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INHOUD

Bij de voorplaat
J. Blaeus Grooten Atlas, oft Werelt-beschryving, in welcke ‘t aerdryck, de zee, en hemel, wort vertoont en beschreven. 
Derde stuck der Aerd-rycksbeschryving, welke vervat de Nederlanden. Amsterdam, Joan Blaeu, 1664. 2º. - 149 A 3, fol. 
Kk1v-Kk2r, detail. De in 1662 uitgegeven Atlas Maior, met zeshonderd kaarten, was een van de duurste cartografische 
uitgaven van de 17e eeuw.
Dr Jan (Joan) Willemsz. Blaeu (Alkmaar, 23 september 1596 - Amsterdam, 28 mei 1673) was een Nederlandse drukker, 
cartograaf en uitgever van vermaarde atlassen.
Joan Blaeu werd in 1596 geboren als zoon van Willem Blaeu en Maria van Uitgeest. Zijn vader, die zich bekwaamde bij de 
Deense astronoom Tycho Brahe, vestigde zich rond 1600 in Amsterdam als globemaker, drukker, uitgever van landkaar-
ten en uitgever van literair werk van de schrijvers van zijn tijd, waaronder zijn neef P.C. Hooft.
Over de opleiding van Joan Blaeu is niet veel meer bekend dan dat hij in Leiden studeerde en in 1620 tot doctor in de rech-
ten promoveerde. In 1623 stond hij ingeschreven aan de Universiteit van Padua. Joan trouwde met Geertruid Vermeulen. 
Zij kregen zes kinderen.
Na de dood van Willem Jansz. Blaeu in 1638 zetten Joan en zijn broer Cornelis de zaak voort. Toen Cornelis in 1650 over-
leed ging Joan alleen verder. In 1651 werd hij lid van de vroedschap van Amsterdam en later benoemd tot schepen. Joan 
werd in 1658 benoemd tot examinator voor de stuurlieden van de VOC.
In 1672 verloor Blaeu zijn zetel in de vroedschap aan een prinsgezinde.
Blaeu overleed op 76-jarige leeftijd en ligt begraven in de Westerkerk.
Zijn zonen Joan (1650-1712) en Pieter (1637-1706) volgden Blaeu op in de drukkerij. Hun moeder verkocht de inmiddels 
wereldberoemde inventaris in gedeeltes. In 1677 was de laatste veiling en de winkel werd in het daaropvolgende jaar 
verkocht.
In 1684 sloten de beide broers zich aan bij vier andere uitgevers, die katholieke liturgische werken uitgaven. Joan Blaeu 
jr. werd in 1690 lid van de vroedschap en twee jaar later verhuisde hij naar Herengracht 541. De werkplaats aan de Bloem-
gracht werd in 1698 opgeheven. Een deel van de koperplaten kwam in handen van Frederik de Wit en Johannes van Keu-
len, die de kaarten opnieuw bewerkten en uitgaven. In 1704 werd Joan Blaeu benoemd als bewindhebber bij de VOC. In 
1708 trad hij uit het boekverkopersgilde en stopte met alle uitgeversactiviteiten.
De originele kaarten in de atlassen waren veelal in zwart-wit afgedrukt en werden later soms los verhandeld om ingelijst 
te worden en daartoe handmatig ingekleurd met aquarelverf.
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Gezicht op Leiden, gezien vanuit het zuiden vanaf het Delfts Jaagpad. Met molen aan de Zoeterwoudseweg en trek-
schuiten. Foto van een tekening door P.C. la Fargue (1729-1782). Origineel in Teylers museum te Haarlem.

FRITS VAN OOSTVOORN

Inleiding

Het Famillement is een tweejaarlijks ééndaags evenement op het gebied van Fami-
liegeschiedenis en Erfgoed en wordt dit jaar gehouden in Leiden op 8 oktober. Hoe-
wel het eerste Famillement in 2012 in Maastricht mede werd georganiseerd door de 
NGV wordt de dag deze keer georganiseerd door het Erfgoed Leiden en omstreken 
(vroeger Regionaal Archief Leiden) en het CBG. De afdeling Rijnland van de NGV be-
hoort wel tot de deelnemers aan dit evenement; reden voor de redactie van  Gens 
Nostra om voor het Famillement in Leiden een speciale uitgave te maken. De speci-
ale uitgave heeft als titel “Familiegeschiedenissen uit Rijnland” en heeft betrekking 
op voorouders die vroeger in dit gebied hebben gewoond. De artikelen zijn geschre-
ven door leden van de NGV en geven een goed beeld van de vroegere inwoners van 
dit gebied, welke beroepen zij uitoefenden, waar zij vandaan kwamen en hoe zij leef-
den. Vóór we iets meer vertellen over de diverse artikelen in deze uitgave, eerst even 
een paar historische aspecten van Leiden, “hoofdstad van Rijnland” en omgeving. De 
stad werd omstreeks 860 op een heuvel bij het samenvloeien van Oude en Nieuwe 
Rijn gesticht en kwam rond 1100 in handen van de graaf van Holland. 
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Leiden kreeg in 1266 stadsrechten, met alle daarbij behorende 
markt- en andere monopolies en er ontwikkelde zich een bloei-
ende lakennijverheid. Leiden lag centraal in een netwerk van 
waterwegen waardoor de stad zich verder kon ontwikkelen tot 
een van de belangrijkste steden in Holland en de Republiek. De 
waterwegen waren in die tijd de belangrijkste verbindingen: in 
het noorden naar Haarlem en Amsterdam, in het oosten naar 
Utrecht en Gouda en in het zuiden via Rotterdam en Dordrecht 
naar de steden in Vlaanderen. Het uitgebreide netwerk van 
trekvaarten was van cruciaal belang voor het vervoer van 
goederen, voedsel, brandstof (turf!) en personen omdat we-
gen vaak onbegaanbaar waren. De trekvaartdiensten waren 
betrouwbaar en stipt en dus voor de handel van levensbelang. 
Men kon bijvoorbeeld in de zestiende eeuw in een paar dagen 
per trekschuit van Gent via Dordrecht, Gouda, Amsterdam en 
Friesland naar Groningen reizen. Voor genealogen een belang-
rijk gegeven omdat de migratie in Nederland ook langs deze 
routes plaats vond.
Nadat Leiden in 1572 de zijde van de opstand koos en de re-
formatie in Holland vaste voet aan de grond kreeg, kwamen 
in de daarop volgende decennia grote aantallen protestant-
se vluchtelingen uit Vlaanderen en Frankrijk naar Holland. 
Met name die uit Vlaanderen gaven met hun kennis van het 
vervaardigen van stoffen een grote impuls aan de textielnij-
verheid in Leiden. Hierbij profiteerde men vooral van de vele 
handelscontacten met de omringende landen die deze vluch-
telingen meebrachten. 
De groei van de textielnijverheid stimuleerde op zijn beurt 
weer de daaraan gerelateerde ambachten en bracht zodoen-
de veel welvaart in de stad. Het aantal inwoners groeide van 
15.000 vlak voor de opstand tot 70.000 in 1670, ofwel Leiden 
werd na Amsterdam de grootste stad in de Republiek. In de 
achttiende eeuw daalde echter de afzet van textielproducten 
sterk als gevolg van het opkomende protectionisme in de ons 
omringende landen waardoor de textielnijverheid in omvang 
sterk afnam. Er ontstond armoede en vele inwoners trokken 
weg uit de stad, soms naar het platteland en soms naar an-
dere steden in de Republiek of naar de verre koloniën. Begin 
negentiende eeuw was het aantal inwoners gedaald naar circa 
30.000, om pas aan het eind van die eeuw weer te stijgen naar 
rond de 50.000.
Tenslotte dit: Leiden bezit de oudste universiteit van Neder-
land waar sinds de Gouden Eeuw onderzoek werd verricht 
dat het wereldbeeld heeft veranderd. Bekende Leidse weten-
schappers waren Andreas Vesalius, Antoni van Leuwenhoek, 
Herman Boerhave, Christiaan Huygens en Bernardus Albinus. 
Rond 1900 werden er instituten gevestigd waar Nobelprijs-
winnaars als Hendrik Lorentz, Jacobus van ‘t Hoff en Heike Ka-
merlingh Onnes wereldwijd bekendheid verwierven.

Het eerste artikel is van de auteur Léon van der Hoeven en 
getiteld “Bakkers, boeren en veenlui: Genealogie van het 
Woubrugse geslacht Van der Hidde”. In de genealogische litera-
tuur is nog maar sporadisch aandacht besteed aan de families 
Van der Hidde in Zuid-Holland. Eén van deze geslachten heeft 

zijn oorsprong in het Rijnlandse Woubrugge, een dorp met een 
complexe geschiedenis. De personen in dit artikel komen tot 
leven door vele notariële en andere akten. Men ruikt bijna het 
platteland en de veenlanden bij het lezen van dit artikel. 
Ons tweede artikel is van de hand van Hans Bauer en getiteld 
“De vroegste generaties Brack in Rijnland, een zoektocht 
met verrassende vondsten”. Het bespreekt de verschillende 
generaties van de familie Brack. Startpunt zijn de ouders van 
Cornelis Brack, die geboren werd in Leidschendam en in 1720 
te Gouda in de Waalse kerk trouwde met Geertruij Foucquet. 
Beide achternamen doen vermoeden dat we hier met af-
stammelingen van Franse Hugenoten te maken hebben. Een 
boeiend verhaal over de familie Brack uit het Rijnland, die 
vele magistraten heeft geleverd aan Nieuwkoop en andere 
plaatsen.
Het derde artikel is van Laurens Beijen en is getiteld “Het Leid-
se familienetwerk Tieleman - Dros - Hoogeboom – Eigeman”. 
Uit een eerste onderzoek bleek dat de bet-betovergrootmoe-
der van de auteur tot dezelfde familie behoorde als de eige-
naren van de zeep- en de conservenfabriek Tieleman & Dros 
in Leiden. Voorts bleken er zeven huwelijken tussen leden van 
deze vier families onderling in Leiden te zijn gesloten in de ja-
ren 1811-1860. Kortom een interessant “industrieel complex”, 
waarvan de leden zich ook bewogen in de wereld van financiën, 
politiek, journalistiek en religie. De nadruk ligt op de genera-
ties levend in de negentiende eeuw waarbij de onderlinge ver-
wevenheid er het meeste uitspringt. 
Het vierde artikel, van Frans Angevaare, is getiteld “Walich en 
Balich: De ouders van Daniel van Langeveld, schout van Noord-
wijk in het begin van de vijftiende eeuw”. Het gaat over belang 
en invloed van een Noordwijkse familie waarvan stamvader 
Walich leefde omstreeks 1338, een periode waarin het lastig is 
familieverbanden vast te stellen. Een belangrijke sleutel werd 
gevonden in de zegels die werden gebruikt. Walich’s zoon bezat 
land in Noordwijk als leenman van de abt van Egmond. Volgen-
de generaties verwierven in Noordwijk en omgeving bezit en 
oefenden daar (en soms ook elders) veel macht en invloed uit.
Vervolgens komen er twee korte artikelen aan bod. Het eer-
ste is van Cor de Graaf, getiteld “De akten van de Burgerlijke 
Stand van de gemeente De Vennip”. De akten van de Burger-
lijke stand bestaan slechts over de periode 1849-1855, maar 
ondanks deze beperkte bron weet de auteur belangwekkende 
feiten over de inwoners van De Vennip te vertellen. Het twee-
de is van Ruud van der Roest, getiteld “Van der Hoest, Van 
der Oest en Van der Roest: Familienamen in een gordiaanse 
knoop”. De auteur bespreekt de vele varianten van de namen 
van zijn voorouders en hoe hij deze wist te ontwarren en te 
duiden. 

De redactie dankt de auteurs voor hun bijdragen aan het tot 
stand komen van deze speciale uitgaven van Gens Nostra, het 
maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging en 
hoopt een leerzame bijdrage te hebben kunnen leveren op het 
gebied van de familiegeschiedenis van het Rijnland.
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Portret

Jan Boerefijn en Antje Blok

Jan Boerefijn, geboren Lange Ruige Weide 31 oktober 1878, boomkweker te Boskoop, boerenar-
beider te Ter Aar, overleden Ter Aar 25 februari 1946, zoon van Willem Frederik Boerefijn (1851-
1942), veehoudersknecht, en Barendina Paling (1853-1923), trouwt Boskoop 15 mei 1903 Antje 
Blok, geboren Oudshoorn 12 maart 1883, overleden Ter Aar 12 oktober 1958, dochter van Dirk Blok 
(1860-1918) en Adriana Roodenburg (1858-1910). 

Uit het huwelijk werden negen kinderen geboren, te weten: Barendina (1906-1907), Barendina 
(1908-1968), Dirkje Adriana (1909-1984), Willem Frederik (1911-1994), Antje (1914-1996), Dirk 
(1915-2008), Willemijntje (1918-1918), Jan (1919-1977) en Johanna (1922-1924). Jan Boerefijn en 
Antje Blok zijn mijn overgrootouders. 
De foto van Jan Boerefijn in militaire kleding is in 1898 gemaakt door fotograaf Jan Frederik Rien-
ks te Leiden. Jan was in dienst tijdens het kroningsjaar van koningin Wilhelmina. De foto van Jan 
Boerefijn met zijn vrouw Antje Blok is van rond 1945 voor hun huisje in Ter Aar. Deze foto is maakt 
door hun schoondochter Aaltje Groeneveld (1920-2007), de vrouw van Jan Boerefi jn (1919-1977). 

John Boerefijn 
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1. Het dorp Woubrugge (1686)

In de genealogische literatuur is tot nu maar sporadisch aandacht besteed aan de 
families Van der Hidde in Zuid-Holland.1 Eén van deze geslachten heeft zijn oor-
sprong in het Rijnlandse Woubrugge. Het dorp heeft niet altijd zo geheten en heeft 
een complexe geschiedenis gehad. Het maakte deel uit van het ambacht of de 
heerlijkheid Esselickerwoude,2 dat soms ook Jacobswoude of Heer Jacobswoude 
werd genoemd, en het komt ook met deze aanduidingen voor. Aanvankelijk lag het 
zwaartepunt van het dorp in het noorden aan het Brasermeer, daarna in de Vroon-
landen langs de Woudwetering, waar het huidige Woubrugge ontstond. De oor-
spronkelijke parochiekerk is waarschijnlijk door afkalving in het meer verdwenen. 
De in de Vroonlanden gelegen kapel werd toen de nieuwe dorpskerk. 

Boeren, bakkers en veenlui 
Genealogie van het Woubrugse geslacht Van der Hidde

L.M. VAN DER HOEVEN
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Waarschijnlijk is die bij het beleg van Leiden in 1574 verwoest. 
Dit blijkt onder meer uit de beschrijvingen van het bij deze 
kerk gelegen begraafplaats: het ‘oude kerkhoff’ (1598) en 
‘Kerchofscamp’ (1621).3 Rond 1595 verrees er de derde dorps-
kerk om in het midden van de zeventiende eeuw door de hui-
dige grotere kerk vervangen te worden.4

De DTB van Woubrugge begint pas laat: het doopboek in 1712 
en het trouwboek, raadpleegbaar bij het CBG, pas in 1735. 
Voor een deel is dit te ondervangen door de gaarders op het 
trouwen die in 1705, voor wat betreft de betalende, en voor 
iedereen in 1728 beginnen. Soms lieten Woubruggers hun kin-
deren dopen in het naastgelegen Oudshoorn. Ook bij deze fa-
milie was dit het geval. Het rechterlijk archief van Esselicker-
woude is vanaf 1630 bewaard en de oudste stukken van het 
ambachtsarchief dateren van 1589. Daarnaast is er nog een 
interessant kerkelijk archief, dat nog bij de kerk zelf berust.

Beroepen

Het merendeel van de familie Van der Hidde was werkzaam 
in de agrarische sector: zij waren boer. Zo leverden zij kaas 
aan de armen van Woubrugge. Onder de nakomelingen be-
vonden zich in de zeventiende eeuw drie bakkers: Cornelis 
Hendricxz van der Hidde (IIIb) en de broers Willem (IVa) en 
Jan (IVc) Laurensz van der Hidde. Zij kwamen in dit beroep 
terecht door hun huwelijk. Cornelis huwde een bakkerswedu-
we en de broers huwden bakkersdochters.
Bijzonder is dat we van Cornelis zijn merken kennen: op zijn 
graanzakken stond ‘C.H.’ en op het door hem gebakken brood 
zette hij een kruis.5 In de bakkerij had Cornelis twee ovens 
en één fornuis.6 Overigens beperkte het afzetgebied van de 
bakkers zich niet alleen tot Woubrugge. Uit een openstaan-
de vordering blijkt dat zij bijvoorbeeld ook Ter Aar met hun 
brood bedienden. Om zijn klanten in dit waterrrijke gebied te 
kunnen bedienen beschikte Willem Laurensz van der Hidde 
over twee schuiten.
Een beroep dat we vrijwel altijd in combinatie met chirurgijn 
tegenkomen is dat van baardscheerder. Doordat in Ouds-
hoorn de ambachtsheer zeer nauw bij het dorpsleven was 
betrokken, had hij ook de aanstellingen van de chirurgijn en 
– en dat komt zelden voor – die van de scheerder aan zich ge-
trokken. Op 26 juni 1731 benoemde hij Jan Jansz van der Hidde 
tot ´raseerder of baartscheerder´ voor de degenen die in de 
huizen in Oudshoorn en Gnephoek woonden maar die dichtbij 
Woubrugge stonden.
En uiteraard zal het geslacht Van der Hidde ook bij de ver-
vening betrokken zijn geweest. Het bezit van veenland wijst 
duidelijk in die richting. Slechts van Jan Claesz van der Hidde 
(IIb-1) bleek expliciet dat hij ‘veent’.

