproduceerd en kreeg zijn bijzondere jazz stijl
meer dan landelijke bekendheid. Het werk van Frans zou van nu af aan verdeeld worden tussen
een vast arrangement bij een orkest en snabbels die hem naar vele plaatsen in de wereld
gebracht hebben.
Zijn persoonlijke stijl bracht hem in contact met bijzondere artiesten. Hij kon het al vroeg goed
vinden met de gitarist/zanger Eddie Christiani. Frans heeft tien jaar lang vier maal in de week
gespeeld voor Het KRO orkest “Tussen twaalf en twee”, onder leiding van Piet Zonneveld. In die
periode werd veel samengewerkt met Hennie Langeveld, een accordeonist uit Leiden. Dit maakte
het wel eens moeilijk er uit te breken als zich mogelijkheden voor deden voor een goed
persoonlijk arrangement.
De kans om met het Malando-tango orkest naar Japan te gaan heeft hij echter met beide handen
aangegrepen. Evert Overweg, schoonzoon van Arie Maasland heeft speciaal voor dat doel een
nieuw orkest samen gesteld. Na zelf voor vervanging gezorgd te hebben bij het KRO orkest kon in
1983 het eerste Japanse avontuur beginnen. Gedurende vijf weken werd in meer dan 30 plaatsen
in Japan gespeeld. De ontvangst was buitengewoon gastvrij en er werd in de beste hotels
overnacht. De vrijetijdskleding die de Nederlandse musici in de hotels droegen stak echter wel
wat af tegen het donker blauw en de witte overhemden van de Japanners. Het vervoer in een
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persoonlijke bus bleek, ten gevolge van de grote afstanden, al snel te vermoeiend. Daarom werd
gekozen voor het reizen per vliegtuig, gecombineerd met snelle treinen. Het optreden met
Malando in Japan bleek een succes en is acht maal herhaald. Er zijn in Japan heel wat platen van
zijn orkest verkocht. Met zijn eigen combo werd ook in Saoedi Arabië gespeeld, door de
oliemaatschappij ARAMCO uitgenodigd om de nieuwjaarswisseling te komen opluisteren.
Frans heeft bovendien vier zomers in Zweden gewerkt. Zijn nuchtere en praktische instelling
blijkt nog eens uit het besluit om in die zomermaanden in een caravan te gaan wonen met als
bijkomend voordeel dat gedurende de vakantie vrouw en kinderen konden overkomen. Het is
eigenlijk te veel om op te noemen. Er zijn ook nog een viertal Middellandse zee cruises gevaren
op het bekende troepenschip “de Oranje”, dat de tweede wereldoorlog overleefd had. Cruises
rond de wereld werden door Frans gemeden, “omdat je dan een half jaar weg was”, waardoor de
arrangementen in Nederland problematisch werden en echtgenote Kitty wel erg lang alleen zat.
Zij heeft na het werk in België, nog vele jaren bij haar moeder in Den Haag gewoond, op hetzelfde
adres waar Frans nu nog steeds vertoeft. Haar vader, Quirinus Jans, is al vroeg om het leven
gekomen toen hij bij relletjes over brooddistributie in de Wagenstraat in Den Haag door een
verdwaalde kogel in 1918 in de borst werd getroffen. Hij was conciërge bij een bank.
De inmiddels 82-jarige Frans Poptie laat zijn viool nog steeds niet rusten en speelt zo nu en dan
nog voor een klein gezelschap. Hij is zowel Erelid van PALM (Professionele Auteurs Lichte Muziek)
als van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond. Van beide verenigingen is hij meer dan vijftig jaar
lid. Samen met Eddy Christiani is hij Erelid van de Stichting Hotclub de France Nederland; het
toenmalige kwintet van Django Reinhardt en Stephane Grapelli.
Wij besluiten onze uitwisseling van wetenswaardigheden met een beschouwing over de
betekenis van de naam Paupetit en het aanzien van een “echte” Poptie.
Frans heeft vernomen dat de naam te herleiden is naar Pauvre Petit. Lambertus H. Poptie was de
overtuiging toegedaan dat de lettergreep Pau van pauvre afkomstig moest zijn. Dit zou dan
verwijzen naar het kleine postuur van de “oorspronkelijke” familieleden. [De tegenwoordige
schrijfwijze geeft mijns inziens een duidelijke verwijzing naar de wijze waarop de oorspronkelijke
naam in het Frans werd uitgesproken. Daarvoor behoeven de oorspronkelijke lettergrepen Po en
ptie slechts afzonderlijk te worden uitgesproken. Een vergelijk met het gedeelte van de familie
dat vanaf Abraham Pauptit (*16-04-1776) de achternaam is blijven schrijven als Pauptit, is in dit
opzicht interessant. GP]
Over het postuur heeft Frans nog iets op te merken. Zijn grootvader was “een klein schraal
ventje, de minste uit de familie”, hij heeft ze met zijn 87 jaar echter allemaal overleefd.
Vader (Johannes) was een slanke man van circa 1,80 m, met blauwe ogen en licht blond haar.
Ook Frans is het grootste deel van zijn leven aan de slanke kant geweest met lichtblond haar, een
wat wilde snor en blauwe ogen [en ik noteer stiekem 1,72 m lang].
Wij zijn dankbaar dat bovenstaand gesprek heeft kunnen plaatsvinden.
Gorinchem, 31 december 2000, Gerard Poptie.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Johannes Cornelis Poptie
03-04-1867 te Leiden
23-08-1941 te Leiden
NH
Oegstgeest, Leiden: Koestraat, Rijn en Schiekade, Vrouwensteeg, Nieuwe
Brugsteeg, Hogewoerd, Stadhouderslaan, Oude Rijn, Korte Mare
Broodbakker, bakkersknecht, broodfabrikant, bakker, masseur
Frans Gerrit Poptie
Jannetje Slegtenhorst

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

Petronella Catharina Suzan
29-10-1863 te Leiden
11-05-1945 te Zaandam
NH
Leiden, Zaandam
Huisvrouw
Johannes Suzan
Sara Maria de Gunst
17-07-1889 te Leiden

Kinderen
1.
2.
3.
4.

Jannetje
Johannes
Sara Maria
Petronella Catharina

geb. 18-04-1890 te Leiden, overl. 06-01-1947 te Amsterdam?
geb. 14-02-1892 te Oegstgeest, overl. 22-07-1960 Amsterdam
geb. 16-03-1895 te Oegstgeest, overl. 24-04-1986 te Heteren
geb. 08-10-1900 te Leiden, overl. 20-10-1990 te Leiderdorp

Bijzonderheden
Johannes Cornelis Poptie gehuwd met Petronella Catharina Susan (volgens Leidse uitspraak met
klemtoon op de eerste lettergreep) is net als zijn broer bakker. Hij bezit samen met een niet
nader genoemde Van der Steen een broodfabriek aan het begin van de twintigste eeuw. Zijn
zoon heeft later ook een brood-, koek- en beschuitbakkerij aan de Hogewoerd. Het leven gaat
niet helemaal over rozen, want er breekt een keer brand uit en later een staking met
verstrekkende gevolgen.
Johannes Cornelis Poptie bezit wel iets zeldzaams: een geneeskundige gave. Naderhand werkt hij
als masseur en wordt hij regelmatig te hulp geroepen door artsen.
Het paar heeft vier kinderen gekregen die allemaal zijn getrouwd.
Huwelijk
Akte 172.
Op 17-07-1889 huwt Johannes Cornelis Poptie, oud 22 jaar, broodbakker, geboren en wonende
te Leiden, zoon van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep,
wonende te Leiden en alhier tegenwoordig, met Petronella Catharina Suzan, 25 jaar, zonder
beroep, geboren en wonende te Leiden, dochter van Johannes Suzan, overleden en van Sara
Maria de Gunst, wonende te Leiden. Getuigen zijn onder andere Dirk Poptie, 68 jaar, zonder
beroep, oom van de bruidegom te ’s Gravenhage, Frans Gerrit Poptie, 26 jaar, koekbakker,
broeder van de bruidegom te Leiden en Gerardus van Zwieten, 28 jaar, kleedermaker, wonende
te Zoeterwoude, aanbehuwd broeder van de bruidegom.
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Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 476.
Op 19 april 1890 verklaart Johannes Cornelis Poptie, 23 jaar, broodbakker te Leiden [marge:
Koestraat 9] dat Petronella Catharina Suzan, zonder beroep op 18-04-1890 is bevallen van
Jannetje Poptie. Getuige is o.a. Lodewijk Zitman.
Akte 18, Oegstgeest.
Op 15-02-1892 verklaart Johannes Cornelis Poptie, 24 jaar, bakkersknecht, dat Petronella
Catharina Suzan, zijn huisvrouw in wijk 3 nr 94 op 14-02-1892 is bevallen van zoon Johannes
Poptie. De getuigen zijn twee bakkersknechten.
Akte 34, Oegstgeest.
Op 16-03-1895 verklaart Johannes Cornelis Poptie, 27 jaar oud, bakker, dat Petronella Catharina
Susan, in wijk 3 nr 94 op 16-03-1895 is bevallen van dochter Sara Maria Poptie. De getuigen zijn
een koetsier en een wegwerker.
Akte 1353.
Op 9 october 1900 verklaart Johannes Cornelis Poptie, 33 jaar, broodfabrikant te Leiden [marge:
Rijn en Schiekade 59] dat Petronella Catharina Suzan op 08-10-1900 is bevallen van Petronella
Catharina Poptie.
Huwelijken van de kinderen
Johannes Poptie met Maria Margaretha de Bruin
Jannetje Poptie met Albertus Brauckman
Sara Maria Poptie met Karel Hanhart
Petronella Catharina Poptie met Hendrik C. Brummelkamp

20-01-1915 te Leiden
12-01-1921 te Leiden
16-02-1921 te Leiden
22-07-1926 te Leiden

Akte 19.
Op 20-01-1915 huwt Johannes Poptie, oud 22 jaren, bakker, geboren te Oegstgeest, wonende te
Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Cornelis Poptie, oud 47 jaren, bakker en van Petronella
Catharina Suzan, oud 51 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig, met Maria Margaretha de Bruin, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Leiden, meerderjarige dochter van Paulus de Bruin, oud 61 jaren, machinist, wonende te Leiden
alhier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Margaretha Korenhof, overleden. Getuigen
zijn n.v.t.
Akte 17.
Op 12-01-1921 huwt Albertus Brauckman, oud 33 jaren, onderwijzer, geboren te Voorschoten,
wonende te Buiksloot, meerderjarige zoon van Jan Dirk Brauckman, ciseleur en van Sophia
Johanna van Ingen, zonder beroep, beiden wonende te Voorschoten, met Jannetje Poptie, oud
30 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Johannes
Cornelis Poptie, bakker en van Petronella Catharina Suzan, zonder beroep, beiden wonende te
Leiden. Als getuigen treden de twee vaders op.
Akte 66.
Op 16-02-1921 huwt Karel Hanhart, 26 jaar, surnumerair bij de directe belastingen, geboren te
Delft, wonende te ’s Gravenhage, zoon van Jan Hanhart en Maria van Baaren met Sara Maria
Poptie, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren te Oegstgeest, wonende te Leiden, meerderjarige
dochter van Johannes Cornelis Poptie, oud 53 jaren, broodbakker en van Petronella Catharina
Susan, oud 57 jaren, zonder beroep, beide wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en
toestemmende. Getuige is onder andere Johannes Poptie, oud 29 jaren, bakker, wonende te
Leiden, broeder van de bruid.
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Overlijdensakten
Leiden, akte 830.
Op 25-08-1941 verklaart begrafenisondernemer Pieter van der Luit dat op 23-08-1941 te Leiden
is overleden Johannes Cornelis Poptie, 74 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te
Leiden, gehuwd met Petronelle Catharina Suzan, zoon van Frans Gerrit Poptie en van Jannetje
Slegtenhorst, beiden overleden. (Haarl. Str.)
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden nam na een langdurig en smartelijk lijden, de Heere op in Zijn heerlijkheid, onze innig
geliefde Vrouw en zorgzame Moeder, Zuster, Behuwddochter en -Zuster Jannetje Brauckman,
geb. Poptie op den leeftijd van 56 jaar. Uit aller naam: Alb. Brauckman. Amsterdam-N. 6 jan. ’47.
Leeuwarderweg 74.
De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 9 Jan. a.s. te 12 uur, op de Noorderbegraafplaats. Vertrek van huis pl.m. 11.30 uur.
NGV Poptie familie-advertenties.
Volgens de overlijdensadvertentie is Albertus Brauckman op de leeftijd van 93 jaar te Amsterdam
overleden op 23 oktober 1980 en begraven op de Noorderbegraafplaats, Buikslotermeerdijk te
Amsterdam-Noord.
CBG Familie-advertenties na 1970 (verkort weergegeven).
“Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten”. Psalm 103:1.
Op zaterdag 20 oktober is van ons heengegaan onze lieve moeder en oma Petronella Catharina
Poptie, weduwe van Hendrik Cornelis Brummelkamp in de leeftijd van 90 jaar. Met dankbaarheid
denken wij terug aan haar positieve en levenslustige instelling. [Namens de familie
Brummelkamp en aanverwanten.] Leiderdorp, 1990 “De Dillenburg”, Cor Gordijnsingel 1.
[Crematie te Rijswijk.]
Diversen
Leiden, bevolking 1890-1923 alle vermeldingen Poptie generatie 04 en 05 gezien.
Johannes Cornelis geboren 03-04-1867, onder andere nr 5612 (register is in 1929 verbrand).
Bevolking Oegstgeest 1880-1900 index
Poptie, Johannes C., deel 12, folio 167, nr 1 (gehuwd met P.C. Susan), geb. 03-04-1867 Leiden.
Bevolking 1890-1923, nr 7196, Korte Mare wijk 5 nr 11.
• Inkomst [hele gezin] 1-4-1890 Johannes Cornelis Poptie, hoofd, geboren 3 april 1867 te
Leiden, NH, bakker, [hele gezin] komende 25-3-1891 uit Oegstgeest, vertrekt 7-7-1891 naar
Oegstgeest.
• Petronella Catharina Susan, vrouw, geboren 29 oct. 1863 te Leiden, NH.
• Jannetje Poptie, dochter, geboren 18 apr. 1890, NH.
Bevolkingsregisters 1890-1923.
Register 40, folio 1664 is Rijn en Schiekade wijk 12 nr 59, zie fiche 792.
Het gezin is ingekomen op 18-1896 en vertrekt naar de Vrouwensteeg 2.
• Johannes Cornelis Poptie, hoofd, geboren 3 april 1867 te Leiden, bakker, NH.
• Petronella Catharina Suzan, vrouw, geboren 29 oct. 1863 te Leiden, NH.
• Jannetje Poptie, dochter, geboren 18 april 1890 te Leiden, NH.
• Johannes Poptie, zoon, geboren 14 feb. 1892 te Oegstgeest, NH.
• Sara Maria Poptie, dochter, geboren 16 maart 1895 te Oegstgeest, NH.
• Bijgeschreven: Petronella Catharina Poptie, dochter, geboren 8 oct. 1900 te Leiden, NH.

De familie Poptie

97

K.J.F. van Veen 2022

Leidsch Dagblad, 23-08-1941.
Heden onsliep in de Hope des Eeuwigen Levens, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, onze
lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder en Oom, de Heer Johannes Cornelis Poptie in
den ouderdom van 74 jaren. Mede namens verdere familie: P.C. Poptie-Suzan, Kinderen en
Kleinkinderen. Leiden, 23 Aug. 1941, Stadhouderslaan 5. Geen bloemen. De teraardebestelling is
bepaald op a.s. Dinsdag te half één op de begraafplaats ‘Rhijnhof’.
Mevrouw S.J. Vermeulen-Brauckman
“Johannes Cornelis Poptie en een J. van der Steen bezaten rond 1915 een broodfabriek in Leiden.
Poptie was de bakker; Van der Steen meer de zakenman. Hij speculeerde ook met aandelen.
Johannes Cornelis had een geneeskundige gave. De zoon Johannes werkte als bakker, maar later
voornamelijk als masseur.”
Haar moeder had sprekende blauwe ogen.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5526 Johannes Cornelis Poptie, Nieuwe Brugsteeg 1a, geboren Leiden, 3 april 1867.
Kiezerslijst Leiden 1914-1918, stemgerechtigd voor de kamer, staten en gemeenteraad.
5524 Johannes Poptie, Stadhouderslaan 2, geboren Oegstgeest, 14 februari 1892.
Persoonskaart
Johannes Poptie, geboren 14-02-1892 te Oegstgeest ZH, masseur (h), overleden 22-07-1960 te
Amsterdam, huwt op 20-01-1915 met Maria Margaretha de Bruin, geboren 13-10-1893 te Leiden.
nr. Amstel
25 apr. 34
ASD Zocherstraat 8 hs
26 juli 41
PB 388753
27 oct 41
Valeriusstraat 228 hs
5 dec 46
Overtoom 371 II
17 jul 47
Heerengracht 358 hs
2 apr 48
Nassaukade 375 II
25 nov 48
Keizersgracht 505 hs
31 aug 54
Sarphatipark 66 hs+I
Geen kinderen.
Het nieuws van de dag: kleine courant, 21-11-1894.
Zondag is te Leiden eene vergadering gehouden van bakkersgezellen, ten getale van ongeveer 70.
Nadat de voorzitter der aldaar bestaande bakkersvereeniging “Vriendschap” het doel nader
uiteengezet had, en de Heer Corba, meesterbakker van de broodfabriek “de Vereeniging”, het
nut der vereeniging had aangetoond – terwijl de voorzitter de vrees van sommigen, dat men
misschien sociaal-democratische wegen zou inslaan, had weggenomen door de verzekering, dat
alles ordelijk en wettelijk zou geschieden – werd besloten tot oprichting van een Leidschen
Bakkersgezellenbond, onder de zinspreuk “Verbetering zij ons streven”.
Het doel is: meer gelijkheid te verkrijgen in den toestand van de verschillende knechts aan de
fabrieken, en te trachten de patroons der verschillende fabrieken en particuliere bakkers samen
te brengen, om zoo den toestand van beiden, nu door de concurrentie vaak onmogelijk gemaakt,
te verbeteren.
Ook is met ernst over Zondagsrust gesproken, en het ligt in de bedoeling zooveel als mogelijk is
die maatregelen te nemen en te bevorderen, waardoor voor de bakkers ook des Zondags eenige
rust zal verkregen worden. Daartoe zal mede een beroep worden gedaan op de medewerking
van depothouders en publiek.
Tot het lidmaatschap zijn nu in ’t geheel 60 bakkersgezellen toegetreden.
Het bestuur bestaat uit de heeren J.C. Poptie, voorzitter, C. van Venetie, secretaris, en J. v.d.
Steen, penningmeester.
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Algemeen Handelsblad, 08-10-1900.
Brand te Leiden.
Gistermorgen 6 uur werd door een voorbijganger brand ontdekt in de brood-, beschuit- en
koekbakkerij “de Voorzorg”, der heeren Poptie & v.d. Steen, gelegen aan de Hoogewoerd No. 64
te Leiden.
Zaterdagavond 12 uur had de heer v.d. Steen met het personeel de fabriek verlaten, daar er
Zaterdagsnachts niet gewerkt wordt en toen niets verdachts bemerkt. Daar dus dien nacht
niemand in de fabriek aanwezig is, heeft het vuur allen tijd gehad, om voort te woekeren, en toen
de vlam zich eenmaal een weg naar buiten gebaand had, was het dadelijk zeer fel.
Het gebouw komt aan den achterkant uit aan den Nieuwen Rijn en grenst rechts aan een op die
gracht uitloopend steegje en links aan een perceel, beneden bewoond door den
sigarenhandelaar La Bree.
Ook het bovengedeelte van dit perceel, werd door het vuur aangetast, docht dit werd spoedig
bemerkt en in den aanvang gestuit.
De 2e etage van dit huis gewoond door mevrouw de wed. Dee, die uit de stad is, heeft zeer door
het water geleden, evenzoo een atelier van den heer Ridderhof, teekenonderwijzer, en het
benedengedeelte waarin het sigarenmagazijn is.
Om 8 uur kon reeds een gedeelte der spuiten inrukken.
De heeren Poptie en v.d. Steen zijn met hun materialen en gereedschappen verzekerd bij de
Brusselsche Brandwaarborg-Maatschij.; het gebouw is ook verzekerd. Ook de schade der
bewoners van het aangrenzend perceel is door verzekering gedekt.
Ook in het Leidsch Dagblad van 08-10-1900 staat een bericht hierover, Erfgoed Leiden e.o.
Aanvullende informatie: Hoogewoerd No. 64, hoek Vrouwensteeg.
Toen de brandweer gealarmeerd was en het eerst water was gegeven met een brandslang,
werkte zij weldra met twee stoom- en twee handspuiten, alsmede met twee duinwaterslangen.
De fabriek brandde niettemin geheel uit, zóó ontzaglijk woedden de vlammen om zich heen,
welke bovendien het dak te midden van een vuurzee met daverend geweld deed/liet instorten …
Het nieuws van den dag : kleine courant, 09-10-1900.
Gemengd Nieuws. Te Leiden werd Zondagmorgen, even over zessen, brand ontdekt in de brood-,
koek- en beschuitbakkerij “De Voorzorg”, aan de Hoogewoerd, en aan de achterzijde ook
uitkomende aan den Nieuwen Rijn aldaar. Toen de brandweer aanrukte, had het onheil reeds
een dreigend aanzien. De fabriek is dan ook geheel uitgebrand. De vlammen tastten ook het
aangrenzende sigarenmagazijn van den Heer Labree aan, hetwelk echter door de brandweer
behouden werd.
De broodfabriek (eigenaars de heeren Poptie en Van der Steen) werkte met 7 à 8 knechts en was
verzekerd.
De oorzaak van den brand is onbekend. Men vermoedt dat deze ontstond bij den
heeteluchtoven. Tot den avond te voren twaalf uren was er gewerkt.
Den geheelen Zondag was het druk met een kijkend publiek.
Op 21-12-1900 is de fabriek volgens een advertentie in de Haagsche Courant op 21-12-1900 weer
in bedrijf. Namen: J.C. Poptie en J. van der Steen Jz.
Adresboekje Leiden 1898-1898.
J.C. Poptie - Bakker, Rijn en Schiekade 60.
Adresboek 1900.
J.C. Poptie, bakker, Rijn- en Schiekade 59.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1908.
Poptie en van der Steen, Hoogewoerd 64.
J.C. Poptie, Hoogewoerd 175.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1914-1915.
Poptie & van der Steen, broodfabriek, Hoogewoerd 64.
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J.C. Poptie (firma Poptie & v.d. Steen) brood- en koekbakker, Nieuwebrugsteeg 1a.
(Bij Van der Steen staan meerdere bakkers, het is onduidelijk om welke Van der Steen het precies
gaat.)
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1920-1921.
Poptie en van der Steen, broodfabriek, Hoogewoerd 64.
Joh. Poptie Jz., brood-, koek- en beschuitbakkerij, Hoogewoerd 64 en Nieuwe Brugsteeg 1b,
telefoon 467.
J.C. Poptie, brood- en koekbakker, Stadhouderslaan 2, telefoon 1781.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1926-1928.
Joh. Poptie Jz., Hoogewoerd 64, telefoon 467. Brood-, koek- en beschuitbakkerij.
J.C. Poptie, Stadhouderslaan 5.
In 1926 speelt er een conflict in de bakkerij van Joh. Poptie Jzn. Er verschijnen meerdere
krantenberichten over het ontslag van een knecht, wat een staking ontlokt en uiteindelijk tot de
sluiting van de bakkerij leidt.
De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 24-12-1926.
Staking.
Donderdagmorgen is een staking uitgebroken in de brood-, koek- en banketbakkerij der firma
Poptie Jzn. Te Leiden, naar aanleiding van het ontslag, veertien dagen geleden aan den meesterknecht gegeven en tevens, wijl naar de meening der gezellen een te laag loon werd betaald. De
staking werd geproclameerd door den Alg. Ned. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-,
Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf. Het bedrijf is echter met andere werklieden voortgezet.
De Telegraaf van 24-12-1926 (waarschijnlijk slordig met informatie omgesprongen).
Conflict bij een brood-, chocolade- en suikerwerkfabriek.
Leiden, 23Dec. – Hedenmorgen is in de Brood-, Chocolade- en Suikerwerkfabriek van den heer
Joh. Poptie Jzn., op last van den Bond van arbeiders en arbeidsters in het Bakkers- en Suikerwerkbedrijf het werk neergelegd.
De heer Poptie had een veertien dagen geleden een gezel ontslagen en nu werd hem door het
hoofdbestuur gelast, dezen man terug te nemen. De heer P. weigerde, waarop onmiddellijk de
staking werd geproclameerd. Voorloopig nemen hieraan zeven personen deel, zoodat het bedrijf
op het oogenblik nog voortgezet kan worden.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartĳ, 18-01-1927.
Vakbeweging. De bakkersstaking te Leiden. Een onverwacht einde. Van onzen korrespondent:
De staking bij Poptie dreigt een onverwacht einde te nemen. Na drie weken staken en halstarrige
weigering van Poptie om aan de rechtmatige eischen van den vakbond tegemoet te komen, heeft
Poptie gisteren zijn zaak gesloten. Op de winkelramen stond vermeld: ‘tijdelijk gesloten wegens
overmacht.’
Zijn debiet was tengevolge van de staking teruggeloopen tot ongeveer ¼ van vroeger. Het restje
van zijn klanten heeft hij nu overgedaan aan de broodfabriek ‘De Vereeniging”. Een groot deel
der vroegere klientèle wordt thans voor eigen rekening bediend door het stakend personeel.
Deze onhandelbare werkgever krijgt dus een harde les.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartĳ, 05-02-1927.
Faillissementen. Opgegeven door Van der Graaf & Co. (Afdeeling Handelsinformaties.)
Leiden. J. Poptie Jzn., bakker, Hooge Woerd 64. R.-k. Mr. A.S. Rueb; kur. Mr. A. Averbeck.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 10-09-1927.
Onrechtmatige daad?
In het laatst van het vorige jaar is een staking uitgebroken bij den brood- en banketbakker
J. Poptie te Leiden. Als uitvloeisel van deze staking (posten, hinderen enz.) was deze bakker
genoodzaakt zijn bedrijf stil te leggen, wat weer tengevolge had, dat het faillissement van den
bakker werd aangevraagd en dit werd uitgesproken.
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De curator mr. H.W.J.A. Averbeck, advocaat te Leiden, meent dat het optreden van de stakersgezellen en hun organisatie onrechtmatig was, en hij heeft, na bekomen machtiging van den
rechter-commissaris in het faillissement, een eisch ingesteld tegen den Algemeenen Nederlandschen Bond van Arbeiders in het bakkers-, chocolade en suikerwerkbedrijf te Amsterdam, welke
organisatie de stakingsactie leidde, tot algeheele vergoeding der schade, door hun onrechtmatige
daad toegebracht aan het bedrijf van den gefalileerde. Tevens heeft hij doen dagvaarden de
firma Gebrs. Van den Oord die gepoogd zouden hebben door het afgeven van gratis
proefbrooden bij de klanten, welke Poptie niet kon bedienen, deze over te halen hun brood
voortaan van de firma van den Oord te betrekken.
Deze zaak, die in kringen van georganiseerde werklieden en onder de bakkerspatroons
bijzondere belangstelling wekt, zal Dinsdag a.s. voor de Haagsche Rechtbank dienen.
[Volgens een later bericht wordt de zaak 8 dagen aangehouden.]
Algemeen Handelsblad, 06-03-1929.
Bericht met vergelijkbare inhoud, waarna volgt:
De Haagsche rechtbank heeft in deze zaak een interlocutoir vonnis gewezen, waarbij aan eischer
wordt opgelegd zijn posita door getuigen te bewijzen. De daarvoor noodige enquête is bepaald
op 11 April a.s.
Algemeen Handelsblad, 12-04-1929.
Bericht met vergelijkbare inhoud als op 6 maart, waarna volgt:
De daarvoor noodige enquête zou gisteren plaats hebben, doch deze is afgelast, omdat inmiddels
in deze zaak hooger beroep bij het Haagsche Gerechtshof is aangeteekend.
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 06-05-1930.
Aanvullende informatie op het bovenstaande:
Nadeel door staking.
Het Haagsche Gerechtshof heeft arrest gewezen in de zaak naar aanleiding van de staking bij den
bakker Poptie Jzn. Te Leiden. Voorheen meester-bakker. .. de stakende gezellen en de bestuursleden van de afdeeling Leiden van den Bond pamfletten hebben verspreid en verder onmatig zijn
opgetreden …
Het Hof heeft thans beslist, dat de rechtbank ten onrechte de aansprakelijkheid van den Bond
heeft aangenomen, daar in de dagvaarding niet was gesteld, dat het bestuur der afdeeling een
orgaan was van den Bond en zulks ook niet zonder nadere aanduiding kon worden aangenomen,
omdat een afdeelingsbestuur in het algemeen geacht moet worden slechts het orgaan te zijn van
die afdeeling, maar niet geacht kan worden den geheelen Bond te vertegenwoordigen. … Op
dezen grond heeft het Hof dan ook het vonnis der rechtbank vernietigd, voor zover het den Bond
betreft en het heeft alsnog den curator niet ontvankelijk verklaard in zijn vordering tegen den
Bond.
Alles bij elkaar moet het een lijdensweg en dure grap zijn geweest.
Deze man was eerder garagehouder en is later sportmasseur geworden, zie ook
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=poptie&page=48&sortfield=date&coll=ddd
Nederlandsche staatscourant, 04-07-1934.
Faillissementen. Geëindigd. J. Poptie J.zn., vroeger bakker en garagehouder, Leiden; cur. Mr.
H.W.J.A. Averbeek, Rembrandstraat 23, Leiden, door verbindend worden der uitdeelingslijst.
[Op Delpher staat ook een vroeger krantenbericht over een autodiefstal bij garage Poptie.]
Algemeen Handelsblad, 01-01-1938.
Advertentie: Joh. Poptie Jzn. Gediplomeerd Heilgymnast – Masseur – Voetkundige – Pedicure.
Zocherstraat 8, - Tel. 85011. P.f. [Amsterdam. In 1950 woont en/of werkt hij op de Keizersgracht
505.]
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Eenige en algemeene kennisgeving. Den 17den Juli 1929 hopen onze lieve Ouders
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J.C. Poptie en P.C. Poptie-Suzan D.V. hun 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare
Kinderen en Kleinkinderen. Leiden, 4 Juli 1929. Stadhouderslaan 5. Ontvangdag 8 Juli 3-5 uur
nam.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1934-1935.
J.C. Poptie, ged. masseur, Oude Rijn 84.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
1889 - 1939. Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde Ouders en Grootouders J.C. Poptie en P.C.
Poptie-Suzan, 17 Juli a.s. hun 50-Jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen en
Kleinkinderen. Ontvangdag uitsluitend op Zaterdag 8 juli van 3-5 u. Leiden, Juli 1939.
Stadhouderslaan 5.
Adresboek van Leiden (uit serie) jaar 1940-1941.
J.C. Poptie, gedipl. masseur, Stadhouderslaan 5.
Jannetje Poptie en Albertus Brauckman hebben twee dochters en een aantal kleinkinderen
gekregen. Albertus is vrijwel zeker als eerste in de familie op zoek gegaan naar het voorgeslacht
van de familie Poptie vanaf 1920. Zijn dochter is nog niet zo lang geleden naar Frankrijk afgereisd,
in de hoop het werk van haar vader aan te kunnen vullen, echter zonder veel succes. Haar vader
heeft in de jaren vijftig aan de heer A.J.C. Pauptit de basisgegevens verstrekt van de Poptiestamboom, die mede aan de hand daarvan de Loosduinse tak heeft uitgewerkt en beschreven.
(Zie generatie 07 Poptie.)
Johannes Poptie en Maria Margaretha de Bruin hebben geen kinderen gekregen.
Sara Maria Poptie en Karel Hanhart daarentegen, hebben zeven soms zeer hoog opgeleide telgen
voortgebracht, die op hun beurt voor een omvangrijk nageslacht zorgden dat in Nederland,
België, de Verenigde Staten en Canada leeft.
Petronella Catharina Poptie en Hendrik Cornelis Brummelkamp schonken aan vijf kinderen het
leven en ook zij zorgden voor zich nog altijd uitbreidend nageslacht.
In deze familie is kennelijk een ware wedrun aan de gang om iets over het Poptie-geslacht te
presenteren, want zowel Brauckman-, Hanhart- als Brummelkamp-nakomelingen verrichten
onderzoek. De Canadese Peter Hanhart ligt op dit moment blijkens vermelding in het mededelingenblad van de NGV aan kop.
Nagekomen informatie 2017: Peter Hanhart (1928 – 2009) is begraven op de Mountain View
Cemetery, Lethbridge Alberta.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Willem Frederik Poptie
24-07-1870 te Leiden
02-12-1924 te Arnhem
NH
Leiden, Den Haag, Rotterdam, Pernis, Arnhem, Burgerhout, rondzwervend
Fabriekswerker, kruidenier, handelsreiziger, loopknecht, bediende, winkelier
Frans Gerrit Poptie
Jannetje Slegtenhorst