Ambachts- en polderbestuurders

In deze genealogie Van der Hidde staan diverse leden te 
boek als ‘arbeider’. Dit blijkt uit twee bronnen: de familiegel-

den van 1674 en 1680. In de laatste is de categoriale indeling 
‘arbeiders en onvermogenden’ opgenomen. Of deze kwali-
ficatie passend is, valt te bezien. In de regel zijn het niet de 
arbeiders die men aantreft in het dorpsbestuur, terwijl dat 
hier wel het geval is. Zo werd Laurens (IIIa) in 1674 arbeider 
genoemd, terwijl hij toen schepen - tevens gezworene en 
schotkerver (= belastinginner; als er betaald was, kerfde hij 
dat in op een (kerf)stok) - in het dorpbestuur was.7 Eén van 
zijn zonen, Hendrick (IVb), komt twee keer als arbeider voor, 
terwijl hij aangeslagen werd als ‘halve kapitalist’, de op één na 
hoogste belastingscategorie. 
Zijn broer Willem (IVa) trad in de voetsporen van hun vader en 
werd ook schepen. Ook zijn oom Cornelis was bestuurlijk ac-
tief (IIIb). Hij was lid van het college van welgeboren manmen. 
Zij spraken in Esselickerwoude recht in criminele zaken en 
hadden de bevoegdheid de doodstraf uit te spreken. Alle am-
bachtsbestuurders legden een eed af. Een welgeboren man 
wist wat de eed inhield. Hij beloofde naar zijn beste kennis 
en wetenschap de keuren en privileges van het ambacht te 
handhaven, zou rechtspreken zonder gunst of afgunst en de 
‘quaetdoenders’ straffen zodat dit een voorbeeld voor ande-
ren zou zijn. Dit zou hij doen zoals een onpartijdig rechter dit 
behoorde te doen.8

Ook in de achttiende eeuw is er nog een Van der Hidde in het 
dorpsbestuur actief. Dat is Hendrick Jansz van der Hidde 
(VIb). Hij was eerst armmeester en daarna schepen. Daar-
naast was hij ook nog molenmeester van de Gnephoekse 
polder en Vrouwengeestpolder. Hij overleed in functie. Ook 
in de andere polderbesturen vinden we Van der Hiddes terug. 
Zo waren Laurens Hendricksz van der Hidde (IIIa) en zijn neef 
Jan Claesz van der Hidde (IIb-1) molenmeester van de Ouden-
dijkse polder.
Ook bij de aangehuwden komen we diverse ambachtsbestuur-
ders tegen zoals Joost Cornelisz van der Bijl alias Raephorst 
(IIIb-1) en Jan Jansz Cluijt alias Roseboom (IIIa-8). Beiden waren 
armmeester en molen- of poldermeester van de Vroonlandse 
polder. En in de achttiende eeuw waren de zwagers Dirck Cor-
nelisz Catsburg (V-3), Isaak Bins (V-4) en Isaack Cornelisz Vos 
(V-7) in het bestuur van Oudshoorn en Woubrugge actief.

Dubbel patroniem

In de tweede generatie komen de broers Henric Jan Ja-
cobsz (IIa) en Claes Jan Jacobsz (IIb) met dubbel patro-
niem voor. Gelijktijdig leefde in Woubrugge een Harmen 
Jan Jacobsz. Het is verleidelijk hem als broer van beide 
heren te zien. In de Woubrugse bronnen komt hij voor met 
de familienaam De Mast of Masten.9 Dat hij zeker geen 
broer is, blijkt uit het hoofdgeld van 1623, waaruit duidelijk 
wordt dat Herman Jan Jacobsz een zoon is van de weduw-
naar Jan Jacobsz, welke laatste identiek zal zijn aan Jan 
Jacob Jan Heijndricksz, die in het schildtaal van 1621 werd 
vermeld en toen in het ‘Woubrugger bon’ woonde. 10 Hij 
komt in 1633 voor als eigenaar van diverse percelen land.11

De vader van Henric en Claes was toen al geruime tijd niet 
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meer in leven, want die was zoals uit een fraaie akte uit het 
notarieel archief van Leiden blijkt in 1605 niet meer onder 
de levenden. De reden dat Henric Jan Jacobsz zich van een 
dubbel patroniem bediende, zal gelegen zijn in het feit er 
in Woubrugge in dezelfde tijd een naamgenoot rondliep: 
Henrick Jansz Fictorij.
De kerk van Woubrugge bezat twee percelen landen in 
Maasland, allebei twee morgen groot. In 1598 werden die 
gepacht door Pieter Dircxsz ‘van Maeslandt’ en Jan Ja-
cobsz ‘van Maeslandt’.12 Daarna, van 1599 tot 1619, waren 
de pachters Sijmon Claesz en Jan Jacobsz Langentaen.13 
Hiermee komt de mogelijkheid dat hij de stamvader is van 
het hier beschreven geslacht te vervallen en zet dit feit 
een eventuele connectie met de in Maasland levende ge-
slachten met de naam Van der Hidde op losse schroeven.
In de jaren 1593-1594 pachtte Jan Jacobsz, waard te 
Woubrugge, ‘de costerswerf’ van de kerk.14 In 1601 stond 
dezelfde borg voor Abraham Evertsz.15 Of hij dezelfde is 
als de stamvader kon niet met zekerheid worden vastge-
steld.

Van der Hidde

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werd door dit 
geslacht de familienaam Van der Hidde gevoerd. Daarbij 
werden soms de voorvoegels ‘van der’ weggelaten. Hoe 
de familie aan zijn geslachtsnaam is gekomen, is uit het 
onderzoek niet duidelijk geworden. Van de naam zijn de 
volgende varianten aangetroffen Hedde, Hidder en Hinde 
en Rijder en van der Ridder. De laatste twee zijn verbaste-
ringen die ook bij andere geslachten Van der Hidde voor-
komen.

Genealogie
De genealogie is uitgewerkt tot de eerste helft van de acht-
tiende eeuw. De familie bloeit tot op de dag van vandaag.

I.  Jan Jacopsz (Jacobsz), eigenaar van zeven morgen (1567, 
1571, 1580) en van negen morgen twee hond te Esselicker-
woude (1592),16 vermeld (1594),17 weerbare man Esselic-
kerwoude (1599),18 overleden vóór 22 okt. 1605,19 trouwt 
Marijtgen Christoffelse, testeerde te Leiden 22 okt. 1605, 
bezat 9 morgen 1½ hond land te Woubrugge (1608),20 over-
leden tussen 1608 en 1612.21

 Gezien de weinig voorkomende voornaam Christoffel is 
Marijtgen mogelijk een dochter van Christoffel (Stoffel) 
Claesz, koster (1556) en croosheemraad (1561), schout 
(1564-1565, 1573, 1584), van Esselickerwoude.22

 Op 22 oktober 1605 testeerde Marijtgen Christoffelse, we-
duwe van Jan Jacopsz, wonende in Woubrugge, te Leiden. 
Zij benoemde haar zonen Henrick en Claes Jansz tot erf-
genaam ieder voor de helft, onder de conditie dat zij aan 
Cornelis Nijclaes, het kind van haar overleden dochter, 150 
gulden zouden betalen. 23

Uit zijn huwelijk:
1.  Henrick, volgt IIa.
2.  Claes, volgt IIb.
3.  dochter, overleden vóór 22 okt. 1605, zij liet na Cornelis 

Nijclaes.

IIa. Henrick Jan Jacobsz (van der Hidde),24 schotkerver (1617-
1618),25 ambachtsbewaarder (1624-1625),26 wonend in 
de  ‘Woubrugger bonne’ (1615, 1621),27 in het zuideinde van 
Woubrugge (1633), eigenaar van circa 15 morgen land te 
Woubrugge (1633),28 in 1623 aangeslagen voor ƒ 15,-,29 borg 
voor Pieter Arentsz schipper (1619),15 overleden (tussen 12 
mei en 23 aug.) 1645,30 trouwt (1) Neeltgen Claesdr, overle-
den vóór 1623, dochter van Claes Dirck Matthijsz en Apo-
lonia Meesdr,31 zuster van Maritge Claesdr, gehuwd met 
Cornelis Jansz Schaeckelaer (alias van Egmond),32 trouwt 
(2) vóór 1623 Aeltgen Claesdr, overleden na 17 sep. 1645 
(toen was zij doopgetuige te Alphen).

 In het hoofdgeld van Woubrugge van 1623 komt Henrick 
met zijn tweede echtgenote voor met de volgende kin-
deren: Louris, Trijntgen, Jacob, oude en jonge Cornelis en 
Maritgen.33 Van de administratie van de weeskinderen 
van Neeltje Claesdr zijn twee rekeningen bewaard geble-
ven. Daarvan is bewijs gedaan door Cornelis Jansz Schae-
ckelaer, behuwd oom van de kinderen. Op 26 december 
1637 kreeg Louris Hendricx 136 gulden uitgekeerd. Hij was 
meerderjarig geworden en bedankte zijn voogd. Wie de 
andere kinderen waren, is uit deze rekeningen niet op te 
maken.34

 Op 6 januari 1628 is er sprake van de drie weeskinderen 
van Henrick Jan Jacobsz, zonder dat zij met name worden 
genoemd. En in 1636 komen de weeskinderen voor in een 
belending van land in Oudshoorn, afkomstig van hun groot-
moeder.35 Toen dit land op 20 februari 1642 werd verkocht, 

2. Woubrugge, eind achttiende eeuw, getekend door L. van Ollefen
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bleek wie de drie kinderen waren: Louweris, Jacob en Cor-
nelis. De dochters Trijntgen, Maritgen en de oude of jonge 
Cornelis - onbekend wie van de twee - zullen voordien zijn 
overleden. Op 23 augustus 1645 is in een onvolledige akte 
sprake van de weeskinderen van Henric Jan Jacobsz. Dat 
zullen vermoedelijk de kinderen zijn uit het tweede hu-
welijk van Henric Jan Jacobsz met Aeltgen Claesdr Voogd 
over de kinderen is Sijmon Claesz Moij,36 de andere is niet 
ingevuld. Over deze kinderen is uit het onderzoek niets bo-
ven water gekomen.37

 Op 28 juni 1640 blijkt Hendrick Jan Jacobsz van der Hid-
de nog 300 gulden schuldig te zijn aan de secretaris. Hij 
heeft deze geleend om aan Harmen Jansz, man van Trijnt-
gen Pieters, haar vaders en moeders bewijs te betalen. 38 
Waarom Henrick dit betaalde, is niet duidelijk. Kennelijk is 
er sprake van een familierelatie. Cornelis Hendricxsz van 
der Hidde, een zoon van Hendrick, is in 1656 voor een kwart 
erfgenaam van een zekere Geertgen Cornelisdr. Hij had 
zijn deel in haar erfenis van de hand gedaan, maar trad in 
dezelfde akte wel op als lasthebbende van Harmen Jansz 
Joncker gehuwd met Trijntgen Pieters, dochter van Pie-
ter Cornelisz! Die zal een broer van Geertgen Cornelisdr 
zijn geweest. Maar  hoe Cornelis Henricxsz van der Hidde 
hierin past, blijft in nevelen gehuld.39 De borgstelling van 
Laurens Hendricxcsz van der Hidde voor Herman Jansz, op 
28 december 1646, ondersteunt de idee van een familie-
verwantschap.40

 In het oudste transportboek van Woubrugge komt Henrick 
Jan Jacobsz direct voor. Op 7 juni 1632 deed hij 40 roeden 
hennepland van de hand. In 1633 kocht hij 1½ morgen en 
in 1634 ½ morgen en verkocht in hetzelfde jaar een halve 
morgen en deed dat nogmaals in 1636. De laatste trans-
actie die van hen bekend is, dateert van 12 mei 1645, toen 
hij zijn woning overdroeg aan zijn zoon Cornelis voor 2.100 
gulden.41

 Voor de bewijsvoering van deze generatie en de kinderen 
zijn de onderstaande drie akten van belang:

 - 6 januari 1628: Cornelis Jansz Schakelaer, man van Maert-
gen Claesdr, Jan Jansz Egmondt, man van Jannitgen Claesdr 
en Heijndrick Jan Jacobsz als vader en voogd van de drie 
onmondige weeskinderen van Neeltgen Claesdr, alle erf-
genamen van Apolonia Meesdr, hun overleden moeder en 
schoonmoeder, regelen de deling van de erfenis. De drie 
weeskinderen krijgen een perceel land ‘de Middelcamp’ 
met aan ’t eind nog een akkertje, groot 860 roeden, strek-
kende van de heerlijkheid van Esselickerwoude tot aan het 
land van Cornelis Jansz, belend ten oosten Jan Jansz en ten 
westen Cornelis Jansz.42

 - 20 februari 1642: Louwerens Heijndricksz, Jacob Heijn-
dricksz, ook voor hun broer Cornelis Heijndricksz, dragen 
over aan Cornelis Jansz Schakelaar acht hond 60 roeden 
land, genaamd ‘De Middelcamp’ met een akker daarachter 
gelegen strekkende van Esselickerwoude tot aan de kin-
deren van Cornelis Jansz Schakelaar, belend ten westen de 
kinderen van Cornelis Jansz Schakelaar, voor ƒ 7279-10.43

 - 23 augustus 1645: Aeltgen Claesdr, weduwe van Henric 
Jan Jacobsz, voor de ene helft en Laurens, Jacob en Cor-
nelis Henricxzonen van der Hidde, voor hun zelf en Sijmon 
Claesz Moij en ... [niet ingevuld] als omen en voogden van 
de nagelaten weeskinderen dragen over aan Claes Aertsz 
Dou, een partij hooiland te verongelden voor één morgen 
gelegen in Esselickerwoude, belend oost Claes Jan Ja-
cobsz, zuid ... [niet ingevuld], west de Oudendijkse waterin-
ge, noord Cornelis Jansz van Sijll.44

Uit het eerste huwelijk:
1.  Laurens, volgt IIIa.
2.  Trijntgen Hendricxsdr, vermeld 1623, jong overleden.
3.  Jacob Hendricxsz Hidde/van der Hidde, vermeld 1623-

1655, schipper te Woubrugge (1652).
 Jacob ging op 16 februari 1652 een schuld aan van 390 

gulden, die nog resteeerde van de koop en leverantie 
van een ‘boeijer turfpontschip’, waarvan al eerder een 
akte was verleden voor schout en schepenen van Uit-
hoorn op 10 februari 1646. Cornelis Jansz Schakelaer, zijn 
oom, en Cornelis Hendricxsz van der Hidde, zijn broer, 
beide won. Woubrugge, stelden zich borg voor hem.45

 Kennelijk kon Jacob zijn schulden niet voldoen, want 
zijn broer Cornelis werd op 19 augustus 1654 voor het 
gerecht van Esselickerwoude gedaagd als beschadig-
de borg om de resterende 250 gulden te voldoen.46 Het 
is tevens het laatste spoor dat we van Jacob vinden of 
hij moet identiek zijn met de Jacob van der Hidde, die 
op 3 november 1668 voor 350 gulden per jaar een huis 
huurde van Pieter Cremer in de Sliksteeg te Amster-
dam.47

4.  Cornelis,48 volgt IIIb.
5.  Maritgen Hendricxsdr, vermeld 1623, jong overleden.

IIIa. Laurens (Lourens, Louris) Hendricxsz van der Hidde, ge-
boren 1611/1612,49 repareerde enige roede kade van de 
Heerenwegsche polder (1653),50 baggerde in de predi-
kantstuin (circa 1653),51 arbeider (1674),52 later bouwman 
(1680, als Lourens Hidde), maakte kaas, molenmeester van 
de Oudendijkse polder (1667-1668),53 schepen, gezworene 
en schotkerver te Esselickerwoude (1671-1676),54 klein ge-
taxeerde (1680), zijn gezin bestond in 1680 uit ‘drie’ perso-
nen,55 aangeslagen voor ƒ 2-10 voor de hoofdelijke omslag 
voor kerk en school (1666-1668),56 huurde een huis met 
twee haardsteden van Jan Willemsz Outshoorn (1666),57 

3. Het merkteken in 1624 van Henric Jan Jacobsz (IIa) (HHR, OAR 4046-l)
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borg voor zijn zoon Willem (1670), voogd over zijn nicht 
Trijntje Claesdr van der Hidde (1652), overleden Woubrug-
ge (doodkleed betaald 6 april) 1690,58 trouwt vóór 1647 
Lijsbeth (Lijsabeth) Abrahamsdr, zuster van Teunis Abra-
hams,59 dochter van Abraham Evertsz, schipper, die zich in 
1647 borg stelde voor Laurens, en Maritge Willemsdr.60

 De eerste transactie waarin we Laurens tegenkomen is op 
14 november 1639 als hij een halve morgen turfland van de 
hand doet. 61 Voor de schuld van 100 gulden die Laurens op 
3 mei 1647 overeenkwam met de armmeesters van Esse-
lickerwoude stelde Abraham Evertsz, zijn schoonvader, 
zich borg. 62 Tot en met 1688 zijn jaarlijkse betalingen van 
vijf gulden hiervan in de rekeningen van de armmeesters 
terug te vinden.63

 De schoonfamilie van Laurens blijkt uit een transportakte 
gepasseerd op 18 mei 1650. Toen verkochten Evert Abra-
hamsz, Cornelis Abrahamsz, Dirck Abrahamsz, vervan-
gende Anthonis Abrahamsz, hun broeder, Laurens Henricx 
gehuwd met Lijsbeth Abrahams en mede voor de wees-
kinderen van zaliger Willem Abrahamsz, kinderen en kinds 
kinderen en erfgenamen van Abraham Evertsz een huis en 
erve te Woubrugge aan Willem Claesz Moij, gehuwd met 
Baertge Abrahams, mede erfgenaam.64

 Hierna verwierf Laurens diverse percelen land: in 1658 één 
morgen turfland in de Heerwegsepolder en nog eens een 
halve morgen. En in 1663 5½ hond van zijn neven Jan Cor-
nelisz van Egmond en Claes Cornelisz van Egmond, zonen 
van Cornelis Jansz Schaeckelaer (alias van Egmond). Die 
laatste partij deed hij in 1671 over aan zijn schoonzoon Hen-
drick Jansz Graeff.65

 Op 23 maart 1688 spande Crijn Evertsz Beeckenes een 
proces aan tegen Laurens. De eis luidde ƒ 36,-. Kennelijk 
had Laurens verzuimd zijn knecht te betalen. 66

Uit dit huwelijk:
1.  Willem, volgt IVa.
2.  Maritgen Laurensdr van der Hidde, gegoed in de Vroon-

landse polder (1701, 1710),67 overleden na 2 nov. 1711,68 
trouwt (1) circa 1670 Hendrick Jansz (de) Graeff (Graaf), 
baggeraar, klein getaxeerde (1680), molenmeester van 
de Oudendijkse polder (1689-1690),69 zijn gezin bestond 
uit ‘4½’ personen (1680),70 tekende met een rondje met 
daarin een stip (1692),71 had Maritgen Dircx, dochter van 
Dirck Jansz Graef van de armen in de kost (1678-1680),72 
overleden tussen 7 jan. 1692 en 14 juni 1694, broer van 
Jan Jansz Graeff; trouwt (2) Dirck Jansz van der Wel(l), 
molenmeester van de Oudendijkse polder (1683-1684, 
1690-1691),69 armmeester te Esselickerwoude (1685-
1686),73 leverde kazen aan de armen van Woubrugge 
(1686),74 verwekte bij zijn stiefdochter Maritgen de 
Graaf een zoon (1695), vluchtte (1696), verbannen uit 
Holland en West-Friesland.

 Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1664 en 1684 mini-
maal vier kinderen De Graaf geboren, waaronder de 
genoemde Maritgen.

 Op 28 mei 1668 kochten Arent Pietersz Sonnega en 

Hendrick Jansz Graeff een huis en erf te Woubrugge. 
Vijftien jaar later nam Hendrick de andere helft van 
Sonnega over. Van zijn schoonvader kocht Hendrick 
5½ hond turfland in de Vroonlandse polder (1671). Aan 
zijn zwager Jan Jansz Cluijt alias Rosenboom deed hij 
zo’n vier hond land over in die polder (1687). Van Jan Le-
naertsz van der Burgh kocht Hendrick in 1675 2½ mor-
gen in de Vroonlandse polder en in 1687 twee partijen 
hooiland aldaar, voor 2682 gulden en 1110 gulden. En in 
1690 kocht hij twee percelen in de Oudendijkse polder. 
Na zijn dood deed Trijntgen Laurens haar huis over aan 
haar zuster Maritgen.

 Op 1 oktober 1694 bewees Maritgen als weduwe, ge-
assisteerd met Hendrick Laurensz van der Hidde, haar 
broer, en Jan Jansz Roosenboom, haar zwager, haar 
kinderen hun vaderlijk erfdeel. De oudste Willem trad 
zelf op en Jan Jansz Graeff als oom en voogd over de 
drie jongste kinderen: Maritgen 20, Lijsbeth 16½ en 
Jan 10 jaar. Maritgen bleef in het bezit van de volledi-
ge boedel en zou zorgen voor de opvoeding van de drie 
jongste kinderen, die bij het aangaan van een huwelijk 
ƒ 212-10-0 zouden krijgen.75 De tweede echtgenote van 
Maritgen, Dirck Jansz van der Wel, over wie hierna later 
meer, verkocht in 1695 namens haar land in de Ouden-
dijkse polder.76

 Op 12 december 1695 beviel de ongehuwde Maritgen 
Hendricx de Graeff van een zoon. De grote vraag was 
natuurlijk wie de vader van het kind was. De vroed-
vrouw had toen de wettelijke plicht hiernaar bij de 
bevallende moeder te informeren. Op 9 januari 1696 
legde zij hierover een getuigenis af: Maritgen had in ba-
rensnood verklaard dat zij door haar stiefvader Dirck 
Jansz van der Wel was ‘beslaepen en geinpregneert en 
van niemand anders’. Drie andere getuigen verklaar-
den dat Maritgen na de bevalling om haar moeder had 
geroepen en tegen haar zei ‘agh moeder hoe heeft die 
schelm mij bedrogen’, waarmee zij Dirck Jansz van der 
Wel bedoelde.

 Het zal ongetwijfeld het gesprek van de dag zijn ge-
weest in Woubrugge. Een getrouwde man die een kind 
verwekte bij zijn stiefdochter! Dat mocht en dat kon 
natuurlijk niet. In de Woubrugse gemeenschap zal hier-
over de nodige reuring zijn ontstaan. Dat Dirck, die een 
bekend persoon was in het dorp en enig aanzien genoot, 
dit op zijn geweten had! Een rechtszaak kon dan ook 
niet uitblijven. Dirck werd voor het gerecht gedaagd 
en wel voor het college van welgeboren mannen. Op 26 
januari 1696 kwamen zij voor het eerst bijeen. Aan hen 
werd de verklaring van de vroedvrouw en andere ge-
tuigen overlegd. Ook een extract van de huwelijksakte 
om te bewijzen dat het hier om een getrouwd man ging, 
werd hen overhandigd. De baljuw eiste wegens ‘schen-
dig overspel’ en ‘abominabel incest’ dat Dirck veroor-
deeld zou worden tot de doodstraf. Na drie zittingen 
luidde het vonnis dat Dirck levenlang werd verbannen 
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uit Holland en West-Friesland, maar de vogel was al 
gevlogen. Dirck had het vonnis niet afgewacht en zich 
al voor de eerste rechtszitting uit de voeten gemaakt. 
Nadien is er niets meer van hen vernomen.77

 De verlaten weduwe Maritgen Laurens is vermeld in de 
volgende akte van 3 juli 1702: Maritgen Laurens van der 
Hidde, voormaals weduwe van Hendrick Jansz Graeff, 
en laatst getrouwd met Dirck Janse van der Wel, ver-
bannen uit Holland en West-Friesland, geassisteerd 
met Cornelis Jacobsz Geesdorp, transporteert aan de 
heer Dirck van der Aer, baljuw en schout van Esselicker-
woude, een turfschuur en erve gelegen te Woubrugge 
te verongelden voor 40 roeden, belend zuid Sijmon en 
Hendrick Jacobsz van Leeuwen, west Aert Cornelisz de 
Vooght, noord Jan Jansz Roseboom, voor 225 gulden.78

3.  Hendrick, volgt IVb.
4.  Jan, volgt IVc.
5.  Neeltje Laurensdr van der Hidde, waarschijnlijk is zij 

identiek met Neeltgen Louwen die in 1693 boter, kaas en 
eetwaren leverde voor een begrafenis,79 overleden na 1 
feb. 1700, trouwt Aert Jacobsz van Raephorst, timmer-
man (1679)80 en scheepmaker (1680) 81 te Esselickerwou-
de, klein getaxeerde (1680), zijn gezin bestond uit ‘5’ 
personen (1680), 82 belender van een huis op Woubrug-
ge (1680),83 overleden vóór 22 juni 1685.84

 Zij is wellicht identiek met de onderstaande Neeltje 
(kind nummer zes). Alhoewel daarvoor geen aanwij-
zingen zijn gevonden, zou dit qua chronologie goed 
passen. De bovengenoemde kinderen zullen dan jong 
overleden zijn, want in het testament van 1705 worden 
zij niet genoemd. Ook een uitkoop is bij onderzoek niet 
te voorschijn gekomen.

 Op 22 juni 1685 kocht Neeltgen Laurens van der Hidde, 
weduwe van Aert Jacobsz van Raephorst, een huis en 
scheepmakerij te Woubrugge met de gereedschappen 
die daarbij behorend op Woubrugge belend oost de 
woutwateringe, waaronder  ‘de kettinge, blocxreeps, 
winthevels en hantwerck, getaxeert op 150-0-0’, zodat 
550 gulden resteere. Zij voldeed dit met een schuld-
brief van 700 gulden. Daarna kwam de scheepmakerij 
in handen van Mees Gerritsz Cranenburg voor 775 gul-
den.85

 Uit dit huwelijk zijn in 1668 en 1669 te Oudshoorn twee 
kinderen Van Raephorst gedoopt.

6.  Neeltje Laurensdr van der Hidde, trouwt Willem Pietersz 
Coningsbrug(ge)/Konincxbrug/Koninxbrugh, overle-
den na mei 1716.86 

 Willem kocht op 20 november 1690 een partij veenland 
in de Vroonlandse polder voor ƒ 400,-,87 is op 10 juni 1692 
samen met Claes Dircxsz Lelieveldt voogd over de on-
mondige kinderen van Cors Arijensz Keijser en Maritgen 
Pietersdr Coningsbrugge88 en is borg met Cornelis Cor-
nelisz Vooght voor Cornelis Aart de Vooght (1698).89

 Op 29 januari 1697 testeerden Neeltje en Willem een 
eerste keer te Aarlanderveen. De langstlevende zou 

erfgenaam zijn. Tot voogden benoemde hij zijn neef 
Abram Abramse de Roos en zij Jan Cornelisz Lans. Hij 
tekende met het zetten van zijn volledige naam en zij 
zette een kruisje.90 Een tweede keer testeerden zij op 
16 juni 1705. Ook nu was de langstlevende erfgenaam. 
Tot voogden stelden zij Cornelis Cornelisz de Vooght, 
hun schoonzoon, en Jan Jansz Roosenboom, hun zwa-
ger. Zij waren beneden de ƒ 4.000,- gegoed.91

7.  Trijntje Laurensdr van der Hidde, ontving ƒ 10-19-0 uit 
de boedel van Pieter Jansz Moeijenkind voor verscho-
ten penningen (1676),92 doopgetuige te Boskoop op 29 
jan. 1679, trouwt vóór 1683 Michiel Jacobsz Broekhuij-
sen, schoenmaker (1685/1686, 1688, 1692),93 overleden 
vóór 14 juni 1694.

 Op 14 juni 1694 transporteerde Trijntgen als weduwe 
geassisteerd met Jan Jansz Roosenboom, haar zwager, 
en Gerrit Jansz Groenevelt, als neef van haar mans zij-
de, als voogd over haar kinderen aan haar zuster Marit-
ge een huis, erve, potinge en plantinge in Woubrugge, 
voor ƒ 525,-.94

 Uit dit huwelijk zijn voor zover bekend drie kinderen 
Broekhuijsen geboren.

8.  Aagje Laurensdr van der Hidde, diverse keren doopge-
tuige te Woubrugge (1712-1722),95 overleden Woubrug-
ge (impost betaald ƒ 3,-) 26 april 1723,96 trouwt Jan 
Jansz Cluijt alias Rosenboom (Roosenboom), turf-
steker,97 molenmeester van de Oudendijkse polder 
(1694-1695),69 schepen, gezworene en schotkerver 
(1697-1698, 1701-1704, 1707, 1708, 1710),98 en armmees-
ter (1709-1710),99 van Esselickerwoude, poldermees-
ter van de Vroonlandse polder (1709-1710), overleden 
Woubrugge (impost betaald ƒ 3,-) 2 nov. 1719, waar-
schijnlijk zoon van Jan Lenaertsz Cluijt.100

 Uit dit huwelijk is een dochter Aaltje Jans Roosenboom 
geboren.

9.  Pieter, volgt IVd.
10.  Abraham Laurensz (van der) Hidde, slechts één keer 

vermeld toen hij samen met zijn broer Pieter Laurensz 
Hidde betaald werd voor het verrichten van arbeid 
(1676).101

IVa. Willem Laurensz (Lourisz, Lourensz, Laurentsz) van der 
Hidde, schipper (1672),102 later bakker en kramer,103 leverde 
brood aan de armen van Woubrugge (1677-1687),104 sche-
pen, gezworene en schotkerver te Esselickerwoude 1680-
1688,105 ‘musquetier’ in de dorpsschutterij van Woubrugge 
(1672), klein getaxeerde (1680), zijn gezin was ‘3½’ perso-
nen groot (1680),106 overleden tussen 12 aug. 1687 en 12 nov. 
1688,107 trouwt (1) vóór 29 mei 1670 Jannetgen Cornelisdr 
van Swanevelt, vermeld 10 mei 1678,108 overleden vóór 16 
juli 1686,109 dochter van Cornelis Jansz van Swanevelt, bak-
ker te Woubrugge,110 en Ariaentge Claesdr,111 ondertrouw 
(2) Hazerswoude 1 sep. 1686 (attestatie om in Woubrugge 
te trouwen 15 sep. 1686) Maritgen Jansdr Ouweland(t), ge-
doopt Hazerswoude 24 aug. 1659, wonend te Woubrugge 
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(1686), ontving van de dorpsarmen ƒ 15-5-10 wegens gele-
verd brood (1686/1689),112 kraamster (1687, 1690),113 doop-
getuige te Woubrugge 25 okt. 1716 en 31 aug. 1721, dochter 
van Jan Cornelisz Ouwelant en Aeltie Jansdr van der Wilck 
(Willick). Maritgen trouwt (2) Arijen Cornelisz van Swanen-
burgh.

 Willem Laurensz van der Hidde leende op 29 mei 1670 200 
gulden, waarvoor zijn vader Laurens Hendricxsz van der 
Hidde en zijn schoonmoeder Ariaentge Claesdr, weduwe 
van Cornelis Jansz van Swanevelt zich borg stelden.114 Van 
haar erfgenamen kocht hij op 30 mei 1674 de bakkerij met 
twee schuiten behorend bij de bakkerij te Woubrugge voor 
1300 gulden.115 Drie jaar later, op 19 oktober 1677, maakte hij 
met zijn eerste echtgenote Jannetge Cornelis van Swane-
velt, een testament te Leiden, waarbij zij de langstlevende 
tot erfgenaam en voogd benoemden.116 Nadat zijn eerste 
echtgenote was overleden en hij aanstalte maakte te her-
trouwen, stelde hij op 16 juli 1686 tot voogden over zijn 
minderjarige kinderen zijn zwager Henrick Jansz Graeff 
en Cornelis van Geestdorp, lakenkoper, aan.117 Lang duurde 
het tweede huwelijk met Maritgen Jansdr Ouwelandt niet, 
want in 1688 overleed Willem. In datzelfde jaar, om precies 
te zijn op 12 november, trof Maritgen, geassisteerd door 
haar oom Claes Jansz van der Willick, een regeling met de 
kinderen uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot, te 
weten, Aefjen, 16¼ jaar, Lijsbeth 10 jaar en Adriaentgen 
4½ jaar en haar eigen dochtertje Aeltgen, oud 15 weken. 
Maritgen bleef in het bezit van het huis, bakkerij en erf 
te Woubrugge. De drie voorkinderen kregen: een gouden 
ringetje met een steentje, een gouden hoepringetje, een 
zilveren riem en ketting, een zilveren ‘oorspancel’, een zil-

veren penning, een zilveren ‘vingerhoet’, een ‘roo lakense 
rock, een blaeuwe lakense rock en twee saij wagte’, 200 
gulden aan gereed geld en nog eens 620 gulden te vol-
doen in vier jaar. Haar dochtertje beloofde zij tot haar 
twee-en-twintigste te onderhouden.118 Haar was geen lang 
leven gegeven, want op 22 november 1691 spande Cornelis 
van Geestdorp, als voogd van de kinderen van Willem Lau-
rensz van der Hidde uit zijn eerste huwelijk met Jannetje 
Jans (!) Swanevelt, een proces aan tegen Arijen Cornelisz 
van Swanenburgh, de tweede man van Marijtgen Jans Ou-
welandt, om betaling van 130 gulden volgens een akkoord 
dat zij over de erfenis van Aeltgen Willemsdr van der Hid-
de hadden gesloten.119

Uit het eerste huwelijk:
1.  Aegje (Aefjen) Willemsdr van der Hidde, geboren 1671, 

wonend te Hillegom (1701), overleden vóór 6 april 1715, 
trouwt Hillegom 23 mei 1701 Jan Gerritsz Bosvelt, ge-
doopt Hillegom 22 feb. 1671 (als Johannes), wonend te 
Hillegom (1701), gegoed te Hillegom (1717),120 zoon van 
Gerrit Jansz Bosveld, diaken te Hillegom (1673),121 en 
Aeltje Pieters.

 Jan trouwt (2) Hillegom 22 april 1715 Hubertje Teunis 
van der Meer, weduwe van Jacob Jansz de Vlieger.

 Uit het eerste huwelijk zijn tussen 1702 en 1710 te Hille-
gom vijf kinderen Bosvelt gedoopt.

2.  Lijsbeth Willemsdr van der Hidde, geboren 1678, doop-
getuige te Woubrugge 24 okt. 1717, overleden vóór 20 
dec. 1718. De door haar nagelaten goederen werden 
via veiling van haar ‘boelhuijs’ verkocht op 20 dec. 1718. 
Zij brachten ƒ 155-15-0 op.122 Volgens de opgave aan 
de gaarder blijkt het nog meer te zijn, namelijk ƒ 176-
8-0.123 Omdat zij minderjarige erfgenamen naliet, is na 
haar overlijden een staat en inventaris van haar goede-
ren opgemaakt. Haar erfgenamen waren haar zuster 
Adriaentgen Willemsdr van der Hidde, gehuwd met 
Cornelis Cornelisz Bon, voor de ene helft, en Annitgen 
en Gerritje Jansdr Bosvelt, nagelaten kinderen van Ae-
gje Willemsdr van der Hidde, geprocureerd bij Jan Ger-
ritsz Bosvelt, voor de andere helft.124

3.  Adriaentgen Willemsdr van der Hidde, geboren circa 
1685,125 doopgetuige te Woubrugge 24 okt. 1717, overle-
den Woubrugge (impost betaald pro deo) 18 jan. 1751,126 
trouwt Cornelis Cornelisz Bon de jonge, overleden vóór 
1 mei 1730,127 waarschijnlijk zoon van Cornelis Cornelisz 
Bon de oude. Willem kocht op 19 mei 1710 een partij 
land in de Vroonlandsepolder voor 352 gulden128 en uit 
de nalatenschap van zijn schoonzusje Lijsbeth kocht hij 
twee zakken, diverse mantels, een ketting met gouden 
‘doppen’, en een ‘sluijtmande’ (1718).129

 Uit dit huwelijk zijn tussen 1716 en 1723 te Woubrugge 
vijf kinderen Bon gedoopt.

 Uit het tweede huwelijk:
4.  Aeltgen Willemsdr van der Hidde, geboren 1688, over-

leden vóór 22 nov. 1691.