Aleida Maria Metz
06-06-1870 te Eibergen, Gelderland
23-09-1954 te Den Haag
Eibergen, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Pernis, Arnhem, Burgerhout
Huisvrouw, baker
Theodorus Hendricus Metz
Maria Nijland
17-08-1892 te Leiden

Kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frans Gerrit
Maria Hendrika
Jannetje
Theodorus Hendricus
Aleida Maria
Theodorus Hendricus
Willem Frederik

geb. 21-01-1893 te Leiden, overl. 27-12-1963 te Apeldoorn
geb. 29-11-1894 te Leiden, overl. 16-11-1971 te Dieren
geb. 18-12-1897 te Den Haag, overl. na 1940 (niet oud geworden)
geb. 16-02-1899 te Den Haag, overl. 02-03-1899 te Den Haag
geb. 14-09-1900 te Den Haag, overl. 06-01-1996 te Den Haag
geb. 18-09-1904 te Arnhem, overl. 30-01-1905 te Den Haag
geb. 20-06-1908 Den Haag, overl. 26-12-1992 Bergen op Zoom

Bijzonderheden
Als er één gezin is waarvan de kinderen een veelbewogen start hebben doorgemaakt, dan is dit
het waarschijnlijk wel. Willem Frederik Poptie, de jongste van Frans Gerrit Poptie en Jannetje
Slegtenhorst trouwt op 22-jarige leeftijd met de even oude Aleida Maria Metz, een Gelderse
vrouw. Zij is dan circa vier maanden zwanger. Tussen 1893 en 1908 krijgt het paar minimaal
zeven kinderen.
Het is een op het oog doorsnee gezin. Toch wijkt hun dagelijkse leven wel wat af van dat van de
broers en zussen van Willem Fredrik. Hij heeft allerlei banen; is onder andere handelsreiziger,
kruidenier en loopknecht. Voor zijn werk is hij vaak op pad. Het gezin zelf verhuist bovendien zeer
regelmatig; vaak één of twee maal per jaar binnen dezelfde stad of naar elders. Ze wonen het
langst in Leiden en in de Haagse schilderswijk op diverse adressen.
De vele verhuizingen en wisselingen van beroep scheppen een beeld van een gezin dat steeds
maar weer ergens anders probeert een betere toekomst op te bouwen, zonder echt vooruitgang
te boeken en drankmisbruik kan daarin een rol hebben gespeeld. Bovendien wordt duidelijk dat
Willem Frederik eerst regelmatig voor een aantal maanden weg blijft, maar op een gegeven
moment; als het jongste kind een jaar of vier oud is, definitief de benen neemt. Zijn vrouw blijft
alleen achter en moet zes monden zien te voeden.
Hoe het haar en de kinderen vervolgens vergaat, vertelt haar schoondochter verderop.
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Huwelijk
Akte 228.
Op 17-08-1892 huwt Willem Fredrik Poptie, 22 jaar, kruidenier, geboren en wonende te Leiden,
zoon van Frans Gerrit Poptie, overleden en van Jannetje Slegtenhorst, zonder beroep, wonende
te Leiden en alhier tegenwoordig, met Aleida Maria Metz, 22 jaar, zonder beroep, geboren te
Eibergen, wonende te ’s Gravenhage, dochter van Theodorus Hendricus Metz, winkelier,
wonende te ’s Gravehage alhier tegenwoordig en van Maria Nijland, overleden. Getuigen zijn
Gerardus van Zwieten, 31 jaar, kleermaker, zwager van de bruidegom wonende te Zoeterwoude,
Lodewijk Zitman, 30 jaar, steendrukker, zwager van de bruidegom te Leiden en Johannes Cornelis
Poptie, 25 jaar, bakker, broeder van de bruidegom, wonende te Oegstgeest.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 102.
Op 21 januari 1893 verklaart Willem Fredrik Poptie, 22 jaar, kruidenier te Leiden [marge:
Verwerstraat 49] dat Aleida Maria Metz, zonder beroep, op 21-01-1893 is bevallen van Frans
Gerrit Poptie. Getuige is o.a. Lodewijk Zitman, steendrukker.
Akte 1416.
Op 30 november 1894 verklaart Willem Fredrik Poptie, 24 jaar, kruidenier te Leiden [marge:
Hoogstraat 4*] dat Aleida Maria Metz, zonder beroep op 29-11-1894 is bevallen van Maria
Hendrika Poptie.
* Op nummer 4 woonde toen de Duitse familie Pollman. Daarvoor was het royale
winkelpand, waar nu Peppermint en Annie’s Verjaardag zitten, in bezit van mijn
Duitse overgrootouders Reinke.
Akte ... Den Haag.
Op 21-12-1897 verklaart een vroedvrouw dat Aleida Maria Metz, zonder beroep, echtgenoote
van Willem Frederik Poptie, bediende, beiden wonende alhier ten zijnen huize op 18-12-1897 is
bevallen van dochter Jannetje Poptie. Getuigen n.v.t.
Akte 815 Den Haag.
Op 18-02-1899 verklaart een vroedvrouw dat Aleida Maria Metz, zonder beroep, echtgenoote
van Willem Frederik Poptie, bediende, beiden wonende alhier ten zijnen huize op 16-02-1899 is
bevallen van zoon Theodorus Hendricus Poptie. Getuigen n.v.t.
Akte 4155 Den Haag.
Op 15-09-1900 verklaart een vroedvrouw dat Aleida Maria Metz, zonder beroep, echtgenoote
van Willem Frederik Poptie, winkelbediende, beiden wonende alhier te zijnen huize op 14-091900 is bevallen van dochter Aleida Maria Poptie. Getuigen zijn n.v.t.
Huwelijken van de kinderen
Maria Hendrika Poptie met Thomas de Moor
Frans Gerrit Poptie met Baukje Smit
Jannetje Poptie met Wouter Meus van der Poel
Willem Frederik Poptie met Adriana Johanna Kley

04-11-1914 te Den Haag
31-05-1916 te Den Haag
22-09-1920 te Den Haag
04-08-1939 te Den Haag