4. Declaratie in 1687 van Willem Lourisz van der Hidde (IVa) (SRM, Oud 
Archief Woubrugge, inv.nr. 293 (oud 227)). Inhoud: ‘Den 13 julij 1687 Ick be-
kennen ontfangen te hebben van Dirck Jansz van der Wel armmeester van 
Woubruggen van geleverde broot de soomme van 35-1-0, bij mij Willem 
Lourisz van der Hidde’
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IVb. Hendrick Laurensz (Lourensz) van der Hidde, gedoopt 
Alphen 17 sep. 1645130 (getuige Cornelis Hendriksz, 
Aeltgien Claesdr), arbeider (1674, 1680),131 kaasmaker 
(1698),132 betaald wegens verdiend arbeidsloon en ‘mae-
ijen’ (1676),133 werkzaam voor de Vroonlandse polder 
(1681-1682),134 diepte een ringsloot uit en herstelde de 
polderkade (1708/1709) en verrichte werkzaamheden aan 
de kade, molen en paalwerk voor de Vroonlandse polder 
(1709/1710), 135 in 1680 aangeslagen als ‘halve kapitalist’ en 
zijn gezin bestond toen uit ‘4’ personen, betaalde voor de 
huur van de jongen Claes Willemsz Lelieveldt tien gulden 
aan de armen van Woubrugge (1679),136 overleden tussen 
17 sep. 1710 en 31 aug. 1713,137 trouwt N.N.,138 overleden kort 
vóór 31 aug. 1713.139

 Van Hendrick Laurisz van der Hidde is slechts een onroe-
rendgoedtransactie bekend. Van zijn zwager Jan Jansz 
Cluijt alias Roseboom kocht hij één morgen land in de 
Vroonlandse polder met consent om die te mogen slagtur-
ven (1687).140 Op een veiling kocht hij in 1698 voor 49 gul-
den ‘een swarte gremel’ (gevlekte koe). Leenaert Jacobsz 
en Maerten Jansz Wassenaer, beide wonend te Woubrug-
ge, stelden zich borg voor hem.141

Uit dit huwelijk (waarschijnlijk):
1.  Antje (Antie) Hendricksdr van der Hidde, jongedochter 

tot Woubrugge (1716), doopgetuige te Woubrugge 2/9 
dec. 1714, overleden Woubrugge 9 aug. 1729, trouwt 
Hoogmade 29 nov. 1716 Jeronimus (Hieronumus) Rut-
gersz van den Berg, gedoopt Warmond 6 maart 1695, 
kleermaker,142 jongeman van Hoogmade, wonend te 
Woubrugge (1716), Rijnsaterwoude (1730), Woubrugge 
(1740-1741, 1750), overleden Woubrugge 13 juni 1772, 
zoon van Rutgert Willemsz van den Berg (schoolmees-
ter te Hoogmade 1696-1741143) en Geertje Pietersdr 
van Ruijten.

 Uit dit huwelijk zijn tussen 1717 en 1726 vier kinderen 
Van den Berg geboren.144

IVc. Jan Laurensz (Lourisz) van der Hidde (Hidde, Rijder), 
bakker (1674-1675),145 leverde brood aan de armen van 
Woubrugge (1672/1673-1689),146 ‘musquetier’ van de 
dorpschutterij van Woubrugge (1672),147 klein getaxeerde 
te Woubrugge (1680), zijn gezin bestond in 1680 uit ‘4½ 
personen’,148 belender van een huis omtrent de kerk van 
Woubrugge (1679),149 overleden kort vóór 1 feb. 1707,150 
trouwt (1) Geertgen Cornelisdr van Tol, overleden vóór 14 
okt. 1679, dochter van Cornelis Dircxsz van Tol en Barba-
ra Gerritsdr,151 trouwt (2) Neeltje Hendriksdr Stam, getui-
ge bij de doop van haar kleindochter Neeltje 26 mei 1726, 
overleden Oudshoorn (impost betaald pro deo) 17 april 
1732, waarschijnlijk dochter van Heijndric Florisz Stam, 
bakker.152

 In de jaren 1675/1676 betaalde Jan Laurensz van der Hidde 
50 gulden aan de armen van Woubrugge om de hoofdsom 
te verminderen van een obligatie die op naam stond van 
Cornelis Hendricksz van der Hidde.153 Op 7 september 1677 

kocht hij van zijn schoonmoeder Barbara Gerrits, laatst 
weduwe van zijn oom Cornelis Hendricksz van der Hidde, 
de bakkerij in Woubrugge voor 1600 gulden, inclusief de 
gereedschappen die door schout en schepenen werden 
gewaardeerd op 346 gulden.154 Zijn drie kinderen uit zijn 
eerste huwelijk kocht Jan op 14 oktober 1679 uit. Elk kind 
kreeg als moederlijke erfenis 20 gulden, die hij verzekerde 
op zijn bakkerij.155

 Vanaf 1701 hadden Jan en zijn tweede vrouw enige kinderen 
van de armen in de kost: in 1702 Dirck Jorisz Vastenhout en 
in 1702-1704: Jan Menheer.156 Op 1 februari 1707 verklaarde 
Neeltje Hendriks Stam, weduwe van Jan, van de regerend 
armmeester 120 gulden ontvangen te hebben voor het 
‘houden’ van Jan Willemsz van der Em. Zij ondertekende de 
akte als ‘Nelte Hendrich Stam’.157

Uit het eerste huwelijk:158

1.  Magtelt Jansdr van der Hidde, geboren 1669/1670.
2.  Cornelis Jansz van der Hidde, geboren 1671/1672.
3.  Jacob Jansz van der Hidde, geboren 1672/1673.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Jan, volgt V.

V. Jan Jansz van der Hidde, geboren 1681/1682,159 arbeider 
te Woubrugge (1719/1720), werkte onder andere voor de 
Vroonlandse polder,160 ‘raseerder of baartscheerder’ voor 
de huizen staande bij Woubrugge onder Oudshoorn en 
Gnephoek, benoemd 26 juni 1731,161 kocht kleren en twee 
slopen op een veiling (1729),162 voogd over de kinderen van 
Arij Ariensz de Wilde en Jannetje Tonisdr Coleijn (1731-
1732),163 overleden Oudshoorn (impost betaald pro deo) 
24 dec. 1739, trouwt Haasje Ariensdr de Wilde, overleden 
Oudshoorn 1 april 1750,164 dochter van Arij Sijmonsz de Wil-
de 165 en waarschijnlijk Apolonia Jans van Leeuwen.166

 Op 12 december 1707 kocht Jan Jansz van der Hidde één 
morgen 25 roeden in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, 
hetgeen hij zes jaar later weer van de hand deed. 167 Op 11 
mei 1725 kocht hij een huis, erf, twee turfschuren en een zo-
merhuis bij Woubrugge in de Gnephoek onder Oudshoorn 
voor 470 gulden.168 Jan en zijn echtgenote Haasje testeer-
den op 3 januari 1738 voor schout en schepenen van Oud-
shoorn. De langstlevende benoemden zij tot erfgenaam. 
Voogden zouden naast de langstlevende zijn hun schoon-
zoon Dirck Cornelisz Catsburg en haar neef Gerrit Jacobsz 
de Wilde.169 Het huis in Oudshoorn werd op 22 oktober 1750 
na hun overlijden door de kinderen (te weten: Hendrik, Jan 
en Pieter van der Hidde, Isaak Vos, gehuwd met Marijtje 
Jansdr van der Hidde, Dirk Cornelisz Catsburg, gehuwd 
met Aagje Jansdr van der Hidde, Isaaq Bins, gehuwd met 
Grietje Jansdr van der Hidde en Gerrit de Wilde en voor-
noemde Catsburg als voogden over de minderjarige kinde-
ren van Sijmon van der Hidde) verkocht aan hun broer en 
zwager Arij Jansz van der Hidde, die als erfgenaam al 1/9 
bezat, voor 422 gulden.170

Uit dit huwelijk:
1.  Arij (Arie) Jansz van der Hidde, geboren Woubrugge, 



334  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 9

jongeman wonend onder Oudshoorn (1757), betaald 
voor het maken van gaten voor jonge iepen bij de kerk 
(1778),171 overleden Oudshoorn 23 juli 1782,172 ondertrouw 
Woubrugge 14 okt. 1757/Oudshoorn 16 okt. 1757 Maria 
(Marijtje) Cornelisdr de Graaf, wonend te Woubrugge 
(1757), weduwe van Dirick Heijselendoorn (Heeselen-
doorn), overleden Oudshoorn 25 nov. 1771.

2.  Sijmon Jansz van der Hidde, jongeman van Woubrugge, 
wonend onder Oudshoorn bij Woubrugge (1739), overle-
den Oudshoorn 14 nov. 1746,173 trouwt Oudshoorn 16 aug. 
1739 (Oudshoorn Maartje Krijnen van Leeuwen, gedoopt 
Woubrugge 7 aug. 1718, wonend  in de Ridderbuurt onder 
Oudshoorn (1739, 1748), lidmaat Woubrugge (na 1773), 
vertrokken met haar zoon Jan van der Hidde naar Rijp-
wetering onder Hoogmade,174 dochter van Krijn Jansz 
van Leeuwen en Neeltje Dirks Vermeij/van der Meij/Mij.

 Maartje trouwt (2) Oudshoorn 8 dec. 1748 Willem van 
der Boon, weduwnaar van Johanna Kleefmans, gebo-
ren Hoogmade, laatst wonend te Leimuiden en nu te 
Oudshoorn (1748).

3.  Aagje Jansdr van der Hidde, jongedochter van Ouds-
hoorn bij Woubrugge (1732), overleden Woubrugge 
16 mei 1770, trouwt (1) 1732 (afkondiging Oudshoorn 
3 feb. 1732, attestatie om in Woubrugge te trouwen) 
Dirck Cornelisz Catsburg (Catsburgh, Katsburg), jon-
geman, wonend te Woubrugge, veenman te Woubrug-
ge,175 kerkmeester (aangesteld 19 april 1765, 1766-1767, 
1770-1771), schepen/croosheemraad (1768-1769),176 
welgeboren man (1770-1771), van Esselickerwoude, pol-
dermeester van de gecombineerde Oudendijkse en 
Boepolders (1769-1771, 1774-), overleden Woubrugge 
(impost betaald ƒ 6,-) 24 aug. 1778, waarschijnlijk zoon 
van Cornelis Dircksz Catsburg, molenmeester van de 
Heuvelpolder (onder Oudshoorn) 1734, en Meijnsje 
Cornelisdr van Egmond.

 Dirk kocht samen met Pieter Cornelisz Ridder twee 
partijen veenland, groot drie morgen drie hond in de 
Oudendijkse polder voor 12.000 gulden op 8 mei 1730,177 
en een huis, zomerhuis en turfschuur op het zuideinde 
van Woubrugge op 30 april 1737 voor ƒ 853,-.178

4.  Grietje Jansdr van der Hidde, jongedochter onder 
Oudshoorn bij Woubrugge (1731), wonend te Woubrug-
ge (1747), lidmaat Woubrugge 9 mei 1773, wonend in 
het weeshuis (1787),178 overleden Woubrugge 20 nov. 
1787,179 trouwt (1) 1731 (eerste afkondiging Oudshoorn 
14 jan.) Jan Jacobsz Kraanhoorn (Craanhoorn), jon-
geman te Woubrugge, overleden Woubrugge 21 okt. 
1745, waarschijnlijk zoon van Jan Woutersz Craenho-
ren;180 ondertrouw (2) Woubrugge 17 feb. 1747 Isaak 
Bins (Bints, jongeman, kleermaker te Woubrugge,181 
verkocht bij een openbare veiling diverse goederen 
4 april 1747,182 armmeester (1750-1751), schepen en 
croosheemraad (1763, 1766-1767, 1769, 1774-1776),183 
welgeboren man (1753, 1765, 1770-1771),184 assistent van 
de oudste brandmeester (1769, 1772, 1775, 1778), van 

Esselickerwoude, wonend in het weeshuis (1781), over-
leden Woubrugge 8 okt 1781,185 zoon van Abraham Bins 
(Bints), kleermaker,186 welgeboren man te Esselicker-
woude, eed afgelegd 15 april 1726,187 en N.N. Cornelis 
Tonisdr Catsburgh.188

5.  Teuntje Jansdr van der Hidde, gedoopt Woubrugge 2 
dec. 1714 (getuige Antje Hendriks van der Hidde).

6.  Hendrik Jansz van der Hidde (Hedde, Hidden), gedoopt 
Woubrugge 9 (!) dec. 1714 (getuige Antje Hendriks van 
der Hidde), jongeman onder Oudshoorn bij Woubrugge 
(1743), daggelder te Woubrugge (1747),189 armmeester 
te Esselickerwoude, aangesteld en eed afgelegd 22 
juli 1773, (1774-1775),190 schepen/croosheemraad (1777-
1778,191 1780), molenmeester van de Gnephoekse pol-
der en Vrouwengeestpolder (1780),192 executeur van 
de nalatenschap van Cornelis Sijmonsz van Tol (1748-
1752),193 wonend aan de oostzijde van Woubrugge 
(voor 1768),194 aan de overzijde van vaart naar het zui-
den van het einde van het veer toe (1773),195 overleden 
Woubrugge 14 nov. 1780,196 ondertrouw (1) Woubrugge 
11 jan. 1743/Oudshoorn 13 jan. 1743 Marijtje Davids van 
de Geneugte, gedoopt Woubrugge 7 jan. 1714, over-
leden Woubrugge 9 nov. 1768, dochter van David Ja-
cobsz van de Geneugte en Antje Pieters Langendam; 
trouwt (2) Woubrugge 1 dec. 1769 Marijtje Leenders 
Rietveld(t), jongedochter, overleden Woubrugge 11 juni 
1779.

 Marijtje trouwt (1) Woubrugge 26 maart 1756 Hendrick 
Jansz Lelijvelt, weduwnaar van Neeltje Alberts Groe-
nevelt.

7.  Marijtje Jansdr van der Hidde, gedoopt Woubrug-
ge 13 dec. 1716, jongedochter, wonend in de buurt bij 
Woubrugge (1746), overleden Oudshoorn 14 jan. 1755, 
trouwt Oudshoorn 30 jan. 1746 Isaak Cornelisz Vos, 
gedoopt Oudshoorn 14 april 1715, wonend in de buurt 
bij Woubrugge (1746), weesmeester (1773-1776), am-
bachtsbewaarder (1777-1778, 1780-1781, 1789-1791), 
van Oudshoorn, 197 overleden Oudshoorn 10 sep. 1792, 
zoon van Cornelis Ewoutsz Vos, kerkmeester (1724), 
molenmeester (1728), ambachtsbewaarder (1730), 
van Oudshoorn, molenmeester van de Vrouwgees-
terpolder (1718, 1723) en Gnephoekse polder (onder 
Oudshoorn) (1730), en Maartje Isaacs Vermeij.

8.  Neeltje Jansdr van der Hidde, gedoopt Woubrugge 26 
juni 1718 (getuigen Reijer Pietersz van der Hidde en 
Willempje Dirks Ramps), jong overleden.

9.  Jan Jansz van der Hidde, gedoopt Woubrugge 9 juli 1719 
(getuigen Neeltje Hendriks Stam en Cornelis Dircksz 

5. De handtekening in 1780 van Hendrick van der Hidde (V-6) (SRM, OA 
Oudshoorn 210)
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van Tol), jongeman van Woubrugge, wonend in de Gnep-
hoek onder Oudshoorn (1744), daggelder te Woubrugge 
(1747),198 overleden Oudshoorn 30 jan. 1758,199 onder-
trouw Woubrugge 10 jan. 1744 en ondertrouw Oudshoorn 
12 jan. 1744 (attestatie om in Woubrugge te trouwen) 
Niesje Hendriksdr Leliveldt, jongedochter te Woubrugge 
(1744), overleden Woubrugge 8 sep. 1784,200 dochter van 
Hendrik Jansz Leliveldt (Leelijvelt) en Neeltje Alberts 
Groenevelt.201

 Niesje ondertrouwt (2) Woubrugge 8 nov. 1771 Dirk 
Spruijtburg, weduwnaar van Grietje Arnouts Artze. Nies-
je; haar tweede man, en haar dochters Neeltje en Haasje 
van der Hidde waren lidmaten te Woubrugge (na 1771).202 
Dochter Neeltje trouwt Jan Hofstee.203

10.  Pieter Jansz van der Hidde, gedoopt Oudshoorn 30 juli 
1724 (getuigen Reijer Pietersz van der Hidde en Wil-
lemtje Dirks Rams), wonend te Alphen (1758), overle-
den Alphen 10 juli 1784,204 ondertrouw (1) Alphen 21 april 
1758 Gooltje Jacobsdr Schoonhoven, geboren Alphen, 
gedoopt Oudshoorn 10 juli 1729, wonend Aarlanderveen 
(1758), overleden  Alphen 18 nov. 1775,205 dochter van Ja-
cob Pietersz Schoonhoven en Antje Jansdr van Leeuwen; 
trouwt (2) Alphen 4 mei 1777 Femmetje Marijn, geboren 
Zwolle, wonend te Alphen, begraven Alphen 8 sep. 1810.

 Uit het eerste huwelijk uitgebreid nageslacht te Aarland-
erveen en Oudshoorn.

11.  Neeltje Jansdr van der Hidde, geboren Oudshoorn, 
gedoopt Oudshoorn 26 mei 1727 (getuige Neeltje Hen-

driks Stam), wonend onder Oudshoorn (1756), overleden 
Woubrugge 9 nov. 1761, ondertrouw Woubrugge 9 april 
1756/Oudshoorn 11 april 1756 Klaas Willemsz Lelijveld 
(Lelijvelt, Lelieveldt, Leliveldt), gedoopt Woubrugge 
12 maart 1724, knecht bij zijn vader (1747),206 wonend 
te Woubrugge (1756), zoon van Willem Klaasz Lelijvelt, 
veenman te Woubrugge (1747), en Niesje Dirks van Eg-
mond.

 Klaas trouwt (2) (Woubrugge 15 okt. 1762) Jannetje La Pe-
ree, weduwe van Kors Swanenburg.

IVd. Pieter Laurensz (Louwen) (van der) Hidde (Hinde!), ‘mus-
quetier’ in de dorpschutterij van Woubrugge (1672),207 in 
1672 samen met Abraham Lourisz Hidde betaald wegens 
werkzaamheden (1676),208 wonend te Boskoop (1680),209 
vermeld 1700/1701,210 trouwt (1) Neeltje Reijersdr;211 trouwt 
(2) Woubrugge 30 maart 1682 (op attestatie van Boskoop) 
Dirkje Theunisdr van der Nat, jongedochter van Boskoop.
Uit het eerste huwelijk: 
1.  Reijer Pietersz van der Hidde, wonend te Boskoop 

(1720-1721), trouwt Boskoop 31 aug. 1704 Willempje 
Dirks Ramps (Rams), jongedochter van Boskoop, met 
haar man doopgetuige op 26 juni 1718 en 30 juli 1724 te 
Woubrugge.

 Op 4 februari 1720 transporteerde Willem Pietersz de 
Bruijn aan mr Jasper van Staevel, chirurgijn, een cus-
tingbrief van 100 gulden tot laste van Reijer van der 
Hidden.212 Zelf droeg Reijer Pietersz van der Hidde op 
6 maart 1721 een rentebrief van 150 gulden op aan Lou-

6. Veenderij ten westen van het dorp Woubrugge, 1744
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weris en Arij Huijgen van der Sneij, die hij verzekerde op 
zijn huis, erf en getimmerte erop staande aan de west-
zijde van de Gouwe in Boskoop.213

2.  Jacob Pietersz van der Hidde, gedoopt Boskoop 29 jan. 
1679 (getuige Trijntge Lauwen).214

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Boskoop:
3.  Lijsbeth Pieters van der Hidde, gedoopt 3 sep. 1684 

(getuige Neeltje Lauwen van der Hidde), doopgetuige 
te Woubrugge 9 juli 1719, jongedochter van Boskoop 
(1720), trouwt Boskoop 2 juni 1720 Pieter Adriaensz van 
der Toorn, weduwnaar.

4.  Annitje Pieters van der Hidde, gedoopt 8 sep. 1686 (ge-
tuige Hillegond Pieters van Leeuwen).

 Haar kind is Neeltje, gedoopt te Boskoop op 17 sep-
tember 1713 (‘in onegt geteelt’, door de moeder zelf ten 
doop  gehouden).

IIIb. Cornelis Henricxsz van der Hidde (Hedde),215 vermeld 
1623, huurde land (1645),216 bakker te Woubrugge (1664, 
1669), leverde brood aan de armen (1668/1669),217 welge-
boren man te Esselickerwoude (1667-1668),218 wonend in 
de ‘Woubrugger bonne’ (1646),219 erfgenaam van Geertge 
Cornelisdr (1656),220 overleden tussen 19 jan. 1670 en 7 
sep. 1677,221 trouwt (1) Aechge Jansdr, overleden vóór 20 
okt. 1648; trouwt (2) vóór 8 juni 1655 Barbara Gerrits, we-
duwe van Cornelis Dircksz van Tol.

 Op 12 mei 1645 droeg Henric Jan Jacobsz zijn huis over 
aan zijn zoon Cornelis voor 2100 gulden. Dezelfde dag 
verkocht Cornelis zijn eigen huis aan Dirck Petersz, 
schipper, voor 1400 gulden.222 Als weduwnaar van Aechje 
Jansdr kocht Cornelis op 20 oktober 1648 zijn dochtertje 
Trijntje (oud vijf jaar) uit; voor haar trad Henric Florisz 
Stam op, als behuwd oom. Het moederlijk erfdeel werd 
vastgesteld op 100 gulden, dat Cornelis verzekerde op 
zijn huis. 223

 Samen met Arent Engelsz, schipper, kocht Cornelis in 
1649 twee morgen 42 roeden land. Hiervan deed hij in 
1653 ¼ van de hand. Al eerder in 1650 droeg hij twee 
morgen één hond 32 roeden over aan Abraham Lenaertsz 
Graeff.224

 Maertgen Maertens, weduwe van Crijn Dircxsz Blom, wo-
nende Langeraar, verklaarde op 28 juni 1664 aan Cornelis 
Hendricksz van der Hidde, 24 gulden schuldig te zijn we-
gens geleverd brood. 225

 Op 30 april 1661 leende Cornelis van Jacob Gael 1200 gul-
den tegen 6½% met als onderpand zijn huis te Woubrug-
ge.226 Op zijn naam stond in de rekeningen van de armen 
nog vele jaren na zijn dood een vordering, volgens obligatie 
van 7 september 1677. In 1706/1707 besloten de armmees-
ter deze voor memorie op te nemen, omdat hiervan niets 
meer te verwachten viel.227

Uit het eerste huwelijk:
1.  Trijntge Cornelisdr van der Hidde, geboren 1642/1643, 

overleden tussen 2 juni 1672 en 3 nov. 1675, trouwt Joost 
Cornelisz van der Bijl alias Raaphorst (Raephorst),228 

arbeider (1680), mogelijk ook lakenkoper of winke-
lier,229 armmeester te Esselickerwoude 1675-1676,230 
molenmeester van de Vroonlandse polder (1681-
1682),134 halve kapitalist (1680), zijn gezin bestond uit 
‘2½’ personen (1680),231 neef en voogd over Willem Pie-
tersz Raephorst, zoon van Pieter Claesz Raephorst en 
Neeltjen Jansdr de Boone,232 overleden 1687/1688.233

 Joost ondertrouwt (2) Hillegom 3 nov. 1675 (attestatie 
om in Woubrugge te trouwen) Maaijke (Martie) Wil-
lems de Haas, 234 jongedochter, nu wonend te Woubrug-
ge (1675), overleden vóór 18 jan. 1734.235

 Op 2 juni 1672 testeerden Joost Cornelisz van der Bijl 
en Trijntje Cornelisdr van der Hidde voor de notaris te 
Woubrugge. De langstlevende zou erfgenaam zijn en 
zou zonder meer 25 gulden moeten uitkeren aan de 
erfgenamen van de overledene. 236 Als Joost Cornelisz 
Raaphorst kocht hij op 28 juni 1673 een huis, schuur 
met erf te Woubrugge voor 1000 gulden.237 De schuld 
die hij daarvoor aanging, was op 16 augustus 1676 vol-
ledig voldaan. In 1673/1676 had Joost diverse kinderen 
van de armen in de kost, waarvan er één Reijnier Jansz 
heette.238

 In 1680 droeg Joost een partij hooiland van tien hond 
over. Zeven jaar later deed hij diverse percelen veen-
land over aan Cornelis Jansz Jonge Graef, Pieter Jansz 
Jonge Graef en Jan Dircxsz.239

 Zijn tweede echtgenote Maaijke Willems de Haas 
verkocht, als zijn erfgenaam, geassisteerd met Wil-
lem Joosten Raaphorst, op 7 mei 1710 een huis, twee 
schuren en erven op Woubrugge, aan Cornelis Joosten 
Raaphorst voor 1100 gulden.240

IIb. Claes Jan Jacobsz (van der Hidde), eerste vermelding 1605, 
genoemd in het schildtaalgeld van 1621,241 bezat in 1633 één 
morgen één hond gelegen land beoosten Woubrugge tus-
sen Woubrugge en de Meerdijk,242 overleden tussen 14 juni 
1651 en 28 nov. 1652, trouwt kort vóór 1623243 Annetgen Ja-
cobsdr, gegoed in de Oudendijkse polder (1656)244 en in de 
Vroonlandse polder (1661),245 als weduwe met haar dochter 
aangeslagen voor de hoofdelijke omslag voor de kerk en 
school in 1662 voor 5 gulden,246 overleden na 1662.

 In één van de oudste armenrekeningen, die van 1636, komt 
Claes Jan Jacobsz voor. Op 25 juli 1635 betaalde hij drie gul-
den wegens een jaar rente.247 Op 14 juni 1651 kocht Claes 
Jansz van der Hidde drie hond in de zogenaamde ‘seven-
morgen’.248 Zijn weduwe Annetge Jacobsdr, geassisteerd 
met Cornelis Willemsz Coleijn, scheidde op 28 november 

7. De handtekening van Cornelis Hendricksz van der Hidde (IIIb) in 1667 
(SRM, ORA Esselickerwoude, inventarisnummer 59)
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1652 zijn nalatenschap met haar kinderen Jan, Jacob, Marit-
ge en Laurens Hendricxsz van der Hidde als neef en voogd 
over Trijntge Claesdr (21 jaar). Annetge zou haar jongste 
dochter tot haar 25ste opvoeden. Annetge was gehouden 
over te dragen aan haar kinderen: ½ morgen hooiland en 
vier hond wei- en hooiland. Indien de kinderen trouwden 
zou zij hen voorzien van ‘een eerlick bruijdegoms off bruijts 
pack kleeren naer haeren staet ende neffens buijrkinderen 
van gelijcken staet’. Als Annetge zou hertrouwen zou zij de 
kinderen 100 gulden uitbetalen en de helft van de inboedel 
van haar huishouding geven.249

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Claesz van der Hidde, geboren 1625/1626,250 ‘veent’ 

(1674),251 arbeider (1680), molenmeester van de Ou-
dendijkse polder (1671-1672, 1685-1686),69 piekenier 
in de dorpsschutterij van Woubrugge (1672),252 zijn ge-
zin bestond in 1680 uit ‘3’ personen,253 onvermogend 
(1680), gegoed in de Oudendijkse polder te Woubrugge 
(1671),254 overleden tussen 21 jan. 1693 en 6 juni 1698, 
trouwt vóór 1662245 (zijn buurmeisje)255 Aeltgen Jansdr 
de Vooght, overleden kort vóór 26 juli 1712,256 dochter 
van Jan Dircxsz de Voogt (Voogd, Voocht), molenmees-
ter van de Oudendijkse polder (1652-1653)69 en Marrit-
gen Willemsdr van Swanevelt.257

 Zijn huis kocht Jan Claesz van der Hidde op 14 april 
1662 van Paulus Lenaertsz Graeff uit Amsterdam voor 
425 gulden, een restschuld van 400 gulden afkomstig 
van Paulus en nog een kapitaal van 1000 gulden, dat 
daarop al berustte.258 Het huis had twee haardsteden 
(1665).259

 Op 21 januari 1693 verkocht Jan Claesz van der Hidde 
namens zijn vrouw en als last hebbende van Gerrit 
Jansz de Voogd, als kinderen en erfgenamen van Jan 
Dircxsz de Voogd, een één hond 50 roede grote teel-
akker, voor 105 gulden..260 De weduwe van Jan, Aeltgen 
Jans, verkocht samen met Aert Claesz Velsen en Claes 
en Arij Dircxsz van Egmont en Cornelis Jansz Graeff, 
namens zijn vrouw, als erfgenamen van Jan, op 6 juni 
1698 twee partijen land in de Oudendijkse polder.261 
Op 6 juni 1700 stemden Cornelis Jansz Graeff, schipper 

tot Gouda, gehuwd met Trijntje Claesdr van der Hidde, 
Aert Claesz Velsen, gehuwd met Annitge Jacobs, enig 
nagelaten dochter van Jacob Claesz van der Hidde, en 
Arij en Claes van Egmont, kinderen van Maritge Claes-
dr van der Hidde, broeder en zuster van Jan Claesz 
van der Hidde ermee in dat Aeltgen de goederen die 
zij in gemeenschap bezat met haar man in bezit bleef 
houden.262 Twee maanden later verkocht zij aan Dirck 
Dircksz Broer de Jonge een huis te Woubrugge.263 Het 
andere huis verkocht zij op 6 april 1707 met de erfgena-
men van haar overleden man - dat waren toen Cornelis 
Jansz de Graeff, mede namens Arij Dircksz van Egmont 
en Johannes Jacobsz van Zuijlen, getrouwd met Anna 
Jacobsdr van der Hidde - aan Jan Cornelisz de Voogt 
voor 1000 gulden, onder de voorwaarde dat zij in het 
voorste gedeelte ervan haar leven lang vrije inwoning 
zou hebben.264 Op 29 juli 1712, als Jan en Aeltgen bei-
den zijn overleden, benoemden de weesmeesters van 
Woubrugge Jan Claesz Velsen en Cornelis Jansz Graeff 
tot voogden over Claes Aertsz Velsen, onmondig kind 
van Antie Jacobs van der Hidde, die voor een derde erf-
genaam was.265

2.  Jacob, volgt IIIc.
3.  Marritge Claesdr van der Hidde, mondig 28 nov. 1652, 

overleden vóór 6 juni 1698, trouwt na 28 nov. 1652 
Dirck Adriaensz van Egmont, wonend ‘Woubrugge-bon’ 
(1660),266 zoon van Adriaen Jansz van Egmond en Fijt-
gen Cornelisdr.267

 Uit dit huwelijk zijn vier kinderen Van Egmont geboren.
4.  Trijntje Claesdr van der Hidde, geboren 1630/1631, 

overleden tussen 26 jan. 1706 en 28 okt. 1712,268 trouwt 
(1) circa 1663 Dirck Dircksz Capiteijn (Cappiteijn), over-
leden vóór 10 sep. 1671, zoon van Dirck Jacobsz Capi-
teijn, wonend te Esselickerwoude (1658);269 trouwt (2) 
Cornelis Jansz de Graef,270 weduwnaar van Annetge 
Cornelisdr Reijnsburger,271 afkomstig van Woubrugge, 
poorter van Gouda en lid van het grootschippersgilde 
te Gouda (26 april 1675), uit het gilde gegaan (1708),272 
wonend in het Oude Mannenhuis te Gouda (1722),273 
overleden Gouda 16 dec. 1722 (Gouda (impost betaald 
pro deo) 17 dec. 1722).

 De onderstaande twee akten geven de familieverban-
den goed weer:

 - 10 september 1671: Trijntge Claesdr van der Hidde, 
weduwe van Dirck Dircksz Capiteijn, geassisteerd 
met Jacob Claesz van der Hidde, haar broeder, als haar 
gekoren voogd, in deze ter ene zijde, en Dirck Jacobsz 
Capiteijn, als grootvader en voogd nevens Jacob Dircx 
Capiteijn, zich sterk makende voor Claes Dircxsz Capi-
teijn zes jaar, en Dirck Dircksz Capiteijn, oud elf weken, 
ter andere zijde, regelden de uitkoop. Het vaderlijk erf-
deel werd vastgesteld op 125 gulden.274

 - 28 oktober 1712: Cornelis Jansz de Graaf, weduw-
naar van Trijntje Claesdr van der Hidde, wonende te 
Woubrugge, ter eenre en Klaas Dircksz Cappiteijn, 

8. De handmerken in 1671 van Jan Dircxsz de Voogt, Jan Claesz van der 
Hidde (IIb-1), Jacob Claesz van der Hidde (IIIc) (SRM, Notarieel Archief 
Woubrugge, inventarisnummer 2)
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nagelaten zoon mitsgaders universele erfgenaam van 
Trijntje in het voorgaande huwelijk verwekt, wonende 
te Gouda, ter andere zijde. Zij verwijzen naar het tes-
tament van Trijntje en 1e comparant op 26 januari 1706 
voor notaris Johan van Middelant te Gouda.275 Cornelis 
heeft een legaat van 200 gulden gekregen, waarvoor 
hij van Klaas een obligatie ten laste van Jan Cornelisz 
de Voogt van 10 april 1707 van 900 gulden en nog een 
obligatie van 450 gulden heeft gehad. Het resterende 
deel van 250 gulden van deze obligatie kwam Klaas toe. 
Hij zou ook de helft van de doodschulden van ƒ 28-14-0 
betalen.276

 Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen Capiteijn ge-
boren.

IIIc. Jacob Claesz van der Hidde, mondig 28 nov. 1652, aangesla-
gen in de hoofdelijke omslag voor de kerk en school voor 
2-10 (1662-1668),277 bewoonde een huis met twee haardste-
den (1665),278 borg voor zijn broer Jan Claesz van der Hidde 
(1671),279 assisteerde zijn zuster Trijntge bij de uitkoop van 
haar kinderen op 10 sep. 1671, ‘musquetier’ in het dorpsleger 
van Woubrugge (1672),280 betaald voor het maken en verho-
gen van de kade van het land van de armen (1673/1674),281 
arbeider (1674),252 onvermogend, zijn gezin bestond uit ‘2½’ 
personen (1680), pachtte land van de armen van Woubrug-
ge (1680),282 overleden vóór 6 juni 1698, trouwt Aeltge Cor-
nelisdr Coleijn, 283 overleden vóór 29 dec. 1688,284 dochter 
van Cornelis Willemsz Coleijn, polderwerker.285

Uit dit huwelijk:
1.  Annetje (Antie) Jacobs van der Hidde (alias Hidder), 

jongedochter, wonend te Woubrugge (1688), lidmaat in  
Ter Aar 25 maart 1701,286 begraven Ter Aar 3 dec. 1707,287 
trouwt (1) Oudshoorn 28 nov. 1688 Aert Claesz Vel-

sen, jongeman wonend bij ’s Molenaarsbrugge (1688), 
wonend te Esselickerwoude (1689),288, wonend in Ter 
Aar (1690) en in Langeraar (1701), overleden tussen 25 
maart 1701 en 6 april 1707; trouwt (2) vóór 6 april 1707 
Johannes Jacobsz van Zuijlen, genomineerd als diaken 
(1713, niet verkozen), diaken (1722), schepen van Ter Aar 
(1717), tot algeheel erfgenaam gesteld door Apolonia 
Willems van Leeuwen uit Langeraar (1723).289

 Op 29 januari 1689 droeg Aert Claesz Velsen diverse 
beesten en goederen ter waarde van 262 gulden over 
aan Jan Claesz Velsen, wonende te Oudshoorn, om 
zijn schuld aan hem te voldoen.290 Op 23 januari 1690 
verkocht Cornelis Jansz Graef, wonende te Gouda, als 
procuratie hebbende van Aert Claesz Velsen, verleden 
13 januari 1690 voor secretaris Aertus de Haes te Ter 
Aar, een huis, schuur en twee bergen in Esselickerwou-
de voor 535 gulden.290 Aert Cleesz (!) Velsen en Annigje 
Jacobs Hidder (!), echtelieden, wonenden Ter Aar, tes-
teren op 24 mei 1698. Zij waren niet in de 200e pen-
ning aangeslagen. De langstlevende zou erfgenaam 
en voogd zijn. Hij tekende Aert Claessen Velsen en zij 
zette een kruisje.291

 Uit het eerste huwelijk is een zoon Claes Aertz Velsen 
geboren.
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(SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 17, fol. 157). 
Specifiek als gezworen en schotkerver (SRM, 
OA Woubrugge, inv.nr. 36 (43). Ook hier zette hij 
een kruisje.

55 SRM, OA Nieuwkoop, inv.nr. 126, fol. 48. De 
precieze samenstelling van de gezinnen is uit 
de inschrijving niet af te leiden. Daarom zijn het 
cijfers hieraan ontleend tussen aanhalingste-
ken geplaatst.

56 ANHGW 469, 472.
57 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 109 (nieuw 117), 

haardstedengeld 1665. Als Lourens Hidde.
58 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 227 (nieuw 293), 

rekening 1689/1690.
59 SRM, Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 2, fol. 

380, d.d. 30-9-1687.
60 Hoofdgeld Esselickerwoude 1623 (RAL, Stads-

archief Leiden II, inv.nr. 4025, fol. 1259-1293 
- bewerkt door F.J.A.M. van der Helm).

61 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 5, fol. 1-1v.
62 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 203 (nieuw 267).
63 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288).
64 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 9, fol. 94-

95v.
65 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 13, fol. 21-

22v, fol. 23v-24v; inv.nr. 14, fol. 104-104v en inv.nr. 
17, fol. 83v-84.

66 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 53, fol. 20v.
67 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 20, fol. 236v, 

d.d. 17-3-1701: belending in de Vroonlandse 
polders oost en zuid Maritgen Laurens van der 
Hidde getrouwd met Dirck Jansz van der Wel 
(SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 22, fol. 113).