Den Haag trouwakte B728.
Op 04-11-1914 huwt Thomas de Moor, 44 jaar, huisschilder te Rotterdam met Maria Hendrika
Poptie, 19 jaar, huishoudster, geboren te Leiden, wonende te Rotterdam, dochter van Willem
Fredrik Poptie, handelsreiziger en van Aleida Maria Metz, zonder beroep, beiden wonende te
Rotterdam, toestemmende bij authentieke akten. Getuigen is o.a. Frans Gerrit Poptie, 21 jaar,
kruidenier, broeder van de bruid, wonende alhier.
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Den Haag trouwakte A740.
Op 31-05-1916 huwt Frans Gerrit Poptie, 23 jaar, winkelbediende, geboren te Leiden, zoon van
Willem Frederik Poptie, loopknecht en van Aleida Maria Metz, 45 jaar, zonder beroep, beiden
wonende te Rotterdam, de vader toestemmende bij authentieke akte en de moeder alhier
tegenwoordig, met Baukje Smit, 22 jaar, zonder beroep, geboren te Sneek, dochter van Karst
Smit, koperdraaier te Apeldoorn en Hanneke Jisfes. Getuigen zijn Max Fleur, koffiehuisbediende
en G.J. Romijn.
Den Haag trouwakte B1441.
Op 22-09-1920 huwt Wouter Meus van der Poel, 28 jaar, schoenmaker, met Jannetje Poptie, 22
jaar, borduurster, geboren en wonende alhier, dochter van Willem Frederik Poptie, handelsreiziger, zonder bekende woon- of verblijfplaats en van Aleida Maria Metz, zonder beroep,
wonende alhier, voor wier toestemmingen de tusschenkomst van den kantonrechter is
ingeroepen. Getuige is o.a. Frans Gerrit Poptie, 27 jaar, winkelbediende, broeder van de bruid,
wonende alhier.
Overlijdensakten
Akte 602 Den Haag.
Op 03-03-1899 verklaren twee personen dat Theodorus Hendrikus Poptie, wonende alhier op 0203-1899 is overleden, oud een week, geboren alhier, zoon van Willem Fredrik Poptie,
winkelbediende en van Aleida Maria Metz, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Akte 338 Den Haag.
Op 01-02-1905 verklaren twee personen dat Theodorus Hendrikus Poptie, wonende alhier op 3001-1905 is overleden, oud vier maanden, geboren te Arnhem, zoon van Willem Frederik Poptie,
winkelbediende en van zijn echtgenoote Aleida Maria Metz, zonder beroep, beiden wonende
alhier.
Akte 831 Arnhem.
Op 03-12-1924 verklaren een bode en een gemeentebode dat op 02-12-1924 is overleden binnen
de gemeente Arnhem Willem Frederik Poptie, oud vierenvijftig jaren, geboren te Leiden, zonder
bekende woonplaats, arbeider, echtgenoot van Alijda Maria Metz, zoon van Frans Gerrit Poptie
en Jannetje Slegtenhorst, beiden overleden.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed, na een langdurige ziekte, zacht en kalm, onze lieve Man, Vader, Behuwdzoon,
Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer Thomas de Moor in de ouderdom van bijna 75 jaar.
Mede namens de familie: M.H. de Moor-Poptie. Co. Lijda.
’s-Gravenh., 7 Mei ’49, Weimarstraat 279. Geen bloemen, geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag a.s. te circa 3.45 u. op de begraafplaats Nieuw
Eykenduynen. Vertrek van het sterfhuis 3.30 uur.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden ontsliep zacht en kalm onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de
Weduwe Aleida Maria Poptie-Metz, in de ouderdom van 84 jaar.
F.G. Poptie, B. Poptie-Smit, M.H. de Moor-Poptie, A.M. Poptie, W.F. Poptie, A.J. Poptie-Kleij en
Kleinkinderen. ’s-Gravenhage, 23 Sept. ’54, Goetlijfstraat 5. Condoleance-adres: Weimarstraat
279. Geen bloemen.
CBG Poptie familie-advertenties na 1970 (verkort weergegeven).
Na een werkzaam leven is heden, rustig en kalm, overleden Aleida M. Poptie
* 14 september 1900  6 januari 1996.
Soest: J.M. de Moor
Bergen op Zoom: A.J. Poptie-Kleij
’s-Gravenhage: R.E.E. Hogeweg
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... Als u afscheid van tante Leida wilt nemen kan dit op woensdag 10 januari van 19.00 tot 19.45
uur in het rouwcentrum ... te Rijswijk. De crematieplechtigheid zal plaatshebben in crematorium
“Nieuw Eykenduynen” ...
NGV Poptie familieadvertenties.
Heden overleed tot onze grote droefheid geheel onverwacht onze lieve Moeder, Grootmoeder,
Vriendin, Zuster, Schoonzuster en Tante Maria Hendrika de Moor-Poptie op de leeftijd van 76
jaar. Uit aller naam: J.M. de Mook [de Moor?]
Dieren, 16 november 1971. Bejaardencentrum Beverode. Corr. adres: Driehoeksweg 2a, Soest.
De overledene is opgebaard in de aula van het bejaardencentrum Beverode tot donderdag 18
november, daarna in de aula van Begrafenisonderneming de Volharding, Prinsegracht 39 te Den
Haag, waar dan gelegenheid tot bezoek en condoleren is, vrijdag van 18.30 - 20.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 20 november a.s. om 11.15 uur op de algemene
Begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag.
Diversen
Bevolkingsregisters Leiden 1890-1923. Nummer 11671, Verwerstraat wijk 8 nr 49.
(Jannetje Slegtenhorst, hoofd, weduwe, NH, met zoon Willem Frederik Poptie, zoon geboren 24
juli 1870 te Leiden, NH, fabriekswerker, vertrokken, zie hierna. (...))
• Ingekomen 15 aug 1890 Willem Frederik Poptie, hoofd, geboren 24 juli 1870 te Leiden, NH,
kruidenier, vorige woonplaats zie boven, vertrokken naar de Huigstraat.
• Ingekomen 15 aug 1890 Aleida Maria Metz, vrouw, geboren 6 juni 1870 te Eibergen, NH,
komende van de Hoogstraat 5, vertrokken naar Huigstraat.
• Ingekomen 15 aug 1890 Frans Gerrit Poptie, zoon, geboren 21 jan 1893 te Leiden, NH,
vertrokken naar de Huigstraat.
Bevolkingsregisters Leiden 1890-1923. Supplement XIa, nr. 295, Magdalena Moonstraat, wijk 12
nr 11a.
Het hele gezin is ingekomen 2-11-1908, komende op 28-10-1908 uit Den Haag en vertrekkende
op 1-4-1909 naar Den Haag. Aankomst met uitzondering van de jongste zoon Frans Gerrit die op
14-11-1908 in Leiden komt en 26-11-1908 wordt bijgeschreven.
• Willem Frederik Poptie, hoofd, geboren 24 juli 1870 te Leiden, NH, kruidenier.
• Aleida Maria Metz, vrouw, geboren 6 juni 1870 te Eijbergen, NH.
• Maria Hendrika Poptie, dochter, geboren 29 nov. 1894 te Leiden, NH.
• Jannetje Poptie, dochter, geboren 18 dec 1897 te Den Haag, NH.
• Alida Maria Poptie, dochter, geboren 14 sept. 1901 te Den Haag, NH.
• Willem Frederik Poptie, zoon, geboren 20 juni 1908 te Den Haag, NH.
• Frans Gerrit Poptie, zoon, geboren 21 jan 1893 te Leiden, NH.
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
• Ingekomen 28-1-1897 [gezin] Willem Frederik Poptie, geboren 24-7-1870, winkelier,
Newtonstr. 135, Van Bijlandstr. 25, Van Ravensteinstr. 149, Vaillantlaan 220, 470, Zusterstr.
125, Hobbemastr. 214, komende 20 jan 1897 uit Leiden, vertrekt 4-5-1904 naar Arnhem.
Aanmerkingen: Staringstr. 19.*
• Met vrouw Aleida Maria Metz en de kinderen Frans Gerrit, Maria Hendrica, Jannetje,
Theodorus Hendricus, geboren 16-2-1899 in Den Haag en overleden 2-3-1899, en dochter
Aleida Maria Poptie.
* In 1897 werd een belangenvereniging van Haagse vastgoedeigenaren opgericht omdat veel
Haagse huiseigenaren in moeilijkheden kwamen door huurders die niet of slecht betaalden. De
vele verhuizingen van Willem Frederik (vaak tweemaal per jaar en de buurt: Schilderswijk) doen
wat dat betreft het ergste vrezen.
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
• Ingekomen 20-12-1904 Willem Frederik Poptie, geboren 24-7-1870 te Leiden, reiziger,
kruidenier, P. Potterstr. 253a, de la Reijkade, Kockstr. 209, Joubertstr 92, Noord... 194, de la
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Reijkade 35, Reitzstraat 247, Ruijsdaelstr. 84, komende 16-12-1904 uit Pernis, vertrekt 28-101908 naar Leiden. Aanmerkingen: Magda. Molenstr. 11a [Magdalena Moonstraat].
• Met vrouw Aleida Maria Metz en de kinderen Frans Gerrit, zonder beroep, Maria Hendrica,
Jannetje, Aleida Maria, Theodorus Hendricus, geboren 18-9-1904 te Arnhem en overleden 301-1905, en Willem Frederik geboren 20-6-1908 te Den Haag. Zoon Frans Gerrit volgt het gezin
op 14-11-1908 naar Leiden.
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
• In 6-4-1909 [hele gezin] Willem Frederik Poptie, 24-7-1870 te Leiden, NH, winkelier, reiziger,
Kockstraat 209, Reitzstraat 315, Ruijsd. str. 84, komende 1-4-1909 uit Leiden [hele gezin],
vertrekt 14-10-1911 naar Burgerhout.
• Aleida Maria Metz, geboren 6-6-1870 te Eijbergen.
• Maria Hendrika Poptie, geboren 29-11-1894 te Leiden, naaister, diverse adressen.
• Jannetje Poptie, geboren 18-12-1897 Haag.
• Alida Maria Poptie, geboren 14-09-1901 Haag.
• Willem Frederik Poptie, geboren 20-6-1908 Haag.
• Frans Gerrit Poptie, geboren 21-1-1893 te Leiden, winkelbed.
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939
• Alida Maria Poptie, geboren 14-9-1900 te Den Haag, naaister, huishoudster.
• Frans Gerrit Poptie, geboren 21-1-1893 te Leiden, met Baukje Smit, vertrekt naar Utrecht.
• Jannetje Poptie, geboren 18-12-1897 te Den Haag, is gehuwd met Wouter Meus van der Poel.
• Maria Hendrika Poptie, geboren 29-11-1894 te Leiden, zie Thomas de Moor.
• Willem Frederik, geboren 20-6-1908 te Den Haag, NH, later geen geloof.
Adresboekje Leiden 1898-1898.
W.F. Poptie - Loopknecht, Heerenstraat 85.
Kiezerslijst 1918 Den Haag.
Willem Frederik Poptie, G. Deynootweg 43, geboren Leiden 24-07-1870.
Gegevens Gerard Poptie.
• Frans Gerrit Poptie, Alexandrinalaan 6, Apeldoorn, 18-12-1933, Berg en Dalweg 5, 03-031947, Wildernislaan 43, 10-07-1960.
• Maria Hendrika Poptie woonde als naaister in de Carpentierstraat 69, Utrechtstraat 228 en de
Juliana van Stolbergplein 2 in Den Haag.
Zonen
Frans Gerrit Poptie, geboren 21-01-1893 te Leiden, winkelbediende in Den Haag,
metaalwarenfabrikant, overleden op 27-12-1963 te Apeldoorn, gehuwd op 31-05-1916 te Den
Haag met Baukje Smit, geen kinderen.
Willem Frederik Poptie, geboren 20-06-1908 te Den Haag, onderwijzer, hoofd school, leraar,
overleden op 26-12-1992 te Bergen op Zoom, gehuwd op 04-08-1939 te Den Haag met Adriana
Johanna Kleij, geen kinderen.
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Citaat uit Een gesprek met Frans Poptie.
“Het is opmerkelijk dat Frans nog zo veel weet over de generatie van zijn grootvader. Over zijn
oudtante “Leida” (Aleida Maria Metz, gehuwd met Willem Frederik Poptie) weet hij te vertellen
dat zij op De la Reyweg in Den Haag (destijds De la Reykade) een melkwinkeltje dreef. [Dit moet
ná 1904 geweest zijn. GP] Haar man Willem Frederik behoorde tot de Poptie's die wel van een
drankje hielden. ...
Hun jongste zoon, Willem Frederik, was onderwijzer en woonde in de Bosbesstraat, achter de
Loosduinseweg in Den Haag. Zijn echtgenote Adriana Kley was een aardige vrouw. Zij was
danslerares en had in Den Haag een dansschool. Zij hadden geen kinderen.
Frans weet zich nog te herinneren dat je er niet binnen kwam zonder je schoenen uit te trekken.
Zij konden zich dan ook zoiets onpraktisch veroorloven als een wit kleed, “met van die echte
lange draden”.
De oudste zoon, Frans Gerrit (*21-01-1893), maakte als bedrijfsleider een succes van de
kopergieterij en draaierij te Apeldoorn van zijn schoonfamilie Smit, [info van mw. Poptie-Kley,
KvV], mede gezien de sponsoring van de wielervereniging “de Adelaar” en de aanschaf van een
villa in Ugchelen*. Deze Frans Gerrit had een lange baard. Hij werd gezien als een geciviliseerd
man. Het voorzitterschap van de wielervereniging past dan ook goed in dit plaatje.”
* [Mw. Poptie-Kley spreekt hierna over een villa met landgoed in Beekbergen, de twee
plaatsen liggen tegen elkaar. KvV]
Telefoongesprek met mevrouw Adriana Johanna Poptie-Kley (91 jaar) in Bergen op Zoom op 1111-2000, duur ongeveer een uur.