68 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 22, fol. 
234-235; gaarder Woubrugge, inv.nr. 8 (40ste 
penning 12-0-14).

69 HHR, OAR 4083.
70 SRM, OA Nieuwkoop, inv.nr. 126, fol. 49v.
71 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 78, fol. 236v.
72 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288). 

Waarschijnlijk is Dirck een broer van Hendrick.
73 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288).
74 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288), 

1686: komt Dirck Jansz van der Well over lever-
antie van 48 kazen tezamen 1142 pond ƒ 57-2-0.

75 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 129, fol. 
46v-47v.

76 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nrs 16, fol. 
60-61; 18, fol. 240-241; 17, fol. 83v-84; 19, fol. 125-
125v; 18, fol. 36-37; 19, fol. 126v-177 (gaarder 6); 

19, fol. 186-186v (gaarder 6) en 20, fol. 33-v34.
77 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 59, fol. 5-8v 

en inv.nr. 63, fol. 20.
78 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 21, fol. 

10v-11v.
79 SRM, Weeskamer Esselickerwoude, inv.nr. 18. 

Zij kreeg hiervoor ƒ 12-8-0.
80 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288). 

betaald voor het maken van een doodskist voor 
Gerrit Jansz ƒ 5-6-0 door de armen.

81 HHR, OAR 4083, 1673 leverde eiken planken aan 
de Oudendijkse polder voor 5 gulden.

82 SRM, OA Nieuwkoop, inv.nr. 126, fol. 49v.
83 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 78, fol. 55.
84 Hij is mogelijk identiek met Aert Jacobsz Bijl, 

die in het familiegeld van 1674 werd aangesla-
gen (vgl. IIIb-1: Joost Cornelisz van der Bijl alias 
Raephorst).

85 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 19, fol. 38 en 
fol. 40, 23-6-1685 en inv.nr. 20, fol. 195-196.

86 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 225 (nieuw 290): 
betaald aan Willem Pietersz Conincxbrugge 
over een jaar mondkosten voor Lijsbet Sijmons, 
verschenenmei 1716, 90 gulden.

87 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 19, fol. 200-
200v.

88 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 19, fol. 227; 
Weeskamer Esselickerwoude, inv.nr. 18 (1692-
1704).

89 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 84, fol. 9, 
3-11-1698 wegens de koop van een bok.

90 SRM, Notarieel Archief Aarlanderveen, inv.nr. 3, 
fol. 410.

91 SRM, Notarieel Archief Oudshoorn, inv.nr. 10 
(oud 326), fol. 229.

92 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 52, fol. 134.
93 Van hem is een handgeschreven declaratie van 

zijn werkzaamheden voor de armen van het jaar 
1684 bewaard gebleven, die hij ondertekende 
als ´Micghiel Jaepiksz´ (SRM, OA Woubrugge, 
inv.nr. 227 (nieuw 293). Voor het maken van nieu-
we schoenen en repareren van oude ontving hij 
in 1688 ƒ 33-14-0 (SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 
223 (nieuw 288)) en in 1692 ƒ 22-12-0 (SRM, OA 
Woubrugge, inv.nr. 224 (nieuw 289)).

94 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 20, fol. 15v.
95 Bij haar kleinkinderen op 22-9-1712, 5-11-1713, 

9-12-1714, 9-2-1716, 8-9-1720 en 6-9-1722.
96 SRM, Gaarder Woubrugge, inv.nr. 9. Als de 

weduwe van Jan Jansz Roosenboom.
97 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 225 (nieuw 290), 

1710/1711: betaalt aan Jan Jansz Roosenboom 
over leverantie van turf ten dienste van de 
armen ƒ 8-5-0. Hij levert ook een ‘webbe wit 
linnen’ voor ƒ 10-0-0. En in 1711/1712 leverde Jan 
Jansz Roosenboom 43 ton turf aan de armen 
voor ƒ 12-18-0.

98 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 20, fol. 
112, inv.nr. 21, fol. 4v; fol. 178 (Hij tekent met 
zijn merk: een kruisje!); fol. 5v, fol. 56v en OA 
Woubrugge, inv.nr. 37.

99 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 225 (nieuw 290) en 
ORA Esselickerwoude, inv.nr. 22, fol. 78v.

100 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 7, fol. 69, 
30-8-1644 en OA Rijnsaterwoude, inv.nr. 28B, 
1650 levert turf aan de armen voor ƒ 12-10.

101 SRM, Weeskamer Esselickerwoude, inv.nr. 33.
102 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 237 (nieuw 304).
103 HHR, OAR 4083, 1684: Willem Laurens van 

der Hidde ter zake van geleverde reuzel, olie, 
bezems en anders, ƒ 12-7-0 (en in 1688 ƒ 7-3-0)

104 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288): 
voor bakloon ƒ 10-16-0 (1677), voor geleverd 
brood en diensten ƒ 43-4-0 (1680), voor brood 
ƒ 57-13-0 (1687) en zijn weduwe voor brood ƒ 
15-5-10 (1688).

105 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nrs. 18 en 19 en 
ORA Esselickerwoude, inv.nr. 52, fol. 175, d.d. 22-
4-1681; gaarder Woubrugge, inv.nr. 6, 25-5-1683 
(handtekening).
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106 SRM, OA Nieuwkoop, inv.nr. 126, fol. 49v.
107 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 129, fol. 27v-

35.
108 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 18, fol. 93v-

94.
109 SRM, Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 2, fol. 

376.
110 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 59. Cornelis 

Jansz van Swanevelt heeft op zakken staan ‘een 
ruit met op drije plaetse besneden’ en op zijn 
brood ‘roos gewijs en as (?) acht strepen’.

111 SRM, Weeskamer Esselickerwoude, inv.nr. 33; 
Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 2, fol. 45, 
d.d. 29-5-1670 (weduwe).

112 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 227 (nieuw 293).
113 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 36 (nieuw 43), 

betaald aan de weduwe van Willem Laurensz 
van der Hidde ter zake van geleverde olie ten 
dienst van het horloge, bezems, boenders etc. 
voor de school 3-12-8; HHR, OAR 4083: levering 
van reuzel en olie ten dienste van de molen van 
de Oudendijkse polder 6-9-0.

114 SRM, Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 2, fol. 
45.

115 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 17, fol. 202v-
203.

116 RAL, ONA Leiden, inv.nr. 1152 (nots. Justus 
Gerstecoren), akte 165.

117 SRM, Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 2, fol. 
376.

118 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 129, fol. 27v-
35.

119 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 53, pag. 61.
120 RAL, ORA Hillegom, inv.nr. 4, fol. 153.
121 RAL, ORA De Vennip, inv.nr. 2, d.d. 28-5-1673 

(bewerking H.J. van der Waag).
122 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 85.
123 SRM, Gaarder Woubrugge, inv.nr. 9.
124 SRM, Weeskamer Woubrugge, inv.nr. 2, fol. 3v-

4v.
125 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 64, fol. 17.
126 Aangegeven door IJzaak Bins, armmeester. Zij 

zal door de diakonie zijn onderhouden.
127 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 64, fol. 17, 

1-5-1730: Arijaantje Willems van der Hidde, 
weduwe van Cornelis Cornelisz Bon, oud 43 jaar.

128 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 22, fol. 157-
157v.

129 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 85.
130 Vader Laurens Hendriksz; moeder niet ge-

noemd.
131 RAL, SA Leiden II, inv.nr. 4029, fol. 286 (fami-

liegeld Esselickerwoude): Heijndrick Lourisz 
Hidde, arbeider; SRM, OA Nieuwkoop, inv.nr. 
126, fol. 46v.

132 Betaald aan Hendrick Lourisz over leverantie 
van kaas ƒ 20-2-8. (SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 
224 (nieuw 289), 1698).

133 SRM, Weeskamer Esselickerwoude, inv.nr. 33: 9 
gulden.

134 HHR, OAR 4226.
135 HHR, OAR 4226, 1708/1709: betaald aan Hend-

rick Laurisz van der Hidde, arbeidsloon over het 
diepen van de ringsloot ƒ 8-16-0 en nog vanwe-
ge polders kaden ƒ 6-0-0 (van de Vroonlandse 
polder).

136 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288), 
verschenen 26-12-1679. Ook het jaar daarna 
werkte Claes nog een half jaar voor hem.

137 HHR, OAR 4226, 1709/1710: Hendrick Laurentsz 
van der Hidde arbeidsloon ten dienste van 
de kade, molen en paalwerk, 15-14-0 (van de 
Vroonlandse polder).

138 Haar naam is niet gebleken uit het onderzoek.
139 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 84, fol. 389. 

Verkochte meubile goederen van Hendrick 
Laurentsz van der Hidden, wed. overleden op 
Woubrugge in Esselickerwoude 31-8-1713 (SRM, 
Gaarder Woubrugge, inv.nr. 8, verkoop meubilai-
re goederen ƒ 114-12-0: 40ste penning ƒ 2-17-6) 

140 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 19, fol. 
126-127; gaarder Woubrugge, inv.nr. 6 (40ste 
penning ƒ 6-5-14).

141 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 84, fol. 9.
142 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 225 (nieuw 290), 

1718/1719: Hieronimus van den Bergh betaald 
over het ‘benaijen’ van armen, en leverantie van 
‘saeij’ linnen, band en anders ƒ 20-12-14.

143 Repertorium Zuid-Hollandse dorpsschool-
meesters 1572-1806 (1811) van L.M. van der 
Hoeven.

144 In Woubrugge noch in Rijnsaterwoude is in de 
weeskamer een uitkoop gevonden.

145 RAL, SA Leiden II, inv.nr. 4029, fol. 284 (fami-
liegeld Esselickerwoude): Jan Lourisz Hidde, 
backer, 1.

146 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 222-224 (nieuw 
286-289). In 1688/1689 leverde 250 broden van 
8 pond, waarvoor hij ƒ 46-17-4 ontving.

147 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 237 (nieuw 304).
148 SRM, OA Nieuwkoop, inv.nr. 126, fol. 49v.
149 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 78.
150 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 228 (nieuw 294).
151 Dit geslacht is momenteel ook onderwerp van 

onderzoek.
152 Heijndrick Florisz Stam gebruikte de letter H. 

voor zijn graanzakken en zijn brood (SRM, ORA 
Esselickerwoude, inv.nr. 59, d.d. 27-10-1667). Hij 
tekent ‘Henderick Florisz Stam’. Hij is behuwd 
oom van Trijntje Cornelis, nagelaten weeskind 
van Cornelis Henricxcsz van der Hidde (IIIb.) en 
Aechge Jansdr (SRM, ORA Esselickerwoude, 
inv.nr. 9, fol. 1-2) en hij was waarschijnlijk gehu-
wd met een zuster van Aechge Jansdr.

153 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 (nieuw 288).
154 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 18, fol. 82v-

83.
155 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 128, fol. 73v.
156 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 224 (nieuw 289).
157 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 228 (nieuw 294).
158 Van de kinderen uit dit eerste huwelijk is verder 

niets gevonden. Waarschijnlijk hebben zij alle 
drie niet de volwassen leeftijd bereikt.

159 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 63, fol. 177, 
14-2-1719: Jan Jansz van der Hidde, oud 37 jaar.

160 HHR, OAR 4226 (rekeningen Vroonlandse 
polder 1645-1736), 1719/1720: 4-0-0.

161 SRM, OA Oudshoorn, inv.nr. 206 (aangesteld 
door de ambachtsheer).

162 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 84, d.d  
9-2-1731 (verkoop meubile goederen van Willem 
Maartensz Bendschop).

163 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 84, d.d. 13-
9-1731 en ORA Oudshoorn, inv.nr. 15, fol. 162, d.d. 
2-5-1732; Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 11, 
fol. 221 e.v. (staat en inventaris).

164 Aangifte door haar zoon Arij Jansz van der 
Hidde.

165 P.W.C. van Kessel, Rinse Penningen van het jaar 
1707, fol. 277 (verwijst naar RAL, SA Leiden 
II, inv.nr. 4722), 1707 (Esselickerwoude): De 
kinderen van Arij Sijmonsz de Wilde zijn Jan 
Jansz van der Hidde, gehuwd met Haesje Ariens 
de Wilde, Marritje Ariens de Wilde, Aegje Ariens 
de Wilde en Arij Ariensz de Wilde.

166 SRM, ORA Oudshoorn, inv.nr. 10, fol. 80, d.d. 
28-9-1690. Op 11-5-1729 werd haar overlijden 
bij de gaarder aangegeven door haar zoon Arij 
de Wilde in de classis pro deo. Zij heet dan 
Applonia Jans van Leeuwen.

167 SRM, ORA Oudshoorn, inv.nr. 12, fol. 93v en fol. 
233.

168 SRM, ORA Oudshoorn, inv.nr. 14, fol. 213.
169 SRM, ORA Oudshoorn, inv.nr. 61, fol. 1-2. Hij 

tekent Jan Jansz van der Hidde en zij met een 
kruisje.

170 SRM, ORA Oudshoorn, inv.nr. 20, fol. 254.
171 ANHGW 537.
172 Aangegeven door IJsaac Vos.
173 Aangegeven door Arij Jansz van der Hidde, zijn 

broer.
174 ANHGW 35, fol. 207.
175 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 238 (nieuw 305).
176 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 55 (nieuw 62), fol. 

7v-8 e.v.
177 SRM, Gaarder Woubrugge, inv.nr. 10.
178 ANHGW 35, fol. 127 en fol. 136.
179 Aangegeven door Johannis Buuk, binnenvader 

van het arm- en weeshuis.
180 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 227 (nieuw 293). 

Op 12-4-1689 bekende hij van de armmeester 
van Woubrugge ontvangen te hebben voor het 
‘houwen van sijn vrous broeder’ 90 gulden

181 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 238 (nieuw 305).
182 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 87.
183 SRM, OA Esselickerwoude, nv.nr. 55 (nieuw 62), 

fol. 10v.
184 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 60, fol. 224v 

en OA Woubrugge, nv.nr. 55 (nieuw 62), fol. 1.
185 Als Izaak Bints, aangifte door Barthout Rink, 

binnenvader van het weeshuis.
186 SRM, OA Esselickerwoude, inv.nr. 224 (nieuw 

289), 1697.
187 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 60, fol. 203.
188 A.B. Wesselo, ‘Het Zuidhollandse geslacht Bins’, 

in: Ons Voorgeslacht 14 (1959), pag. 105; SRM, 
ORA Oudshoorn, inv.nr. 14, fol. 212, d.d. 11-5-1725.

189 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 238 (nieuw 305): 
Hendrik van der Hidde, daggelder, 27 (!) jaar.

190 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 55 (nieuw 62), fol. 
41.

191 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 55 (nieuw 62), 
fol. 59v-60 (commissie van de ambachtsheer 
verleend 23-6-1777).

192 SRM, OA Oudshoorn, inv.nr. 210, fol. 39v.
193 SRM, ORA Oudshoorn, inv.nr. 21, fol. 381-382. 

Hij tekent Hendrik Janse van der Hidde (ook 
fol. 587. zijn eerste echtgenote is één van de 
erfgenamen van Cornelis Sijmonsz van Tol): Ge-
meentearchief Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.
nr. 2837, akte 540 en 552 (1752). Hendrik van der 
Hidde tekent toen als Hindrik van der Hidde.

194 ANHGW 35, fol. 18 (lidmatenregister): Hendrik 
van der Hidde – nu aan de oostzijde – en Martje 
van Geneuchte (obiit).

195 ANHGW 35, fol. 144.
196 Aangegeven door Isaack Vos.
197 SRM, OA Oudshoorn, inv.nr. 210, fol. 58v en fol. 

91.
198 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 238 (nieuw 305): 

Jan van der Hidde, daggelder, 28 jaar, onvermo-
gend.

199 Dochters man van Hendrik Jansz Leelijvelt.
200 Aangegeven door Jacob Hofstede en Gerrit de 

Wilde.
201 Zij werden lidmaten te Woubrugge (voor 1773) 

met attestatie van Leimuiden (ANHGW 35, fol. 
36).

202 ANHGW 35, fol. 44.
203 J. Hofstee, ‘Hofstede/Hofstee’, in: Gens Nostra 

43 (1988), pag. 28; J. Hofstee en A. Hofstee, 
‘Kwartierstaat Hofstede-de Blieck’, in: Gens 
Nostra 46 (1991), pag. 319.

204 Aangifte door Pieter Schoonhoven, zijn zwager.
205 Aangifte door haar echtgenoot Pieter van der 

Hidde, die de akte ondertekende met het zetten 
van zijn naam op dezelfde wijze.

206 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 238 (nieuw 305).
207 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 237 (nieuw 304).
208 SRM, Weeskamer Esselickerwoude, inv.nr. 33.
209 SAHM, OA Gouda, inv.nr. 2324, pag. 6: Pieter 

Lourisz, 1 man, 1 vrouw, 2 kinderen tussen 4 en 
10 jaar (bewerking C.J.J. Lans).

210 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 228 (nieuw 294): 
van het land van Fop van Arckelen beschouwen 
4 partijen (o.a.) ‘Pieter Louwe op twee pertie 
nom. 48 en 49’.

211 Mogelijk is zij dezelfde als Neeltje Reijers Swa-
nenbeeck, doopgetuige te Boskoop 5-6-1678 en 
19-2-1679.
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212 Nationaal Archief, Gaarder Boskoop, inv.nr. 2, 
rekening 1719/1720.

213 Nationaal Archief, Gaarder Boskoop, inv.nr. 2, 
rekening 1720/1721.

214 J.J. Vervloet (bewerker), Boskoop. Dopen 1643-
1681, Rotterdam 2008 (‘Hollandse Bronnen’, 
deel 2), pag. 57.

215 Het is niet duidelijk of hij oude Cornelis of jonge 
Cornelis is. Waarschijnlijk is één van de twee 
overleden, zodat de noodzaak om de extensie 
‘de oude’ of ‘de jonge’ te gebruiken er niet meer 
was.

216 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 7, fol. 187, 
d.d. 8-12-1645.

217 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 222 (nieuw 
286-289), 1669/1670 betaald aan Cornelis Hei-
jndricxsz van der Hidde bakker over geleverd 
boord, 109-14-8.

218 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 59, fol. 2.
219 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 145 (nieuw 162).
220 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 12, fol. 39-

39v.
221 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 227 (nieuw 293), 

declaraties 1669/1670. Cornelis Hendricxsz er-
kent wegens leverantie van brood van de armen 
te hebben ontvangen ƒ 9-14-8. Hij tekende Cor-
nelis Heijndricxsz (SRM, ORA Esselickerwoude, 
inv.nr. 18, fol. 82v-83).