De echtgenoot van mevrouw Poptie-Kley, Willem Frederik “Wim” Poptie is begonnen als
onderwijzer, maar heeft het uiteindelijk geschopt tot conrector van het Stevin Lyceum in Den
Haag. Zij was van beroep gymnastiek lerares in Den Haag en gaf later buitenschoolse dansles
nadat zij haar vakdiploma had gehaald. Mevrouw Poptie-Kley was enig kind.
Over haar schoonzus Maria Hendrika Poptie weet zij te vertellen dat deze 75/76 jaar oud was
toen zij in november 1971 te Dieren overleed. Ze was in 1895 geboren en jong getrouwd; haar
man [Thomas de Moor] was zo’n twintig jaar ouder. Hij was meesterknecht schilder. Maria
Hendrika had een drogisterij en het paar woonde in een huis boven de winkel tot rond
1960/1965. Later werd het bovenhuis verhuurd en woonde het paar elders in Den Haag.
Schoonzus Jannie Poptie is jong overleden. Haar man Wouter Meus van der Poel is later
hertrouwt. Uit dat tweede huwelijk met een zekere Clazien is een zoon genaamd Wim geboren.
Dat was een waar genie, hij was zéér begaafd en kon bovendien goed schaatsen.
Schoonmoeder Aleida Maria Metz is in 1870 geboren.
Het jongste schoonzusje Aleida Maria Poptie is wel 95 jaar oud geworden en in Den Haag
overleden. Vroeger was zij wel eens boos op haar vader. Als die zo nu en dan eindelijk eens aan
kwam waaien, kwam er negen maanden later weer een kind bij. Pa Poptie kwam voor het laatst
thuis toen broer Wim nog maar vier jaar oud was. Deze kon zich dan ook niets meer herinneren
van zijn vader. Dochter Aleida Poptie was een beetje het lelijke eendje van het gezin, zij werd
teruggesteld. Ze liep voorover en had een ronde rug. Toen zij veertien was had ze er wel eens de
pest in en klaagde “dat zij altijd op Wimpie moest passen”. Zij is nooit getrouwd en “heeft nooit
een zoen van een man gehad”.
Van de acht kinderen en enkele miskramen zijn er uiteindelijk vijf overgebleven. Over haar
schoonvader heeft een helderziende dame op een gegeven moment, toen mevrouw Poptie-Kley
38 jaar oud was, gezegd dat Wim’s vader nog leefde. Later vertelde diezelfde vrouw dat hij
overleden was.
Zwager Frans Poptie trouwde met Baukje Smit; zij is in 1963 overleden. Deze oudste zwager
begon als kruidenier bij de Volharding, als boodschappenjongen. Later werd hij chef, ging weg en
begon een eigen zaak in een goede buurt. Hij had een winkel in levensmiddelen van goede
kwaliteit en delicatessen in de Jacob Mosselstraat. Later werkte hij samen met iemand maar
vervolgens stopte hij met die zaak. Daarop vertrok hij naar Utrecht waar hij hoofdvertegenwoordiger werd bij Hoogestrate. Ook nu wilde hij zelf weg. Zijn schoonvader Smit, die later
overleed, en zijn zwager die de technische leiding op zich nam, hadden in Apeldoorn een
koperfabriek. Deze verkeerde in slechte staat, en was bijna ter ziele. Hij heeft de onderneming
weer opgebouwd en uitgebreid. Deze zwager van mevrouw Poptie-Kley was een eerste klas
organisator. Eerst werd hij uitgelachen om zijn ideeën over bedrijfsvoering. Zo lagen in het begin
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alle mallen en patronen door elkaar en verloor men soms wel een half uur met zoeken naar het
benodigde exemplaar. Hij liet daarom alles netjes ordenen in vakken, waardoor tijd bespaard
werd. Verder begon hij met fusten in te kopen in plaats van tienliter eenheden. Frans Gerrit
Poptie is 73 jaar oud geworden. Tegen die tijd was hij krom gegroeid van de reuma en
waarschijnlijk is hij overleden aan longkanker. In zijn Apeldoornse periode bezat hij een villa met
landgoed in Beekbergen. Op dat landgoed stonden veel bomen en daar heeft hij er een flink
aantal van verkocht. Er bleef nog genoeg begroeiing over en van het geld dat het hout opbracht
maakte hij een reis naar Australië, waar hij vrienden opzocht. Dat ging toen nog met de boot.
Alida Johanna Poptie-Kley wilde geen kinderen, want haar beroep ging voor. Zij was een voor die
tijd zeer vooruitstrevende, moderne, geëmancipeerde, (ook nu nog) vlotte en intelligente vrouw;
ongetwijfeld afkomstig uit een goed milieu. Zij was alles behalve burgerlijk, gek op gymnastiek en
sport en tamelijk nuchter over haar beroepsmogelijkheden. Willem Frederik Poptie en Alida
Johanna Kley kenden elkaar al vanaf de tijd dat zij 13 en hij 14 ½ jaar oud waren. Aangezien zij
een jaar oversloeg, kwam zij bij hem in de klas te zitten (jongens en meisjes bij elkaar). Zij zijn
heel lang vrienden van elkaar geweest en hebben allebei geen ander gehad. Het stel trouwde op
04-08-1939 in Den Haag. Uiteindelijk hebben zij zeventig jaar van hun leven samen gedeeld!
Het paar hield bij voorkeur contact met hun eigen familie clubje. Ze was altijd blij als de
bijeenkomst van het muziek clubje van collega’s weer achter de rug was en zij leidden graag hun
eigen leventje. Het paar had een modern huwelijk. Willem Frederik was een man die alles goed
vond. Zij gingen graag wekenlang op stap in een Volkswagen die zij met gordijntjes en allerlei
spullen als een soort camper hadden ingericht. Daarmee reisden ze door heel Europa. Ze
picknickten onderweg waar het mooi uit kwam en kampeerden in de vrije natuur. “Dat kan nu
niet meer, nu word je vermoord.” Haar man wilde graag zelf gekookt eten en dan regelde zij wel
wat.
Het gemis is sterk. Het nu niet kunnen delen van herinneringen met iemand die er bij was. “Weet
je nog wel ...” Ze is nu alleen, maar heeft het lot geaccepteerd en kijkt met veel plezier terug op
een lang mooi leven.
Haar man Willem Frederik was lang en slank, had ’s zomers hel-blond haar met een mooie volle
slag erin en blauwe ogen. Hij is met “een krans” haar overleden.
[Dan, het is even alsof er een deur terug in de tijd open gaat ... een ooggetuigeverslag:]
Als zijn broer Frans zijn armen zijwaarts uitspreidde, dan kon zij (1.56 meter lang) er zo
onderdoor lopen, dus ook hij was behoorlijk lang en blond. Zuster Maria Hendrika, getrouwd met
Thomas de Moor had donkerbruin haar, maar hun kind was blond en eveneens lang.
[Zie het gezin van Frans Gerrit Poptie en Jannetje Slegtenhorst:] Oom Frans Poptie was klein en
van beroep bakker; hij was een geweldige persoon. Deze Frans was getuige bij mevrouw PoptieKley’s huwelijk met Wim, omdat haar schoonmoeder anders alleen was.
Oom Johannes Cornelis Poptie had een grote baard en kon op alternatief geneeskundige wijze
diagnoses stellen op verzoek van artsen in een Leids ziekenhuis.
[Neef] Jan Poptie [geboren 1891] in Amersfoort was een eerste klas meubelmaker. Hij heeft al
haar meubels gemaakt toen zij trouwde in 1939 en deze staan nu nog in haar verzorgingsflat. Qua
stijl zijn het Slavonisch-eiken meubels met knobbelpoten. “De poten moeten dikker zijn dan die
van mij, dan valt het niet om”, had zij gezegd. Nu verkeert alles na 61 jaar nog in prima staat. Ze
heeft een rood mahonie slaapkamer ameublement dat ze als “beeldschoon” omschrijft.
Tijdens de tweede wereldoorlog dreigde inkwartiering. Mevrouw Poptie-Kley woonde met haar
man, evenals haar ouders in een erg ruim huis. Zij vroeg dan ook: “moe, kom bij ons wonen, dan
worden er geen Scheveningers bij ons ingekwartierd”; want dat konden mensen verwachten als
ze slechts met enkele personen in een grote woning zaten. Haar moeder is later verhuisd naar
haar zwager’s villa in Beekbergen waar ze een deel van bewoonde.
Over de vrouwen en mannen van de familie Poptie: “Dat zijn harde werkers, volhouders, degelijk
en eerlijk; het is een krachtig geslacht.” [Overigens heb ik na vijf jaar onderzoek langzaam aan
hetzelfde beeld van de oudere generaties gekregen.] Dezelfde karaktertrekken zag zij bij elk van
hen. Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Over haar schoonmoeder Metz: Toen haar man
wegbleef [mogelijk was er drankmisbruik in het spel] en haar met de zorg voor het gezin
achterliet, ging zij uit bakeren. “Elk dubbeltje moest in tienen gebeten worden voordat het werd
uitgegeven.” Later leefden de kinderen in weelde, maar mevrouw Poptie-Kley heeft zelf altijd
eenvoudig geleefd. Het gezin Poptie/Metz moest heel zuinig zijn. Wim werd soms om een half
onsje boter gestuurd, ofwel één flinke klont. Aleida Maria Metz ging tot haar 65ste uit bakeren,
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op het laatst ging ze voor haar werk nog naar Den Helder. Ze werkte als ongediplomeerd
kraamverpleegster. En het was ook een heel propere vrouw. Wanneer zij na een klus thuiskwam,
keek zij meteen of alles wel goed schoon was. Het is overduidelijk dat Aleida Maria Metz haar
uiterste best heeft gedaan om in elk geval haar zonen zoveel mogelijk kansen voor hun toekomst
mee te geven.
Willem Frederik junior was fysiek niet sterk. Hij was een zevenmaands kindje en zijn hart was niet
in orde. In 1961, toen hij 52 ½ jaar oud was, heeft hij een hartoperatie ondergaan. Daar is hij
enorm van opgeknapt, want hij kreeg eindelijk schoon zuurstofhoudend bloed. Mevrouw PoptieKley kreeg haar man “als nieuw terug”. “Je hebt koorts”, dacht zijn vrouw, want hij zag normaal
vrij bleek, maar het was gewoon een gezonde rode teint. Ook een aansluitende tijdelijke periode
van afasie kwam haar man weer helemaal te boven. Tijdens zijn ziekteverlof ging het paar fijn op
vakantie in het buitenland met hun busje.
Bij het gezin waaruit Willem Frederik kwam was alles “uitgestreken en degelijk en ik was
hollekiedé”. Schoonmoeder Metz vond haar vanwege haar andere kleding en haar afwijkende
opvattingen maar vreemd. Aleida Metz zij over haar “ze kan geen huishouden doen of naaien”,
maar mevrouw Poptie-Kley is een echte doe-het-zelfster en kon prima met naald en draad overweg. Zij heeft drie diploma’s zoals dat van coupeuse en kostuumnaaister gehaald en zelfs enige
tijd een modevakschool aan huis gehad tot de oorlog. Hier begon zij mee omdat scholen geen
leerkrachten meer mochten huren en zij gaf nu juist buitenschoolse dansles. Daarna ging ze weer
voor de klas staan want dat leverde meer op. Uiteindelijk kon zij ook een auto kopen en heeft zij
een opleiding tot rij-instructrice gevolgd, maar dat was eigenlijk meer voor de lol. Haar
hoofdbestaan was het geven van dansles en dat heeft zij tot haar 58 ste gedaan. Zij organiseerde
het grote bal of het eindbal in Den Haag voor soms wel 1.500 mensen, en halverwege een
matinee. “Dan leerden ze ook converseren.” Alles werd voor de gelegenheid mooi versierd en er
waren bloemen langs het toneel waar de band zat.
De dochter van haar schoonzus Co de Moor woont momenteel in Soest. Zij sturen elkaar
kerstkaarten, maar hebben elkaar al zo’n twintig jaar niet gezien. Diens zus is overleden toen zij
ongeveer 48 jaar oud was. Die trouwde vrij plotseling op oudere leeftijd. Maria Aleida de Moor
zei gewoon op een gegeven moment: “Moe, we komen samen voor het eten”. Haar toekomstige
man kwam voor de familie bij wijze van spreken ineens uit de lucht vallen.
Mevrouw Poptie-Kley is iemand die ik graag in zou willen lijsten. Zij is een heel kordate,
optimistische, boeiende, levendige en intelligente vrouw, zoals je ze maar zelden tegenkomt.
Hoewel het menselijk is dat we ons in een datum of naam vergissen en de tijdspanne tussen toen
en nu de beelden in ons geheugen soms vertekent, komt het relaas van deze rasvertelster
betrouwbaar over.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Dirk Poptie
24-11-1821 te Leiden
14-12-1891 te Den Haag
NH
Leiden, Den Haag
Schoenmaker, kanonnier, stalknecht, hofbediende, koetsier, bediende, besteller,
rijdknecht
Johannes Poptie
Jansje van Wijk

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

1. Pieternella Boekooij
30-07-1828 te Leiden
21-08-1869 te Den Haag
NH
Leiden, Den Haag
Huisvrouw
Anthonie Boekooy
Pieternella Stoute
25-08-1858 te Leiden

2. Maria Margaretha Mulder
23-10-1832 te Aarlanderveen
na 1894 te Oudshoorn?
Den Haag, Oudshoorn
Huisvrouw
Mulder
09-02-1870 te Den Haag

Kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pieternella Jannetje
Jansje
Dirk
Antonia Margaretha
Jansje
Anthonia Margaretha
Jansje

geb. 10-10-1855 te Leiden, overl. 15-12-1939 te Den Haag
geb. 13-04-1858 te Leiden, overl. 13-04-1863 te Den Haag
geb. 13-05-1860 te Den Haag, overl. 06-11-1929 Voorburg
geb. 17-09-1862 te Den Haag, overl. 15-04-1863 Den Haag
geb. 23-06-1864 te Den Haag, overl. 17-06-1868 Den Haag
geb. 08-11-1866 te Den Haag, overl. na okt. 1891 Arnhem?
geb. 05-08-1869 te Den Haag, overl. 10-11-1869 Den Haag

Bijzonderheden
Het laatste huwelijk dat Jansje van Wijk meeviert is het feest van Dirk Poptie met Pieternella
Boukooy, jawel, de zus van Jannetje Boekooy. Deze jongedame heeft al twee voorechtelijke
kinderen aan haar omgang met Dirk overgehouden. Dirk en Pieternella verhuizen direct na hun
huwelijk naar Den Haag. In 1839 was hij schoenmaker, in 1852 dekenstrijker, in 1853 en 1858
kanonnier bij de Doelen (kazerne), eveneens in 1858 stalknecht en eenmaal in Den Haag wordt
hij onder andere hofbediende. Het paar krijgt zeven kinderen waarvan er twee binnen dezelfde
week in april 1863 sterven, één in juni 1868 en het jongste meisje in november 1869. De
bevalling van dat babytje heeft Pieternella Boekooy het leven gekost, want zij sterft zelf twee
weken na de geboorte van dit kindje. Dirk gaat verder met zijn oudste dochter Pieternella
Jannetje (naar beide oma’s vernoemd), zijn enige zoon Dirk en het op-één-na-jongste meisje
Antonia Margaretha. Ze zijn respectievelijk dertien, negen en bijna zeven jaar oud.
Het allerlaatste wat we van Johannes Poptie senior vernemen betreft de verkoop en overdracht
van het huis aan de Middelstegracht op 13 juli 1852 dat zoon Dirk verwerft. Op dit pand heeft
Johannes in 1842 op een hypotheek genomen van ƒ 630,00. In 1852 is de restsom daarvan ƒ
250,00. Volgens de hypotheekakte had Johannes uiterlijk in 1849 de lening geheel moeten
aflossen. Het lijkt erop dat hier sprake was van gedwongen verkoop en hij verliest vergeleken
met de aanschafwaarde van het huis ƒ 500,00 op deze transactie. Dirk neemt namelijk de
hypotheekschuld op zich en betaald zijn vader daarnaast ƒ 250,00 contant. Een mogelijkheid die
Gerard Poptie heeft geopperd, is dat Dirk voor de halve prijs eigenaar wordt en bij zijn ouders
inwoont. Zie voor de akte van notaris Obreen, “koopkontrakt nommer 116”, 13-07-1852 de
beschrijving van generatie 05.
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Op 13 juli 1852 verkoopt Johannes Poptie (vachtenbloter), wonende te Leijden aan de
Middelstegracht, een huis aan Dirk Poptie (Dekenstrijker), wonende mede te Leijden aan de
Middelstegracht. Het “Huis en Erve” is “drie roeden en vijftig Ellen groot” en ligt aan de Oostzijde
van de Middelstegracht, nabij de Groenesteeg, in Wijk 7, nummer 608, kadastraal bekend onder
Sectie J, nummer 729. Het huis kost ƒ 500,00 maar is belast met een vijf-procents obligatie,
waarop nog ƒ 250,00 afgelost moet worden. Dirk Poptie betaalt ƒ 250,00 contant aan Johannes. ...
Verder neemt Johannes er genoegen mee dat de overige ƒ 250,00 betaald worden, doordat Dirk
Poptie de resterende plicht tot aflossing van de “Obligatie, met Hijpotheek”, voor zijn rekening
neemt. Op 9 april 1842 was aan Johannes Poptie namelijk een lening verstrekt door de Amsterdamse koopman Andreas Hendricus Deekens Bernardus zoon, in de vorm van een “hijpothecaire
Obligatie”, van “Zes Honderd dertig Gulden”. Hierop blijkt dus al ƒ 380,00 te zijn afgelost. De
overige kosten zoals de Rijksrechten, enz., tezamen ƒ 27,60 komen voor rekening van Dirk Poptie.
Het mag opmerkelijk genoemd worden dat hetzelfde huis op 5 oktober 1839 door Johannes
Poptie gekocht werd van Nicolas Louis Joseph Genin (Smit), voor de som van ƒ 1000,00, waarop
ƒ 49,20 aan overdrachtslasten betaald werd. Deze overdracht werd echter door Nataris Abraham
Zuurdeeg geregeld, terwijl op 13 juli 1852 de verkoop plaats vond bij notaris Pieter Muller. De
vraag is nu of Johannes Poptie een bedrag van circa ƒ 500,00 cadeau deed aan zijn zoon Dirk, of
dat een flinke som “onder de tafel” betaald werd, waardoor Dirk zich ƒ 21,60, zijnde ƒ 49,20 –
ƒ 27,60, aan overdrachtslasten bespaarde.
Het is echter ook mogelijk dat Johannes Poptie Senior wel zijn huis aan Dirk Poptie verkoopt maar
er zelf, met zijn echtgenote Jannetje, in blijft wonen, zodat Dirk, die nog vrijgezel is, gewoon bij
zijn ouders blijft wonen en zich op deze wijze, voor niet te veel geld, van een onderkomen en
enige verzorging voorziet.
Omgekeerd mogen zijn ouders rekenen op de noodzakelijke verzorging door Dirk als met de oude
dag de gebreken zouden komen en zij niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Zij
hadden er in ieder geval de ruimte voor, want Johannes, Frans Gerrit en Willem waren inmiddels
getrouwd. Alleen Margaretha woonde nog thuis.
(Bijdrage van Gerard Poptie.)
Als weduwnaar hertrouwt Dirk in Den Haag met Maria Margaretha Mulder in 1870, die tien jaar
jonger is. Zij krijgen geen kinderen meer, maar de kinderen uit het eerste huwelijk groeien
voorspoedig op.
Zoon Dirk wordt boekhouder en trouwt met een meisje uit Leiderdorp. De jongste trouwt met
Jan Nicolaas van Munster, nadat zij eerst een tijdje diaconesse is geweest. Zij trekt de stad uit
richting Valburg, een plaatsje ten zuid-westen van Arnhem. Pieternella Jannetje kiest wel
definitief voor een bestaan als diaconesse in Bronovo, Den Haag.
Dirk overlijdt als hij zeventig is. Zijn tweede vrouw verhuist enkele jaren later naar Oudshoorn.
Huwelijk
Akte 206, 25-08-1858.
(In de marge staan aantekeningen over de twee kinderen die Dirk wettig heeft verklaard, met
handtekeningen: tweemaal Poptie, tweemaal Boekkooy en ambtenaren.)
Dirk Poptie, jongeman, oud 36 jaren, stalknecht, wonende in de Bakkersteeg, meerderjarig zoon
van Johannes Poptie, afwezig en van Jansje van Wijk, zonder beroep, wonende in de Bakkersteeg,
hebbende voldaan op de wet van de Nationale Militie, huwt met Pieternella Boukooy, jongedochter, 30 jaar, geboren te Leijden, wonende in de Bakkersteeg, alhier, dochter van Anthony
Boukooy, stadswerker en van Pieternella Stouten, echtelieden, wonende in de Bakkersteeg.
Getuigen: Johannes Poptie, 38 jaar, kleedermaker, Heeregracht, broeder van de bruidegom,
Anthony Boekooy, oud 63 jaar, stadswerker, wonende in de Bakkersteeg, vader, Klaas Boekooy,
23 jaar, zijdewever, wonende in de Bakkersteeg en Paulus van Hooydonk, bediende, wonende op
de Bredestraat, goede bekende.
Den Haag, akte 63, 09-02-1870.
Op 09-02-1870 huwt Dirk Poptie, 48 jaar, hofbediende, geboren te Leiden, wonende alhier,
weduwnaar van Petronella Boekooy, meerderjarig zoon van Johannes Poptie en Jansje van Wijk,
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beide overleden, met Maria Margaretha Mulder, 38 jaar. Akte van geboorten en akte van
overlijden van de comparant’s vorige huisvrouw zijn overlegd. Getuigen zijn Jan Mulder,
Johannes Poptie, 50 jaar, kleermaker, wonende te Leijden, broeder van de bruidegom, A.M.A.
Susan, L. Lennis.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Akte 995.
Sara Wolters, vroedvrouw heeft verklaard dat Pieternella Boukooij, ongehuwd, wonende in de
Diefsteeg is bevallen op 10-10-1855 van Pieternella Jansje Boukooij, later erkend als Poptie.
Getuigen zijn Dirk Poptie, wonende in den Doelen, 33 jaar, kanonier en Willem Fredrik Poptie
[gen 04], Uiterstegracht, 30 jaar, dekenstrijker. (In de marge staat dat het kind bij de voltrekking
van het huwelijk tussen Dirk en Pieternella op 25-08-1858 gewettigd is.)
Akte 427.
S.M. Gordijn, vroedvrouw, verklaart dat Pieternella Boukooij, ongehuwd, wonende in de
Bakkersteeg bevallen is op 13-04-1858 van dochter Jansje Boukooij, later erkend als Poptie.
(Marge: het kind is bij het huwelijk gewettigd.) Getuigen zijn Anthonie Boukooij, Bakkersteeg, 63
jaar, stadswerker en Dirk Poptie, in de Doelen, 37 jaar, kanonnier.
Den Haag, akte 1060.
Op 14-05-1860 verklaart Dirk Poptie, oud 38 jaren, rijdknecht, wonende alhier dat van hem
comparant en zijne huisvrouw Pieternella Boekooi op den 13-05-1860 des namiddags ten half
een uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de
naam te geven van Dirk. Een zaakwaarnemer en een schoenmaker uit Den Haag zijn getuigen.
Akte 1988 Den Haag.
Op 18-09-1862 verklaart Dirk Poptie, 40 jaar, bediende, wonende alhier dat zijn huisvrouw
Pieternella Boekooi op 17-09-1862 is bevallen van dochter Antonia Margaretha Poptie. Getuigen
n.v.t.
Ake 1583 Den Haag.
Op 25-06-1864 verklaart een vroedvrouw dat Pieternella Boekooi huisvrouw van Dirk Poptie,
bediende, beiden wonende alhier, op 23-06-1864 is bevallen van dochter Jansje Poptie. Getuigen
n.v.t.
Akte 2614 Den Haag.
Op 10-11-1866 verklaart een bidder die bij de bevalling aanwezig is geweest, dat Pieternella
Boekooi huisvrouw van Dirk Poptie, koetsier, beiden wonende alhier, bevallen is op 08-11-1866
van dochter Tonia Margaretha Poptie. Getuigen n.v.t.
Akte 1844 Den Haag.
Op 07-08-1869 verklaart een vroedvrouw dat Pieternella Boekooi, huisvrouw van Dirk Poptie,
besteller, beiden wonende alhier, op 05-08-1869 is bevallen van dochter Jansje Poptie. Getuigen
n.v.t.
Huwelijken van de kinderen
Petronella Johanna Poptie is ongehuwd gebleven.
Dirk Poptie met Pietje Cornelia van der Hoeven
ca 1882, niet 1872/92 L’dorp
Tonia Margaretha Poptie met Jan Nicolaas van Munster ca 1890, niet 1883-1902 DH (Arnhem)
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Overlijdensakten
Akte 619 Den Haag.
Op 14-04-1863 verklaren twee bidders dat Jansje Poptie gewoond hebbende alhier op
13-04-1863 is overleden, oud vijf jaar, geboren te Leiden, dochter van Dirk Poptie, bediende en
Petronella Bekooy, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.
Akte 631 Den Haag.
Op 16-04-1863 verklaren twee bidders dat Antonia Margaretha Poptie, gewoond hebbende
alhier op 15-04-1863 is overleden, oud zes maanden, geboren alhier, dochter van Dirk Poptie,
bediende en Petronella Bekooy, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.
Akte 1266 Den Haag.
Op 18-06-1868 verklaren twee personen dat Jansje Poptie, gewoond hebbende alhier op 17-061868 is overleden, oud drie jaar, geboren alhier, dochter van Dirk Poptie, rijdknecht en van
Petronella Bekooij, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.
Akte 1918 Den Haag.
Op 11-11-1869 verklaren twee personen dat Jansje Poptie, gewoond hebbende alhier op 10-111869 is overleden, oud drie maanden, geboren alhier, dochter van Dirk Poptie, koetsier, wonende
alhier en van wijle zijne huisvrouw Petronella Boekooij.
Akte 3313 Dirk te Den Haag.
Op 15-12-1891 compareerden Arie Matthijs Abraham Susan, 57 jaar, bidder en Johannes
Mattheus Saris, 85 jaar, bidder, beide wonende alhier (= Den Haag), verklarende dat Dirk Poptie,
zonder beroep, wonende alhier, op 14-12-1891 is overleden, 70 jaar oud, geboren te Leiden,
echtgenoot van Maria Margaretha Mulder, eerder weduwnaar van Petronella Boekooy, zoon van
Johannes Poptie en Jansje van Wijk, beide overleden.
Akte 2358 Den Haag.
Op 16-12-1939 verklaart een bedienaar dat op 15-12-1939 is overleden Petronella Johanna
Poptie, oud 84 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende alhier, ongehuwd dochter van
Dirk Poptie en van Petronella Boukooy, beiden overleden.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden ging heen in Vrede Petronella Poptie, Oud-Diacones “Bronovo” in den ouderdom van 84
jaar. Namens de familie: P.C. Fagginger Auer-Poptie [zie gezin Poptie/Van der Hoeven]. ’sGravenhage, 15 Dec. 1939. Stadhoudersplein 41.
De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 18 dezer omstreeks kwart voor drie op Nieuw
Eik en Duinen. Vertrek van de rouwkamer Fred. Hendriklaan 7 te half drie. Bezoekuren
rouwkamer Zaterdag tot 8 uur n.m., Zondag van 10-6 uur, Maandag van 10-1 uur. Volstrekt
eenige kennisgeving.
Haagsche courant, 19-12-1939.
Krantenbericht. Begrafenis mej. P. Poptie.
In stillen eenvoud werd gisteren op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen het stoffelijk hulsel van
mej. P. Poptie, oud-diacones van Bronovo, ter ruste gelegd.
Met verschillende dames en enkele diaconessen gaven van hun belangstelling blijk de heeren ds.
G. Bos, J.E. Wins, oud-referendaris P.T.T., en Valk, oud verpleger Bronovo, C. v. Keekum en H.
Reeser.
In de aula bracht de organist, de heer J.R. Gravelotte, ten gehoore “De Heer is mijn herder”,
waarna ds. Bos uit Openbaring XXI een gedeelte voorlas, om naar aanleiding daarvan te wijzen op
de groote beteekenis die de thans ontslapene in breeden kring heeft gehad. De mooiste jaren
van haar leven heeft zij aan een mooi doch moeilijk werk besteed, zijnde het leed verzachten en
de smart van anderen mede te dragen. Vervolgens bracht de organist ten gehoore Gezang 38
“Zal eens het graf mijn stof verzamelen”, terwijl bij het uitdragen van de kist naar de groeve werd
gepeeld “Houdt Gij mijn handen beide”.
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Aan de groeve heeft ds. G. Bos de begrafenisliturgie en het Onze Vader uitgesproken, waarna een
zwager, de heer v. Munster te Arnhem, voor de belangstelling dankte. Vele bloemstukken dekten
de baar.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Wij delen U hierbij mede, dat onze lieve Man en Vader Jan Nicolaas van Munster Officier in de
Orde van Oranje Nassau op Woensdag 25 Juni 1952 van ons is heen gegaan.
Arnhem, Thomas à Kempislaan 96, T.M. van Munster-Poptie. ...
Zie voor meer informatie over J.N. van Munster: https://www.genealogieonline.nl/stamboomleibbrand/R1654.php.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden is van ons heen gegaan mijn lieve Dochter en mijn lieve Vriendin Elizabeth van Munster.
Directrice van de Gem. Nijverheidsschool te Kampen op de Leeftijd van 49 jaar.
Arnhem, T.M. van Munster-Poptie, de Drie Gasthuizen. Kampen: E. van Noordt, Vloeddijk 79.
Kampen, 26 Juni 1953. ...
Diversen
Attestatieboek: Dirk Poppetie en Petr. Bekooy, nr Den Haag 15-08-1858 PK.
Op fiche staat: 15-08-1858. Dirk Poppetie en Petronella Bekooy, van de Bakkersteeg naar ’sGravenhage.
Den Haag bevolking 1849-1859, deel 54 folio 318 Dirk Poptie.
Wijk 5, Hamerslop 20, man (vestiging 01-09-1858), vrouw en drie kinderen.
Bevolkingsregister Den Haag 1861-1879 geen vermelding van een Poptie (waar is Dirk?).
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
Volgnummer 265/196 Petronella Johanna Poptie, geboren 10-10-1855 te Leiden, ongehuwd, NH,
Van Loostraat 19.
Bevolkingsregister Den Haag 1880-1895, blad 163.
• Dirk Poptie, geboren 24 nov. 1822 te Leiden, N. Herv., koetsier, Westerbaanstraat 174,
Bilderdijkstraat 37, Van Diemenstraat 119, overleden 14 Dec. 1891.
• Maria Margaretha Mulder, geboren 23 oct. 1832 te Aarlanderveen, Rubenstraat 60.
• Anthonia Margaretha Poptie, dochter, geboren 8 nov. 1867 s Hage, Diaconesse, Laan van
Meerdervoort 84, vertrekt 27 oct. 1886 Valburg.
• Dirk Poptie, zoon, geboren 13 mei 1860 s Hage, komt 14 mrt 1882 uit Leiden, vertrekt 29 sept.
1884 naar Kazerne Haarlem.
• Dirk Poptie, zoon, geboren 13 mei 1860 s Hage, Rubenstraat 60, Koningstraat, onleesbaar
adres, Roggeveenstraat 571, 84, komende 28 dec. 1887 Infie Kaze Haarlem, vertrekt 127/238.
Aanmerkingen: bij J. Mulder.
• Anthonia Margaretha Poptie, dochter, geboren 8 nov. 1867 s Hage, Da Costastraat 19,
komende uit Valburg, vertrekt 27 nov. 1891 Valburg.
Bevolkingsregister Den Haag 1895-1913.
• Poptie, geboren Mulder, Maria Margaretha, 23 oct. 1822 Aarlanderveen, weduwe, Van
Diemenstraat 69, vertrekt 6-5-1895 naar Oudshoorn. Aanmerking: bij Jan Mulder.
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939 (beknopt weergegeven)
• Petronella Johanna Poptie, geboren 10-10-1855 te Leiden.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Dirk Poptie
13-05-1860 te Den Haag
06-11-1929 te Voorburg
NH
Den Haag, Leiden, kazerne te Haarlem, Den Haag
Boekhouder, ambtenaar, hoofdopzichter openbare gemeentereiniging
Dirk Poptie
Pieternella Boekooy

Pietje Cornelia van der Hoeven
13-07-1868 te Leiderdorp
02-07-1942 te Den Haag
Leiderdorp, Den Haag
Huisvrouw
Van der Hoeven
08-08-1889 in Oudshoorn

Kinderen
1.
2.
3.
4.

Johann Peter
Antonia Jacoba Margaretha
Maria Margaretha
Petronella Cornelia

5. Alida Maria
6. Levenloos jongetje

geb. 12-04-1890 te Den Haag, overl. na juni 1942 Engeland?
geb. 10-09-1891 Den Haag, overl. 03-03-1937 Den Haag
geb. 17-08-1892 te Den Haag, overl. 02-09-1892 te Den Haag
geb. 21-08-1893 Den Haag, overl. 04-08-1985 in Capelle aan
de IJssel
geb. 30-10-1894 te Den Haag, overl. 03-01-1976 te Reeuwijk
geb./overl. 23-04-1897 te Den Haag