222 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 7, fol. 129-
130 en fol. 131-132.

223 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 9, fol. 1-2.
224 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 9, fol. 33-

33v, inv.nr. 10, fol. 121-121v en inv.nr. 9, fol. 85-85v.
225 SRM, Notarieel Archief Woubrugge, inv.nr. 1.
226 SRM, ORA Esselickerwoude, inv.nr. 41, fol. 2-2v.
227 SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 225 (nieuw 290).
228 Mogelijk is hij dezelfde als de Joost Cornelisz 

genoemd in de volgende akte: Cornelis Jacobsz 
backer, laatst wednr. van Maritge Thonisdr, 
ter eenre, en Jacob Thonisz als oom en voogd 
van Cors Cornelisz, 12 jaar, Joost Cornelisz 9 
jaar, nagelaten kinderen van Maritge Thonis 
geprocureerd door Cornelis Jacobsz (SRM, 
ORA Esselickerwoude, inv.nr. 10, fol. 30-32, 13-3-
1652). Hij is dan geboren 1642/1643.

229 Hij leverde ‘lijwaet’ aan de armen van Woubrug-
ge in 1677/1678 (SRM, OA Woubrugge, inv.nr. 223 
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1. De Franse huisjes in Dwingelo, rechts van de kerk (Zie pagina 345)1

HANS BAUER

De vroegste generaties Brack in Rijnland

In het themanummer “Honkvast”, Gens Nostra 2008, is de familiegeschiedenis van een 
viertal generaties Brack in Reeuwijk, Zwammerdam en Gouda beschreven.2 Het betrof 
Cornelis Claasz (Leidschendam 1728-Gouda 1782), diens zoon Guillaume Cornelisz 
(Gouda 1765-Zwammerdam 1823), Cornelis Willemsz (Zwammerdam 1794-Reeuwijk 
1877) en Frederik Hendrik Bulaeus Cornelisz Brack (Reeuwijk 1840-1918).
Cornelis Claasz Brack was notaris in Gouda en woonde aan de Westhaven in het pand 
nr. 43. Hij is enige jaren schout van Oukoop geweest dat later bij Reeuwijk werd ge-
voegd. De reden dat een artikel over dit geslacht in het themanummer “Honkvast” 
werd opgenomen is dat Guillaume (Willem), Cornelis en Frederik Brack achtereenvol-
gens eigenaar waren van het nog bestaande woonhuis, destijds “Voorzorg” genoemd, 
thans met de naam “Gravenhoek” aan de ’s-Gravenbroekseweg in Reeuwijk-Brug. En 
zij waren bestuurders van Reeuwijk.

een zoektocht met verrassende vondsten
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Guillaume werd met deze voornaam gedoopt in de Waalse ge-
meente van Gouda maar hij noemde zich gewoon Willem. Hij 
was net als zijn vader van beroep notaris, maar vervulde daar-
naast de functies van schout en secretaris van Zwammerdam 
en baljuw van de heerlijkheid Voshol. Hij woonde in Zwammer-
dam, op de hoek van de Brugstraat en het Plein. Het huis werd 
geheel in de as gelegd tijdens de dorpsbrand van 1906.

Willem kocht het huis “Voorzorg” in 1805, oefende er zijn func-
ties uit maar heeft er niet gewoond. Zijn zoon Cornelis en 
kleinzoon Frederik hebben er wel gewoond en het was tevens 
gemeentehuis tot 1920. Zoon Cornelis was aanvankelijk veen-
man in Reeuwijk, eigenaar van veengrond die wordt ontgonnen 
voor turfwinning. Hij volgde zijn vader in 1817 op als secretaris 
van Reeuwijk en werd in 1842 ook burgemeester. Kleinzoon 
Frederik volgde zijn vader op als secretaris en burgemeester 
in 1867 en bleef dat tot en met 1917. In 1919 werd een nieuw ge-
meentehuis gebouwd aan de Bodegraafse straatweg. 
Deze aflevering behandelt de vroegste generaties Brack: 
Claas Gijsbertsz in Leidschendam en Gijsbert Klaasz, Klaas 
Gijsbertsz, Gijsbert Jansz en Jan Cornelisz Brack in Nieuw-
koop. Een zoektocht met hindernissen maar ook met verras-
sende vondsten.

De generatie van Claas n.n. Brack en Geertruij 
Isaacsdr Foucquet

Uit de huwelijksakte van hun zoon Cornelis Brack en Jean-
nette Willemsdr Swanenburg, opgemaakt in de Waalse kerk 

van Gouda, blijkt dat Cornelis in Leidschendam geboren was. 
Inderdaad werden zijn doop en die van zijn broers en zusters 
aangetroffen in het register van de Hervormde gemeente van 
Leidschendam. De ouders waren Claas Brack, steeds met een 
“c” geschreven, en Geertruij Foucquet, ook geschreven in de 
varianten Faucet, Foucet, Fucet, Fuche. Hun ondertrouwakte 
werd in het register van Leidschendam aangetroffen. Zijn ge-
boorteplaats en woonplaats werden niet vermeld. Als plaats 
van herkomst van Geertruij Fucet werd Leiden genoemd. Hun 
trouwakte uit 1720 werd vervolgens aangetroffen in het regis-
ter van de Pieterskerk in Leiden. 

Deze akte is gelukkig informatiever. Claas blijkt afkomstig 
van Nieuwkoop en is gerechtsbode van de banne Stompwijk 
(een banne is een gerechtsgebied). De woonplaats is “aan de 
Leitsendam”. Geertruij is afkomstig van Dwingelo en wonen-

de in Leiden. In het lidmatenregister werd Claas Brack.inge-
schreven zonder vermelding van datum en herkomst maar dat 
moet vóór 1720 zijn gebeurd. Geertruij Fucet werd eveneens 
ingeschreven zonder vermelding van de datum maar met her-
komst Leiden. 
Claas en Geertruij kregen vier dochters en drie zoons: Franci-
na in 1721, Wijntje in 1723, Johanna in 1724, Gijsbert in 1726, Cor-
nelis in 1728, Dorothea in 1730 en Isaak in 1732. Opvallend zijn 
de doopgetuigen Isaac en Anna Foucet die uit Dwingeloo zijn 
overgekomen, een kostbare reis van enkele dagen per koets! 
Isaac is de grootvader van de dopeling Francina en Anna is een 
tante. Bij de dopen in 1730 en 1732 kwamen respectievelijk tan-
te Roulette (gedoopt in Dwingelo als Roelofje) Foucet en weer 
tante Anna Foucet naar Leidschendam.
Wat is er van die kinderen geworden? Van hen zijn geen 
trouwakten in Leijdschendam aangetroffen. Wel het begraven 3. Huwelijksinschrijving Claas Brack en Geertruij Fucet, 10 november 17204

4. Leidschendam anno 17975

2. Notarishuis hoek Brugstraat en Plein in Zwammerdam anno 19003
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van Wijntje (als Wijnanda) in 1759, oud 26 jaar, en Dorothea in 
1797, oud 67 jaar, beiden ongehuwd. In het lidmatenregister 
komt de merkwaardige vermelding van Wijntje, Johanna (als 
Hanna) en Cornelis voor, tegelijkertijd ingeschreven maar he-
laas weer zonder vermelding van de datum en de herkomst. 
Zij waren als gedoopte kinderen automatisch al lidmaten. Zij 
moeten dus enige tijd buiten Leidschendam verbleven hebben 
maar hun eerdere vertrek is niet vermeld. Dit zal een raadsel 
blijven.
Het vertrek van de oudste zoon Gijsbert is niet vermeld en zijn 
begraven ook niet. Van hem zijn geen sporen meer gevonden. 
Het vertrek van zoon Cornelis naar Den Haag is ook niet ver-
meld. Hij is daar in 1749, nog maar 21 jaar oud, notaris geworden 
en hij vestigde zich in Gouda in 1751. Hij zal dit ambt in een nota-
rispraktijk in Den Haag geleerd hebben want hij is niet bekend 
als student aan een universiteit. Dat kon in die tijd nog. 
De jongste zoon Isaak is in Leidschendam ingeschreven op 5 
juli 1752, toen 20 jaar oud. Wederom zonder vermelding van 
de herkomst. Hij volgde zijn vader na diens overlijden in 1749 
op als gerechtsbode. Zijn vertrek in 1763 naar Den Haag is wel 
vermeld maar van hem zijn geen sporen in Den Haag meer aan-
getroffen. Ook van Francina en Johanna is niet bekend waar zij 
gebleven zijn. Hun vertrek uit Leidschendam en ook hun be-
graven zijn niet geregistreerd. Onderzoek in de indices van alle 
gebieden in Zuid-Holland leverde geen resultaten op.

Uit de financiële administratie van de kerk blijkt dat vader 
Claas twee tot drie stoelen in de kerk huurde. Merkwaardig 
genoeg bleef de weduwe, toen Geertruij Brack genoemd, 
nog steeds twee tot drie stoelen huren.8 Het gezin moet in de 
Veenestraat gewoond hebben want uit de akte van boedel-
verdeling, opgemaakt te Gouda in 1782, blijkt dat zoon Corne-
lis Brack “een kustingbriev had ten laste van Jan Hooijbouw, 
gepasseerd den 4e meij 1770 onder speciaal verband van een 
huijs en erve met stallinge en verder getimmerte, staande en 
gelegen aan den Leijdsendam, in de Veenestraat”.9 Deze hypo-
theek is binnen een jaar na het overlijden in 1769 van Geertruij 
Fucet, weduwe van Claas Brack, afgesloten. In de inventa-
ris van onroerende zaken wordt eerst het eigendom van het 
huis van Cornelis Brack aan de Westhaven te Gouda vermeld 
en als tweede de hypotheek op het huis aan de Veenestraat 
in Leidschendam. In de opsomming volgen dan nog meer on-
roerende zaken, onder andere in Gouda maar niet meer in 
Leidschendam.
Van het begraven van Claas in 1749 en van Geertruij in 1769 zijn 
de grafnummers respectievelijk 97 en 31 en daarmee de plek-
ken in de kerk bekend.10 Voor zijn begrafenis werd zeven gul-
dens betaald, een behoorlijk bedrag voor die tijd. Dus waren zij 
redelijk vermogend.

Geertruij Fucet uit Dwingelo

Waarom woont deze jongedochter Geertruij met de duidelijk 
Franse familienaam “Fucet” in Leiden? Zij was inderdaad niet 
in Leiden gedoopt en er waren ook geen andere personen met 

5. Het “regthuijs” aan de Leidse vaart in Leidschendam6

6. Voordeur van het “regthuijs”7
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de doop van de tweeling Geertruij en Marietje in 1690 wordt 
“moeders suster van Lehe” als peet genoemd. 
De buurtschap Lhee ligt vlakbij Dwingeloo en heeft nooit een 
kerk gehad. Ook in de akte van begraven werd zijn vrouw niet 
met name vermeld maar als “de huijsvrou van Isaac Fouquet”. 
Hij was bakker en leverde dagelijks niet alleen brood maar ook 
koekjes en een krant in de Franse taal, dus was hij een soort 
“hofleverancier” van baron van Pallandt. De baron financierde 
de oven voor de bakkerij en hij was ook andere leden van de 
groep financieel tot steun, zoals blijkt uit de bewaard gebleven 
administratie.

Uit onderzoek in het departementale archief in La Roche-sur-
Yonne bleek dat een aanzienlijk deel van de groep uit Fon-
tenay-le-Comte kwam, onder wie de predikant Isaac Dusoul. 
Hij werd in 1681 bestraft wegens het voortzetten van de pro-
testantse godsdienst en moest de vlucht nemen. De doop- en 
trouwregisters van de kerk eindigen inderdaad in 1682. Een 
aantal leden van de groep behoorde tot de gegoede burgerij 
van deze plaats, gelet op hun namen: de Rion, du Blaison, de 
Goisy, de Bourneuf, de la Pinsonnière, de la Boitinière en Flot-
temanville. 
Zij konden de huizen betalen die zij in Dwingelo en omgeving 
kochten. De “Franse huisjes” waren bestemd voor de minst 
vermogenden uit de groep, waaronder Isaac Fouquet. Uit wel-
ke plaatsen de rest van de groep kwam is niet bekend. Tot deze 
rest behoorde ook Isaac Fouquet. Bekend is de vluchtroute 
van de Hugenoten in schepen uit Nantes aan de Loire naar En-
geland en Nederland. 

Waarom is Geertruij van Dwingelo naar Leiden gegaan? Ver-
ondersteld mag worden dat zij zich als dochter van een Frans-
man meer thuis gevoeld heeft in deze stad, die toen bijna zo 
Frans was als Frankrijk zelf. Zeer veel Hugenoten waren reeds 
eerder in de zeventiende eeuw naar Leiden gekomen toen het 

7. Plattegrond van de Hervormde kerk met indeling van de graven

8. De evangelische kerk van Fontenay-le-Comte anno 2006.12

die naam in Leiden te vinden. En nog pregnanter is de vraag: 
hoe is zij in Dwingelo terechtgekomen? Uit contact met de lo-
kale geschiedkundige kring van Dwingelo in 1992 bleek dat een 
groep van circa 40 Hugenoten rond 1686 werd opgenomen als 
“asielzoekers” in Dwingelo. Daartoe behoorde ook Isaac Fouc-
quet. Er staat een rij woningen, de “Franse huisjes” genoemd, 
vlakbij de Hervormde kerk waarin een deel van de groep des-
tijds werd “geherberght”.11

Deze groep was afkomstig uit de Poitou, een provincie aan de 
westkust van Frankrijk, onder Nantes. De toenmalige drost 
van Drenthe, Elbert Anthoni baron van Pallandt, die zelf op de 
havezathe “Batinge” in Dwingelo woonde, heeft zich vooral in-
gespannen om deze groep naar Dwingelo te krijgen. Niet alleen 
uit menslievendheid maar ook om goed opgeleide mensen aan 
te trekken om allerlei ontbrekende ambachten uit te oefenen 
om zo Dwingelo een stimulans te geven. Met drie collectes, oa 
door dominee Paschen, werd geld bijeen gebracht waarmee 
de Franse huisjes gebouwd en ingericht konden worden.

Het huwelijk van Isaak Fouquet en zijn echtgenote is niet ver-
meld in de hervormde kerk van Dwingelo. Vermoedelijk heeft 
de trouwplechtigheid in Batinghe plaatsgevonden, waar de 
Hugenoten hun kerkdiensten in het Frans mochten houden. 
Maar daarvan is geen register bewaard gebleven. De dopen 
van de kinderen werden blijkbaar wel in de hervormde kerk 
verricht, want die zijn in het doopregister vermeld. De naam 
van de moeder werd daarbij niet één keer vermeld, maar bij 
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leefklimaat voor de protestanten in Frankrijk verslechterde. 
En wellicht kon zij in Leiden gemakkelijker aan werk komen. 
Een bewijs van haar beroep is helaas niet aangetroffen. Zij was 
vermoedelijk werkzaam in de textiel, bijvoorbeeld als naaister. 
De textielnijverheid was in Leiden door de komst van vele Vla-
mingen en Fransen tot grote bloei gekomen.14 

Op zoek naar de volgende generatie: n.n. Brack

In de akten van ondertrouw in Leidschendam en van zijn 
trouwen in Leiden in 1720 is Claas Brack vermeld zonder pa-
troniem. Een eerste aanknopingspunt voor het vinden van 
zijn ouders zijn de optredende getuigen bij de doop van zijn 
kinderen; er komen drie getuigen met de naam Brak voor: 
Gijsbert en Aaltje in 1723 en Klaas in 1726. Het tweede aankno-
pingspunt is de vernoeming van zijn zoons. Zijn oudste twee 
zoons werden gedoopt als Gijsbert en Cornelis. De jongste, 
Isaac, is vernoemd naar grootvader van moeders zijde: Isaac 
Foucquet. In de klapper op de dopen van het district XII van 
Zuid-Holland (ten oosten van Leiden) komt één Klaas voor, 
gedoopt in 1700 met als ouders: Jan Klaasz Brak en Annetje 
Pietersdr Lelijvelt.

Van hen is de doop van vier kinderen in de klapper vermeld 
met een dubbele registratie, zowel in de doop- en trouwboe-
ken N24 als N25, beide echter van de hervormde gemeente 
Noorden en niet van Nieuwkoop. In N24 komt de periode 1651-
1718 aan de orde en in N25 de periode 1695-1731, dus met een 
overlapping. Het is een raadsel waarom gedurende een perio-
de twee boeken zijn bijgehouden waardoor een dubbele regis-
tratie is ontstaan. 
Alle klappers van Zuid-Holland hebben overigens als aan-
vangsjaar 1695. Van de genoemde ouders Jan Klasen Brak en 
Annetje Pieters Lelijvelt werd de trouwakte in 1689 aange-
troffen in het trouwboek van Noorden. Zijn er nog kinderen 
geboren tussen 1689 en 1695 die wel in het doopboek voorko-
men maar dus niet in de klapper? In het kerkboek N24 bleken 
toen nog geregistreerd te zijn: Klaas in 1691 en Trijntje in 1694. 
Opmerkelijk is dat bij de inschrijving van Trijntje als enige is 
vermeld dat zij in Nieuwkoop gedoopt is. De vraag is of de ou-
ders de zoon in 1700 weer Klaas laten dopen omdat de eerste 
overleden was, zoals dat zo vaak voorkomt. Dat lijkt ook hier 
het geval want van de oudste Klaas is verder geen spoor meer 
aangetroffen.

Maar het is onwaarschijnlijk dat deze jongere Klaas met Geer-
truij Fucet trouwde. Ten eerste omdat hij negen jaren jonger 
is dan zij. Ten tweede omdat hij niet in Nieuwkoop geboren 
is. Ten derde trouwde een Klaas Brak in 1732 in Noorden met 

9. Fragment klapper dopen district XII: Rijnland ten oosten van Leiden13

10. Kaart van Nieuwkoop anno 161115. Deze kaart geeft de situatie weer 
vóór de vorming van de Nieuwkoopse plassen.
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Nader onderzoek in belastingkohieren 

Van de volgende aan burgers opgelegde belastingen zijn kohie-
ren bewaard gebleven: de verponding in 162718, het molengeld 
in 165019 en het familiegeld in 167020. De verponding betaalde 
men voor het bezit van huis en land, het was dus een soort on-
roerendezaakbelasting. Het molengeld werd betaald voor het 
bemalen van de polder, dus een waterschapsbelasting. Het 
familiegeld was een soort personele belasting waarin onder-
scheid werd gemaakt in capitalisten, halve capitalisten, kleine 
getaxeerden, onvermogenden en armen. In deze kohieren wer-
den de volgende personen gevonden die zijn weergegeven in 
de figuren 11 en 12. 