Bijzonderheden
Dirk is de eerste Poptie uit de Leidse tak die zijn leven geheel in Den Haag doorbrengt. Als enige
zoon van Dirk Poptie en Pieternella Boekooij verricht hij zijn militaire dienst in Haarlem en hij
trouwt rond 1888/89 (?) met Pietje Cornelia van der Hoeven, een Leiderdorpse die acht jaar
jonger is dan hijzelf. Hun oudste zoon wordt bij de burgerlijke stand ingeschreven als Johann
Peter. Het is een enigszins buitenlands (Duits) klinkende voornaam. Het paar krijgt vrij kort na
elkaar nog vijf kinderen, waarvan de laatste in 1897 levenloos ter wereld komt. Naast de oudste
zoon groeien drie meisjes op.
Vaker Dirk is van beroep boekhouder en later hoofd opzichter van de gemeentereiniging in Den
Haag. Zoon Johann Peter slaat een geheel andere weg in. Na zijn militaire dienst die hij in Arnhem
doorbrengt, vertrekt hij als variété-artiest naar Australië waar hij in het huwelijk treedt. In de
jaren twintig komt hij terug naar Nederland en reist vervolgens door naar Engeland. Details over
zijn omzwervingen staan op zijn gezinskaart. Rond 1910 werken de dochters als winkeljuffrouw,
kinderjuffrouw en kantoorbediende. Drie van hen trouwen en vervolgens gaan zij allen hun eigen
weg.
Huwelijk
Akte 16, Oudshoorn.
Op 08-08-1889 trouwen Dirk Poptie, oud 29 jaren, van beroep boekhouder, geboren te ’s
Gravenhage, wonende te ’s Gravenhage, meerderjarige zoon van Dirk Poptie, zonder beroep
wonende te ’s Gravenhage en van Pieternella Boekooi overleden en Pietje Cornelia van der
Hoeven, oud 21 jaren, zonder beroep, geboren te Leiderdorp, wonende te Oudshoorn, onlangs te
’s Gravenhage, minderjarige dochter van Nicolaas van der Hoeven, van beroep schilder, wonende
te Oudshoorn en van Jaapje Mulder overleden.
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Zijn bij deze akte overlegd (o.a.) door den bruidegom zijne extract geboorte akte, het bewijs
zijner voldoening aan de verplichtingen der Nationale Militie, en de extract overlijdensakte zijner
moeder. Vader Dirk Poptie is aanwezig.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Den Haag, akte 1590.
Heden den veertienden april achttien honderd negentig, compareerde voor ons, Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Gemeente ’s-Gravenhage, Johanna Maria Bosveld, geboren Deligne,
oud 34 jaren (vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest), verklarende
dat van Pietje Cornelia van der Hoeven, zonder beroep, echtgenoote van Dirk Poptie,
boekhouder, beiden wonende alhier op den twaalfden dezer des morgens ten tien ure is geboren
alhier een kind van het mannelijke geslacht, waaraan zij verklaaren de voornamen te geeven van
Johann Peter.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik de Bie, oud zes en veertig jaren,
bode en Engelbertus Heilbron, oud zes en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten
en de getuigen.
Akte 3858 Den Haag.
Op 12-09-1891 verklaart een vroedvrouw dat Pietje Cornelia van der Hoeven vrouw van Dirk
Poptie, beiden wonende alhier, op 10-09-1891 is bevallen van dochter Antonia Jacoba
Margaretha Poptie. Getuigen n.v.t.
Akte 3424 Den Haag.
Op 22-08-1893 verklaart Dirk Poptie, 33 jaar, ambtenaar, dat zijn vrouw Pietje Cornelia van der
Hoeven, beiden wonende alhier, op 21-08-1893 is bevallen van dochter Petronella Cornelia
Poptie. Getuigen n.v.t.
Akte 4580 Den Haag.
Op 31-10-1894 verklaart Dirk Poptie, 34 jaar, opzichter, dat zijn vrouw Pietje Cornelia van der
Hoeven, beiden wonende alhier, op 30-10-1894 is bevallen van dochter Alida Maria Poptie.
Getuigen n.v.t.
Huwelijken van de kinderen
Johann Peter Poptie met Elisabeth Augusta Raymond
John Peter Poptie met H. Whitelow
Petronella Cornelia Poptie en Ulrich Fagginger Auer
Antonia Jacoba Margaretha Poptie met Paulus Perlot
Alida Maria Poptie met Jan Meindert Borsje
Scheiding Johann Peter Poptie in Reno, USA circa 1925.

02-09-1914 te Perth, Aus. 1e
na ca 1925 te Engeland? 2e
01-04-1915 te Den Haag
19-04-1922 te Den Haag
28-10-1931 te Den Haag

Certified copy of Western Australia, Certificate of Marriage. Kopie GP.
C. of M. no. 5808. no. 603, 2nd Sept. 1914, John Peter Poptie, age 24, bachelor, police constable,
residence Perth, father Dirk Poptie, secretary and mother Piedje Cornelia von der Hoeven, and
Elizabeth Augusta Raymond, age 20, spinster, no profession, residence Perth, father Robert
Raymond (deceased), barrier and mother Charlotte Turner. Married in St. John’s Church Perth,
according to the rites and ceremonies of the Church of England by me, after oath duly made, as
by law required and banns called, Minister B.H.D. Pruies.
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Akte 172 Den Haag.
Op 01-04-1915 huwt Ulrich Fagginger Auer, 33 jaar, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in
Oost Indië met verlof, geboren en wonende alhier, zoon van Cornelis Levinus Fagginger Auer en
van Hendrica Petronella Adolphina Hesfelink, beiden overleden, met Petronella Cornelia Poptie,
oud 21 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, dochter van Dirk Poptie, oud 54 jaren,
hoofdopzichter bij den gemeentelijken reinigingsdienst en van Pietje Cornelia van der Hoeven,
oud 46 jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier en tegenwoordig. Getuigen zijn een broer
van de bruidegom en een “fourier der jagers”.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Getrouwd: S.C. Poptie en U. Fagginger Auer. Contr. B.B.
Den Haag, 1 April 1915.
Den Haag trouwakte B470.
Op 19-04-1922 huwt Paulus Perlot, 24 jaar, loodgieter met Antonia Jacoba Margaretha Poptie, 30
jaar, zonder beroep, wonende alhier, dochter van Dirk Poptie, hoofd opzichter bij de Gemeente
Reiniging en van Pietje Cornelia van der Hoeven zonder beroep, beiden wonende alhier. Getuigen
zijn n.v.t.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Ondertrouwd: J.M. Borsje en A.M. Poptie. Gouda, Regentesseplantsoen 20. Den Haag, Antonie
Heinsiusstr. 44. 6 October 1931.
Overlijdensakten
Akte 2616 Den Haag.
Op 04-09-1892 verklaren twee personen dat Maria Margaretha Poptie wonende alhier op 02-091892 is overleden, oud twee weken, geboren alhier, dochter van Dirk Poptie, opzichter en van
zijne echtgenoote Pietje Cornelia van der Hoeven, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Akte 1056 Den Haag.
Op 24-04-1897 verklaren twee personen dat Pietje Cornelia van der Hoeven, zonder beroep,
echtgenoote van Dirk Poptie, opzichter, beiden wonende alhier, op 23-04-1897 is bevallen van
een kind van het mannelijk geslacht den declaranten levenloos voorgesteld.
CBG Poptie familie-advertenties tot 1970.
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na korte ongesteldheid, vrij onverwacht, onze zeer
geliefde Moeder, Behuwd- Groot- en Overgrootmoeder P.C. Poptie geb. van der Hoeven in den
ouderdom van 73 j.
Engeland:
J.P. Poptie, H. Poptie-Whitelow.
’s-Gravenhage:
P.C. Fagginger Auer-Poptie, U Fagginger Auer.
Gouda:
A.M. Borsje-Poptie, J.M. Borsje.
Kleinkinderen en Achterkleinkind.
’s-Gravenhage, 2 Juli 1942 Valeriusstraat 98.
Correspondentie-adres: Stadhoudersplein 41.
De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 6 Juli a.s. op de begraafpl. Nieuw Eik en Duinen
omstreeks kwart voor twaalf. Vertrek van de rouwkamer Fred. Hendriklaan 7 te 11 uur. Bezoek
(uitsluitend aan de rouwkamer) van 10-6 uur. Zondag van 11-5 uur. Algemeene kennisgeving.
NGV Poptie familieadvertenties
Op 21 november ging zacht van ons heen, in de ouderdom van 91 jaar, onze lieve man, vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader Ulrich Fagginger Auer, oud-resident.
’s-Gravenhage P.C. Fagginger Auer-Poptie [en andere nabestaanden]. ’s-Gravenhage,
24 november 1972, Cornelis de Wittlaan 59. Op verzoek van de overledene heeft de crematie in
stilte plaats gehad.
Bron overlijdensdatum Petronella Cornelia Poptie: http://www.geneaal.nl/data/wc08_455.html.
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Bron overlijdensdatum Alida Maria Poptie:
http://gw.geneanet.org/idnaki?n=poptie&oc=&p=alida+maria.
Diversen
Haags bevolkingsregister van 1895-1913
• Dirk Poptie, geboren 13-05-1860 te Den Haag, NH, opzichter openbare reiniging, J. van
Goijenstr. 7, Vaillantbaan 48, Van Loostraat 19.
• Pietje Corn.a van der Hoeven, geboren 13-07-1868 te Leiderdorp.
• Johannes Peter, geboren 12-04-1890 in Den Haag, aant.: 27-08-1906 kazerne Arnhem.
• Anth.a Jac.a Marg.a Poptie, geboren 14-01-1891 te Den Haag, winkeljuff.
• Petr.a Corn.a Poptie, geboren 21-08-1893 te Den Haag, kinderjuff.
• Alida Maria Poptie, geboren 30-10-1894 te Den Haag, kantoorbede.
Het huwelijk van dit echtpaar heb ik niet in de tien-jarentafels gevonden van Den Haag, Leiden of
Leiderdorp.
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939
• Alida Maria Poptie, geboren 30-10-1894 te Den Haag, huwt 28-10-1931 met Jan Meindert
Borsje, vertrekt naar Gouda op 9-11-1931.
• Antonia Jacoba Margaretha Poptie, geboren 10-9-1891 te Den Haag, huwt 19-4-1922 met
Paulus Perlot.
• Dirk Poptie, gehuwd met Pietje Cornelia van der Hoeven en woont met dochters Antonia
Jacoba Margaretha, Petronella Cornelia en Alida Maria Poptie. Dirk is overleden op 6-11-1929
te Voorburg.
Kiezerslijst 1918 Den Haag.
Dirk Poptie, van Loostraat 23, geboren Den Haag 13-05-1860.
Delpher.nl
• Dirk Poptie en zijn naaste familie in Den Haag, o.a. Hobbemastraat en Vaillantlaan, de la
Reyweg.
• Mevrouw Nellie Fagginger Auer-Poptie is actief als zangeres en met kunst en letteren in Den
Haag in de jaren dertig.
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Man
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Vrouw
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:

Johnn Peter Poptie
12-04-1890 te Den Haag
na juni 1942 in Engeland?
Nederland, Australië, Krisaran Deli, USA?, Schotland, Engeland?
Fireman, police constable in Perth, variety artist, planter, actor
Dirk Poptie
Pietje Cornelia van der Hoeven

1. Elisabeth Augusta Raymond
2. H. (Helen?) Whitelow
02-02-1894 te Perth, Western Australia
ca 1900
... te Australië
Engeland?
Church of England
Australië, Nederland, Krisaran Deli, Australië
Engeland
Huisvrouw
Huisvrouw, danseres
Robert Raymond
Whitelow
Charlotte Turner
NN
1. 02-09-1914 te Perth, Australië // scheiding ca 1925 in Reno, USA en 2. ?

Kinderen
1. John Raymond
2. Constance Elizabeth

geb. 25-03-1915 te Perth, WA, overl./begr. 08-01-2007
nabij Lismore, Australië
geb. 31-05-1922 te Den Haag, leeft in 2001 in Australië

Bijzonderheden
Deze gezinskaart heb ik eerst naar dochter Constance gestuurd en hij bleek voor haar diverse
verrassingen te bevatten. Hier staat informatie tussen waarnaar de aan de andere zijde van de
aardbol wonende gezinsleden al meer dan zestig jaar op zoek zijn geweest.
Degene die het in geografisch opzicht het verst van allemaal heeft geschopt binnen de familie is
Johann, later John Peter Poptie. Hij is in 1890 te Den Haag geboren en vertrekt als jongeman rond
1910-1912 naar Australië, vermoedelijk om zijn geluk te proberen. Alleen al dat tijdstip is
bijzonder; de grote meute volgde pas ongeveer een halve eeuw later. Deze man moet heel wat
van de wereld hebben gezien. De reis ging per schip. Mogelijk werkte hij aan boord, want van
beroep is hij ondermeer variété-artiest. Het vaartuig was wekenlang, zo niet maanden onderweg
en deed op de route (het Suez kanaal ging circa vijftig jaar eerder open) veel grote havens aan.
Op iemand die nooit verder was gekomen dan een kazerne in Arnhem, moeten alle exotische
plaatsen in het Midden- en Verre Oosten een enorme, onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Het
Australië dat Johann Peter ziet, is wat de steden betreft wel even wat anders dan tegenwoordig
of zelfs dan de grote golf emigranten uit de jaren ’50/’60 aantroffen. John Peter belandt in Perth,
de meest westelijke grote stad van het continent, die ook anno 2000 nog zeer, zeer afgelegen
ligt. De dichtstbijzijnde stad van vergelijkbare omvang is Adelaide en die ligt zo’n 2.500 kilometer
naar het oosten, met niets dan één van de meest onherbergzame gebieden, de Nullarbor er
tussen in.
Maar net als de Verenigde Staten was (en is) Australië een land van onbegrensde mogelijkheden
voor wie niet bang is om aan te pakken. John Peter trouwt in 1914 met Elisabeth Augusta
Raymond, een Australische vrouw van Britse afkomst. Het jaar daarop komt hun zoon John
Raymond in Perth ter wereld. Johnn gaat in Australië aan de slag als brandweerman en volgt
daarna een opleiding voor politieman. Later woont het jonge gezin in Indonesië tot hun zoon
ongeveer 6 ½ jaar oud is. Zij krijgen voor zover bekend slechts één ander kind: dochter Constance
Elizabeth. Zij is bovendien in Den Haag geboren op 31 mei 1922. Waarom het stel in Nederland is,
is onduidelijk. Voor de terugtocht was John Peter een planter (plantagehouder) in Krisaran Deli.
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Het gezin is met de boot naar Europa gekomen en reist door naar Londen op 23 augustus 1922.
Wat zij dan precies voor levensonderhoud doen is niet exact bekend, maar in elk geval is er wel
een foto van het onderhavige gezin in een kleine vrachtwagen c.q. bus, speciaal bestemd voor
een rondreizend gezelschap dat voorstellingen geeft. Hijzelf, zijn vrouw en kinderen bij de ramen
en een chauffeur staat vooraan bij de motorkap. Opvallend is dat Johnn Peter een heel grote kin
en een dikke stierenek heeft, terwijl hij er in zijn pak wel slank uitziet. Verder heeft hij donker
haar.
In de gokstad Reno, USA is rond 1925 de scheiding tussen John Peter en Elizabeth Augusta een
voldongen feit. Moeder blijft zonder financiële middelen in Engeland achter en geholpen door
haar eigen familie keert zij met haar kinderen terug naar Australië. Daar trouwen de kinderen en
krijgen ze hun nageslacht.
John Peter is wederom in Engeland opgedoken, nu met een zekere H. Whitelow aan zijn hand. Zij
komt volgens correspondentie waarschijnlijk uit Annisland, Glasgow en eind juli 1938 verblijft
Johnn Peter zeker in noord Schotland. Hij werkt kennelijk bij een circus en heeft een act met een
leeuwin genaamd Lemo die hij wil leren koorddansen. In brieven aan zijn kinderen noemt hij zijn
partner Nanty Nar. In 1938 voert hij een scala aan circusnummers op.
Ondanks allerlei omzwervingen is hij in juli 1942 op de hoogte van het overlijden van zijn moeder.
Kennelijk heeft hij wel contact gehouden met zijn familie in Nederland, maar zijn kinderen in
Australië hebben voor het laatst in 1938 iets van hem vernomen.
John junior heeft als oudste zoon zijn best gedaan om zijn vader’s rol in het gezin op te vangen en
heeft voor zijn moeder en zus gezorgd. Hij verkeert in goede gezondheid en is nog “very upright”.
Hij en Constance wonen elf uur rijden bij elkaar vandaan. Constance is inmiddels een krasse
oudere dame. Haar man is pastoor en nog altijd werkzaam.
(Aanvulling in 2017.) Na al die jaren is John Peter Poptie nu op internet in een kort filmpje uit
1938 te zien: https://www.youtube.com/watch?v=X_XyI3oDOyU (Lioness Arrives At The B.B.C.).
Dit en meer boeiende informatie met foto’s over zijn act ‘The Great Radiana, presented by Prof.
John Popjie’ staat op:
http://cyberneticzoo.com/not-quite-robots/1925-radiana-professor-j-popjie-dutchbritish/. In zijn
brieven schrijft hij over Nanty Nar, vermoedelijk het koosnaampje of de artiestennaam van zijn
vrouw. Op Cyberneticzoo.com staat een vermelding van ‘Aunt Helen & John Poptie’. Was zij de
danseres die tot een scheiding van het eerste huwelijk in Reno leidde en John’s tweede vrouw H.
Whitelaw/Whitelow?
Huwelijk
Declaration before minister of district registrar. Kopie Gerard Poptie.
To be indorsed on Marriage Certificate to be transmitted to Registrar General.
[linkerpagina] I John Peter Poptie, of Perth, Police Constable, make oath and say (or, if objecting
to take an oath, “do solemnly and sincerely declare and affirm”) that I believe there is no
impediment or lawful objection, by reason of any kindred, relationship, or alliance, or any former
marriage, or the want of consent of Parents or Guardians, or any other lawful cause to my being
married to Elizabeth Augusta Raymond of Perth. Sworn (or, solemnly declared and affirmed) by
the said John Peter Poptie this 29th day of August 1914. Before me, (signature of Minister, of
District Registrar) C.H.D. Pruies.
[rechterpagina] AND I the said Elizabeth Augusta Raymond make oath and say (or, “do solemnly
and sincerely declare and affirm”) that I believe there is no impediment or lawful objection, by
any such reason or other lawful cause as aforesaid to my being married to the said Johan Peter
Poptie. Sworn (or, solemnly declared and affirmed) by the said Elizabeth Augusta Raymond, this
29th day of August, 1914. Before me, (signature of Minister, of District Registrar) C.H.D. Pruies.
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Certified copy of Western Australia, Certificate of Marriage. Kopie Gerard Poptie.
C. of M. no. 5808. no. 603, 2nd Sept. 1914, John Peter Poptie, age 24, bachelor, police constable,
residence Perth, father Dirk Poptie, secretary and mother Piedje Cornelia von der Hoeven, and
Elizabeth Augusta Raymond, age 20, spinster, no profession, residence Perth, father Robert
Raymond (deceased), barrier and mother Charlotte Turner. Married in St. John’s Church Perth,
according to the rites and ceremonies of the Church of England by me, after oath duly made, as
by law required and banns called, Minister B.H.D. Pruies.
Geboorte-aangiften van de kinderen
Births within the District of the British consulate at The Hague (Holland). Kopie G. Poptie.
No. 34 The Haque (Holland), born 31th May 1922, Constance Elizabeth, female, father John Peter
Poptie, mother Elisabeth Augusta Raymond, profession of father Variety artist, signature John
Poptie, 23, Van Loo Straat, The Haque, registered 13th June 1922.
I, J.M. Prillevitz, Her Britannic Majesty’s Consul at The Hague do hereby certify, That this is a true
Copy of the Entry of the Birth of Constance Elizabeth Poptie, no. 34 in the Register Book of Births
kept at this Consulate. Witness my Hand and Seal, this thirteenth day of June 1922.
Huwelijken van de kinderen
John Raymond Poptie met Beatrice Watkins Carey?
? in Australië?
Constance Elizabeth Poptie met Gordon Barnard Gibbs 27-04-1942 Perth, Australië
Perth, Western Australia, Certificate of Marriage. Kopie GP.
Married 27th april 1942 Perth, Gordon Barnard Gibbs, age 19, bachelor, RAAF, born in Perth WA,
residence 7 Joorak Rd, Belmont, WA, father James William Gibbs, profession of father Mechanical
Engineer, mother Dorothy Maud Barnard, with Constance Elizabeth Poptie, age 19, spinster, born
in The Haque, Holland, residence Francisco St. Belmont, WA, father John Peter Poptie, profession
of father Actor, mother Elizabeth Agusta Raymond, Wesley Church, Perth WA, the Rites of the
Methodist Church.
Diversen
Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939.
• In 24-2-1922 John Peter Poptie, 12-4-1890 Den Haag, 2-9-1914 Perth, W. Australie, Engeland,
planter, 23-2-1922 Krisaran Deli, 23-8-1922 Londen.
• In 24-2-1922 Elisabeth Augusta Raymond, 1894 W. Perth W. Australie, 23-2-1922 Krisaran
Deli, 23-8-1922 Londen.
• In 24-2-1922 John Raymond Poptie, 25-3-1915 W. Perth W. Australie, 23-2-1922 Krisaran Deli,
11-9-1923 Londen.
• Constance Elizabeth Poptie, 31-5-1922 Den Haag, 23-8-1922 Londen.
Twee brieven via Gerard Poptie verkregen van Constance Gibbs-Poptie in Australië. Deze hebben
de volgende briefhoofden en adressen:
The Great Radiana. Presented by Prof. John Popjie, D.E.S.E.S. The greatest electrical novelty in the
world, Stawart [Steward?] Circus Helmsdale, North Scotland, 28th July 1938. De brief is gericht
aan Johny en Constance. John Peter Poptie schrijft dat hij hun brief heeft ontvangen, die
doorgestuurd is vanuit Holland. Hij raadt aan om rechtstreeks naar het hierna genoemde adres in
Glasgow te schrijven. Verder refereert hij aan het overlijden van tante Tonie [Antonia Jacoba
Margaretha Poptie, overleden 3 maart 1937 in Den Haag], die aan kanker stierf en vijf kinderen
naliet. Opa is op 69-jarige leeftijd gestorven. Naast verhalen over zijn werk als artiest, schrijft hij
dat het ongeveer twintig jaar is geleden dat hij Perth in Australië verlaten heeft. Op dat moment
verblijft hij zelf met één of meer anderen in het extreme noorden van Schotland. Ze gaan spoedig
naar het zuiden van het land.
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Daring – original – sensational Mercado and his forest bred African lioness “Lemo.” P.A. 215
Brunswick Street, Manchester 13, Manager Fred Le Roy. C/D Whitelaw, 38 Strathcona Drive,
Annisland Glasgow, zonder datum, w.s. 1938, gericht aan Constance en John. De kinderen wonen
dan in Belmont (bij Perth in Australië).
Extract uit brief Constance E. Gibbs (nee Poptie), uit Castlereagh, Australia, datum rond
september 2000. Kopie Gerard Poptie.
... We contacted our father [die in Engeland woonde] in 1938 by letter. He was so excited and
immediately replied. We were so thrilled to receive his letter. Our father had two sisters Tonia
and Alida. I think it was Alida who married the governor of the Dutch East Indies (now Indonesia).
They had a son named Dolphia with whom my brother played before I was born. ...
Kinderen:
John Raymond Poptie, geboren 25 maart 1915 via hem kleinkinderen Barry, Graham en Janice
Poptie in Australië. Graham heeft twee zonen: Terry en Brett.
Constance Elisabeth Poptie, geboren 31-05-1922 in Den Haag, akte 34, gehuwd in 1923 te Perth,
West-Australië met pastoor Gordon Barnard Gibbs. Zij hebben vier kinderen: Carol, Dale, Philip
en Glen; twee meisjes en twee jongens. Philip is op 38-jarige leeftijd overleden. Hij liet vrouw
Karen en twee kleine kinderen achter.
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Tekst behorende bij de stamboom van de familie Poptie
(Basistekst door Anton Poptie.)
Het Edict van Nantes, uitgeroepen door Hendrik IV op 13 april 1598, gaf vrijheid van godsdienst
aan de Hugenoten. Toen Lodewijk XIV het Edict in 1685 herriep, was dat voor vele Hugenoten
reden om onder andere naar Holland te vluchten. Zo ook voor de voorouders van de familie
Poptie. De oorspronkelijke naam Paupetit verandert in de zeventiende en achttiende eeuw
enkele malen en wordt uiteindelijk Poptie voor onze tak. De verschillende schrijfwijzen van de
familienaam die in de onderzochte documenten zijn aangetroffen zien er als volgt uit:
Paupetit
Peupetit
Potpetit
Popetit
Popetij
Popeti
Peaupetin
Popetie
Poppeti
Popti

1602
1607
1622
1627
1651
1651
1682
1702
1719
1721

Peaupetit
Peau Petit
Peauwpetit
Poptie
Paupety
Poopek
Paupeti
Poppetie
Pouptit
Popent

1722
1725
1727
1730
1731
1731
1732
1734
1740
1735

Poppetti
Popen
Popatit
Poppetit
Popie
Popier
Poptit
Poppetiet
Pauptit

1747
1751
1765
1765
1792
1792
1798
ca 1800
1825

De oudste notitie die gevonden is dateert uit 1602.
Op 10 maart van dat jaar wordt Jeanne Paupetit gedoopt in de Protestantse Kerk te Sedan als
dochter van Gilles Paupetit (1557/1558 - 1628), van beroep linnenwever en van Jeanne
Barthélemy.
Hun vijfde kind Jean (1607), van beroep sergewever trouwt met Gabrielle Cordier. Er worden vijf
kinderen geboren: Jeanne (ca 1630), Marie (1633), Philbertise (1635), Philiberte (1638) en
Jacques (1641).
Jacques, van beroep passementmaker en zijn vader Jean worden in hun ambacht betiteld als
Meester.
Jacques (1641) trouwt in 1669 te Sedan met Jeanne Aubert (1645). Van de zeven kinderen die er
geboren worden blijven er twee in leven.
Kort na 1700 komen deze twee kinderen: Abraham (1678), Jean (1680) samen met de
mysterieuze Anne (ca 1700/1705) naar Leiden. Op 25 oktober 1713 wordt in de Pieterskerk
gedoopt Johanna Paupetit, dochter van Abraham Paupetit en Jeanne Ie Poutre eveneens
afkomstig uit Sedan. Op 11 november van hetzelfde jaar gaan zij in ondertrouw. Abraham, van
beroep lakenwever woont in de Scheijstraat. Op 7 april 1728 vertrekt hij uit Leiden om zich
(tijdelijk?) in Berlijn te vestigen.
Anne woont op de Oude Vest en trouwt op 14 mei 1728 met Guillaume Roger uit Sedan, van
beroep kuipersknecht. Na hun huwelijk wonen ze op de Langegracht en op 11 maart 1729 wordt
hun dochter Suzanna Roger geboren. Twee jaar later woont dit paar in Amsterdam.
In juni 1702 is Jean Paupetit (1680), van beroep lakenwerker, lid van de Waalse gemeente te
Leiden en woont achtereenvolgens op het Fockersplein en op de Korte Langegracht. Op 5
november 1719 trouwt Jean Paupetit met Jeanne Sem afkomstig uit Sedan. Op 14 september
1721 hertrouwt hij met Suzanne Rondeaux. Na dit huwelijk wonen zij op de Nieuwe
Voldersgracht en in 1728 op de Langegracht. Van hem is nog het volgende gevonden: “Dirk
Keerweer verkoopt een lakengetouw aan Jan Poppetie voor de som van 14 gulden. Contant
betaald. Leiden 22 November 1734”. In 1749 wonen Jean, nu van beroep drogetweever en
Suzanne in de Michielsstraat. Van de acht kinderen die geboren worden blijven er drie in leven:
Jeanne (1725), Jean (1728) en Simeon (1732).
Jeanne trouwt met Pierre Paul Meynadier, afkomstig uit Genève, van beroep timmermansknecht
en gaat wonen in de St. Ursulensteeg. Eind 1757 vertrekken zij naar Amsterdam waar ook Simeon
met zijn vrouw Suzanna van Leeuwen naar toe gaat.

De familie Poptie

124

K.J.F. van Veen 2022

Jean (1728), van beroep drogetouwer, wonende in de St Urselensteeg trouwt op 9 mei 1760 met
Maria Godefroy. Van de zes kinderen die zeker geboren worden, blijven er vier in leven: Coba
(1762), Jean (1764), Susanna (1767) en Abraham (1776).
Op 5 april 1784, vlak na de overlijdensdatum van Jean (1728 - 1784), worden Abraham Godefroy,
grootvader en Jean Rondo, neef, benoemd tot voogd over Jacoba, Jean, Susanna en Abraham, de
kinderen van “Jean Poppetit en Marijtje Godefrooy, lakenpluyster, wonende op de Langegracht”.
Abraham, van beroep metselaarsknecht vertrekt onder andere naar ’s-Gravenzande en later naar
Loosduinen. In het Westland, ’s-Gravenhage en Scheveningen wonen nog nakomelingen van
hem. Zij schrijven hun naam op bijna oorspronkelijke wijze: Pauptit.
Jean (1764 - 1842), van beroep lakenverversknecht - blauwverver trouwt op 16 april 1792 met
Susanna Geesman (1762 - 1832) beide wonende in de Galgstraat. Er wordt slechts één kind, een
zoon geboren: Johannes (1797 - 1854?), die in tegenstelling tot voorgaande keren niet in de
Waals Gereformeerde Kerk wordt gedoopt maar in de Hooglandse Kerk.
Op 21 oktober 1819 trouwt Johannes, van beroep grijnwever met Jannetje van Wijk (1798 1859),
die nauw verwant is aan de oprichter en voortzetters van de wollen dekenfabriek Gebroeders
van Wijk en Co. waar ook Abraham Corts bij betrokken is.
Er worden acht kinderen geboren: Johannes, Dirk, Frans Gerrit, en voorvader Willem Frederik
(1826 - 1866), Margaretha Susanna, Pieter Gerrit en tweemaal Margaretha Catharina Wilhelmina.
Willem Frederik trouwt op 5 september 1849 met Jannetje Boekooy.
Dit paar krijgt waarschijnlijk één onwettig kind en verder zeven wettige kinderen: Jansje
Margaretha, Willem Frederik, Anthony Johannes, Pieternella Anthonia Susanna, Pieternella
Susanna, Nicolaas Frans Gerrit en Antonie “Antoon” (1865 - 1926).
[Genoemde dochter Petronella Susanna is mijn overgrootmoeder. Vanaf dit punt gaat de lijn
verder met de familie van Anton.]
Antoon trouwt met Clazina Brittijn (1867- 1908). Er worden drie kinderen geboren: Antonie (1892
- 1971), Willem Frederik en Clazina Jannetje Geertruida.
Oudste zoon Antonie trouwt op 29 augustus 1917 met Jacoba Wilhelmina Philipsen (1897 - 1963)
en dit paar krijgt eveneens drie kinderen: Antonie (1918 -1919), Antonie (1919 - 1990) en
Gerardus (1923 - 1996).
In 1927 hertrouwt Antonie (1892) met Maria Henrika Wilhelmina Brouwer (1900 -1985). Uit dit
huwelijk worden geen kinderen geboren.
Antonie Poptie (16-09-1919) trouwt in 1947 in Keulen met Maria Bode (1923). Daar wordt een
zoon geboren: Anton (1945).
[Recente gegevens ingekort.]
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