Bij de vergelijking van deze schema’s valt het volgende op:
De mannen Bra(c)k in het artikel in de Stichtse heraut 1956 blij-

11. Schema van de mannen Bra(c)k in Zevenhoven en Nieuwkoop, volgens Z. van Doorn (Stichtse Heraut, 1956)

12. Vooronderstelling Bra(c)k Zevenhoven. N.B.: In deze Zevenhovense tak 
werd de naam Brack vaak gespeld als Brak.

Lijsbeth Jochemsdr Balliuws; dit paar woonde in Noorden 
want hun kinderen komen in het doopregister van Noorden 
voor. Ten vierde heeft Claas Brack uit Leidschendam geen 
kinderen vernoemd naar een vader Jan, een moeder Annetje 
of een broer Pieter. Wel komt Klaas een keer voor. 
Maar waarom komt er geen ander ouderpaar in de klapper 
voor waar Claas dan wel bij past? Het onderzoek dat tot deze 
vraag leidde vond plaats rond 1995; het liep toen wegens 
tijdgebrek vast op de ongeklapperde registers van de her-
vormde en remonstrantse gemeenten van Nieuwkoop en de 
hervormde gemeente van Noorden. Staan er nog meer bron-
nen ter beschikking om na te gaan of er nog andere gezinnen 
Brack in Nieuwkoop hebben bestaan?

Nader onderzoek in de literatuur

Daartoe is eerst gekozen voor het in kaart brengen van de 
reeds beschikbare gegevens in de literatuur: in de eerste 
plaats een publicatie van Z. van Doorn in de Stichtse Heraut 
van 1956 over de schrijfster Aagje Deken en het geslacht Brack 
in Nieuwkoop en Zevenhoven.16 Dat leverde dertien mannen op 
in drie generaties met drie voorvaders maar geen enkele Klaas 
Brack (zie figuur 11). De drie voorvaders Simon, Huijbert en Jan, 
die omstreeks 1610 geboren moeten zijn, kunnen wel verwan-
ten van elkaar zijn. 

Een tweede publicatie17 werd aangetroffen in Amstelodamum 
(jaargang 1948) over de Amsterdamse familie van Harmen 
Brack, afkomstig van Zevenhoven. Hij blijkt de Harmen in bo-
venvermeld schema (figuur 11) te zijn, gedoopt in 1677. Kunnen 
andere bronnen wellicht nog uitkomst bieden?
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ken ook nu voor te komen: Cornelis Simonsz, de turfkoper in 
Zevenhoven, Pieter Huijbertsz, de capitalist en ambachtsbe-
waarder en Leendert Jansz in Nieuwkoop.
De zoons die in het schema van de genealogie in de Stichtse 
Heraut 1956 voorkomen maar niet vermeld zijn in de schema’s 
van de belastingen, moeten overleden, vertrokken of niet be-
lastingplichtig zijn geweest. Het overlijden is niet na te gaan 
want het begraven is pas vanaf 1744 geregistreerd.
Er is nu sprake van een Gijsbert met de twee zoons Willem en 
Splinter.

Behalve de mannen in dit schema Nieuwkoop komt er nog een 
niet met name genoemde echtgenote voor van Cornelis Klaasz 
Brack in het familiegeld-kohier van 1670, met de kwalificatie 
arm. Zij moet leven van de armenzorg van de kerk en van aal-
moezen. Haar man wordt niet genoemd. Het gezin bestaat uit 
twee personen. Wat is hier aan de hand?
Er moet dus wel degelijk ook een tak met een vader Klaas 
Brack zijn ...

13. Veronderstelling Brack Nieuwkoop. g.v. = geen vermeldingen
NB. 1. In de Nieuwkoopse tak werd de naam consequent gespeld als Brack.
NB. 2. Onduidelijk is waarom het beroep niet consequent vermeld is en in een enkel geval de kwalificatie ook niet.
NB. 3. Als de mannen in 1627 de verponding betaalden waren zij gezinshoofd en moeten zij rond de 35 jaar zijn. De vader Jan kan dan ca 1560 geboren zijn.

14. Het dorp Nieuwkoop anno 179721
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De volgende generatie: Klaas Gijsbertsz Brack, 
Aeltgen Harmensdr (van Rijswijck) en Jaapgen 
Kornelisdr

Gijsbert moet de zoon van Klaas Gijsbertsz (Brack) zijn. Deze 
Klaas komt ook niet in de eerdere schema’s voor. De verklaring 
hiervoor kan zijn dat hij in 1650 nog geen eigenaar van onroe-
rend goed was en toen dus geen molengeld hoefde te betalen. 
In 1670 had hij wel een gezin om in aanmerking te komen voor 
het betalen van het familiegeld en toch komt hij er niet in voor. 
Een mogelijke verklaring is dat hij toen nog inwonend was. Er 
is echter nog een andere verklaring waarmee rekening gehou-
den moet worden: Klaas Gijsbertsz Brack is één van de laatste 
mannen Brack die in het doopregister van de remonstrantse 
gemeente werd vermeld met de familienaam Brack.
Er is een duidelijke overgang van patroniemen naar familie-
namen merkbaar in de hervormde en in de remonstrantse ge-
meenten. In 1650 had naar schatting slechts vijf procent van 
de geslachten een familienaam en in 1675 was het omgekeer-
de het geval. Klaas Gijsbertsz kwam met de vorming van zijn 
gezin precies in deze periode voor. Het is merkwaardig dat hij 
wel met de naam Brak werd vermeld toen hij in 1644 in de her-
vormde gemeente trouwde met Aeltje Harmensdr, geboortig 
van Zevenhoven, die later de familienaam van Rijswijck bleek 
te hebben. Van dit huwelijk zijn geen dopen van kinderen aan-
getroffen. Aeltje komt wel twee keer voor als doopgetuige, in 
1645 en 1647. Later zal blijken dat zij tenminste één zoon Cor-
nelis gekregen hebben. In 1658 hertrouwde Klaas Gijsbertsz 
Brack, weduwnaar van Aeltje Harmensdr met Jaapgen Korne-
lisdr, weduwe van Cornelis Dircksz.

De opzienbarende vondst van het gezin van Gijsbert 
Klaasz Brack en Weijntje Harmensdr Lofman

Het onderzoek is hervat in 2012 door het zoeken naar per-
sonen Bra(c)k in de DTB-registers van de hervormde en re-
monstrantse gemeenten van Nieuwkoop. Deze registers zijn 
gescand en raadpleegbaar op de site www.gahetna.nl van het 
Nationaal Archief. Daarin werden niet alleen de reeds bekende 
personen aangetroffen maar tot verrassing nog vele andere 
mannen Brack en uiteraard ook de huwelijken van vrouwelijke 
Brack’s en hun kinderen.
De hervormde gemeente Nieuwkoop is in 1619 met een doop- 
en trouwregister begonnen. Bij de remonstranten is men pas 
in 1662 met het registreren van dopen begonnen. Een trouw-
register ontbreekt omdat het destijds verboden was in de re-
monstrantse kerk te trouwen. Andersdenkenden konden van-
af 1628 trouwen voor het gerecht. Ook in dit register zijn akten 

van andere personen Brack aangetroffen. Opzienbarend was 
de vondst van de huwelijksakte van Gijsbert Klaasz Brack en 
Weijntje Harmensdr Lofman en de doopakten van hun kinde-
ren. Zij trouwden in de hervormde gemeente van Nieuwkoop 
in 1692.
Hun eerste kind Aeltje is geboren in 1693, zoon Klaas in 1694. 
Vervolgens kregen zij vier zoons met de naam Splinter, in 1695, 
1696, 1698 en 1700. Tenslotte werd er nog een Hermanus ge-
boren in 1701. Allemaal hervormd gedoopt. Een vermelding van 
het beroep van Gijsbert is nog niet gevonden. Deze Klaas uit 
1694 komt zeker wel in aanmerking om de man in Leidschen-
dam te zijn, want hij vernoemde een zoon naar vader Gijsbert 
en een dochter naar moeder Weijntje. Ook klopte nu dat Klaas 
Gijsbertsz in Nieuwkoop is geboren zoals in zijn huwelijksakte 
in Leiden is vermeld! Ook het optreden van de getuigen Ael-
tje, zijn zuster, en Gijsbert, zijn vader, bij de doop van kinderen 
klopte nu. Dit gezin is gevormd in de periode 1693 tot 1701, dus 
rijst natuurlijk de vraag waarom het niet in de doopklapper van 
Nieuwkoop voorkomt. Desgevraagd werd namens het archief 
geantwoord dat het vervaardigen van de doopklappers men-
senwerk is en er fouten gemaakt kunnen zijn... Waarvan akte!

15. Huwelijksakte Gijsbert Klaasz Brack en Weijntje Harmensdr Lofman 
in 169222

16. Doopakte Klaas Gijsbertsz Brack, Nieuwkoop (hervormd) in 169423

17. Doopakte van Gijsbert Klaasz, Nieuwkoop (remonstrants) in 166424

18. Huwelijksakte Klaas Gijsbertsz Brack en Aeltge Harmensdr, Nieuw-
koop (hervormd) 164425

19. Huwelijksakte Klaas Gijsbertsz Brack en Jaapgen Cornelisdr, Nieuw-
koop (hervormd) 165826
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Opgemerkt is reeds dat dopen van kinderen in de remon-
strantse gemeente werden geregistreerd vanaf 1662, waarin 
de vader steeds zonder familienaam werd vermeld. Overigens 
werden de moeders in de eerste jaren van het doopregister 
helemaal niet vermeld en ook de getuigen niet. Dat maakt het 
zoeken naar de juiste vader veel lastiger. Het is goed mogelijk 
dat deze Klaas Brack en andere Brack’s in het kohier familie-
geld in 1670 voorkomen maar dan alleen met patroniem. Ver-
der is Cornelis Klaasz Brack gevonden, waarvan de echtgeno-
te in het kohier familiegeld 1670 voorkwam; zij blijkt Lijsbeth 
Cornelisdr Kneght te heten. Als zij reeds in 1670 voorkomt 
in het kohier familiegeld, was hij toen al zelfstandig wonend 
gezinshoofd en zal hij geboren moeten zijn rond 1646 en dus 
uit het eerste huwelijk van Klaas, met Aeltge Harmensdr. Die 
doop is dus van vóór 1662 en daarom niet te vinden bij de re-
monstrantse gemeente. 

Wat was er met deze Cornelis Klaasz Brack gebeurd? Hij 
trouwde vóór 1670 met Lijsbeth Cornelisdr Knecht, waar-
schijnlijk in de hervormde gemeente maar er is een hiaat in het 
trouwregister van 1660 tot 1684. Zij kregen dochter Aefje in 
1675, hervormd gedoopt. Cornelis treedt in 1678 in dienst van 
de VOC; hij monstert aan als bosschieter aan boord van het 
Schip Tidore met bestemming Batavia, Oost-Indië. Zijn begun-
stigde is Elijsabeth Cornelissen Knecht (er staat Brecht).27 Een 
bosschieter is een ervaren matroos die in staat is om een ka-
non af te vuren. Hoe en waar heeft hij die ervaring opgedaan? 
Was hij in 1670 ook al op zee toen zijn vrouw in het kohier fa-
miliegeld vermeld werd? Een terugkeer van Cornelis wordt 
niet vermeld, maar hij moet wel teruggekomen zijn want in 
1682 monstert hij opnieuw aan op de “Prins Willem Hendrik”, 
weer met bestemming Batavia. Opmerkelijk is dat hij nu geen 
begunstigde opgeeft.28 En er is ook geen spoor meer van hem 
aangetroffen. Zou hij nu in Oost-Indië gebleven zijn? Lijsbeth 
krijgt in 1687 van een onbekende vader een dochter Pieternel-
la, die zij laat dopen in de hervormde gemeente in 1698 als het 
meisje elf jaren oud is. Op last van de kerkenraad treden twee 
diakenen als getuigen op: de schoolmeester Jan Klaasz Groen 
en Pieter Boerset. Cornelis is niet in de akten van de VOC ver-
meld als overledene. Het lijkt er sterk op dat hij na zijn tweede 
reis in Oost-Indië is gebleven ...
 

De volgende generatie: Gijsbert Jansz Brack en zijn 
echtgenote

Klaas Gijsbertsz moet een broer zijn van de in het belasting-
schema vermelde Splinter en Willem Gijsbertsz Brack. Splin-
ter komt met familienaam voor als schepen in het trouwregis-
ter van het gerecht Aerssen. Zij kunnen zoons zijn van Gijsbert 
Jansz Brack, de schepen die in het belastingschema is vermeld.

Het is duidelijk dat het zoekwerk in de registers zeer wordt be-
moeilijkt door het ontbreken van familienamen maar een voor-
deel is dat in het doopregister van de hervormde gemeente de 
moeder wel wordt vermeld en ook de optredende getuigen. 

20. Vermelding van Splinter Gijsbertsz Brack, schepen van Nieuwkoop in 
167029

21. Vermelding van Gijsbert Jansz Brack, schepen van Nieuwkoop in 163730

Als zij remonstrants waren geweest, was er in deze periode 
niets van hen te vinden. Met recht kan dit een zoektocht met 
vele hindernissen worden genoemd. Al met al werden circa 
150 akten in de doop- en trouwregisters gevonden waarvan 
het vrijwel zeker is dat het om personen Brack en hun aange-
trouwden gaat.

Brack in het oud-rechterlijk archief van de ambacht 
Nieuwkoop

Uit de betaling van belastingen is reeds gebleken dat som-
mige mannen Brack “capitalisten” waren. Het loont daarom 
zeker de moeite om het oud-rechterlijk archief te raadple-
gen op de site van de Groene Hartarchieven. De akten zijn 
getranscribeerd, samengevat en ook nog op familienaam 
zoekbaar. Opgemerkt moet worden dat gezocht is op de 
spellingen van de familienaam Brack en Brak. Het zoeken 
op patroniemen is onbegonnen werk, want de kans op ver-
gissingen is zeer groot. Dit onderzoek leverde verrassende 
resultaten op. In de periode 1603-1680 komen 327 vermel-
dingen voor van 13 mannen Brack! Daaronder zijn twee 
vroege mannen, Jan Huijbertsz en Jan Cornelisz Brack, die 
nog niet in de eerdere onderzoeken waren voorgekomen.

De akten hebben veelal betrekking op belendingen bij 
transacties van derden.31 Maar ook op koop en verkoop 
van eigen onroerend goed, het verstrekken van een lening 
of het aangaan van een schuld, borgstelling voor derden 
en verdeling van onroerend goed bij erfenissen. Uit de be-
schouwing van de 327 vermeldingen bleek al dat de vroeg-
ste vier mannen zeer vaak voorkomen. Behalve de twee 
“nieuwelingen” zijn dat Huijbert Jansz en Gijsbert Jansz die 
al uit de eerdere onderzoeken tevoorschijn zijn gekomen. 
Dat blijkt uit de volgende tabel.
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Opvallend is dat:
1.  de vroegste vier verantwoordelijk zijn voor 83 % van de 

handelingen;
2.  ruim de helft van de vermeldingen belendingen betreft bij 

transacties van derden.

Verreweg het grootste deel van de belendingen betreft veen-, 
wei- en hooiland, gelegen aan het Noordeinde binnen- of bui-
tenweg en het Zuideinde binnen- of buitenweg. Deze wegen 
zijn kilometers lang. Het Noordeinde loopt van Nieuwkoop 
naar Noorden, het Zuideinde naar Zwammerdam. Veelvul-
dig komt in de belendingen nog een nadere plaatsaanduiding 
voor zoals Achterweg, Voorwetering, Vorendijk, Masloot en de 
oude Meije. Soms komt de vermelding “dorp Nieuwkoop” voor. 
Uit het relatief grote aantal belendingen bij de vier vroege 
mannen mag worden geconcludeerd dat zij veel grond op ver-
schillende plekken hebben bezeten..Uit het nader bestuderen 
van deze categorie blijkt dat zij gestreefd hebben naar con-
centratie van land, omdat gaandeweg het aantal belendingen 
aan eigen grond toenam. Voor een precieze bepaling van de 
percelen in kwestie is afzonderlijk onderzoek noodzakelijk.
De categorie “overige vermeldingen” blijkt het meest informa-
tief te zijn; die levert het volgende kwantitatieve beeld op:

Jan Huijbertsz Brack spant de kroon met 40% van de ver-
meldingen. Hij heeft het meeste onroerend goed, zoals ook 
tot uiting komt in de zeven akten waarmee zijn erfenis werd 
verdeeld. Het valt op dat twee maal zo veel onroerend goed 
werd verkocht als gekocht. Er kan sprake zijn van een lichte 
vertekening, omdat Jan Huijbertsz armmeester van Nieuw-
koop was en in 1629 twee keer in deze rol land verkocht 
heeft; daarbij is niet vermeld of het om zijn eigen land ging.
Nadere beschouwing wijst uit dat het bij de verkoop vaak 
ging om relatief kleine en bij de aankoop om relatief gro-
tere percelen. Ook blijkt dat het om meerdere huizen en 
erven ging, waardoor het lastig te bepalen is in welk huis 
men woonde en welke huizen verpacht werden. Er zijn geen 
pachtovereenkomsten in dit archief aangetroffen maar in 
enkele akten is wel aangegeven dat men in het betreffende 
huis woonde, met name bij de toedeling van het onroerend 
goed bij erfenis. Nader onderzoek kan uitwijzen in welke 
huizen men precies gewoond heeft. Bij Gijsbert Jansz Brack 
is de duiding het sterkst. Hij moet gewoond hebben bij 
het kerkhof in het dorp. De meeste anderen lijken aan het 
Noordeinde te hebben gewoond. Het bezit aan onroerend 
goed ligt deels tussen de Achterweg en het Noordeinde en 
deels tussen het Noordeinde en de Mije.

Opvallend is dat beroepen in deze bron niet vaak vermeld wor-
den. Het werd wel gedaan als iemand secretaris of baljuw was 
van het ambacht, predikant of schoolmeester. Bij de mannen 
Brack slechts één keer: bij Willem Gijsbertsz Brack, de mole-
naar. Hij kocht samen met zijn vader Gijsbert Jansz op 31 mei 
1642 de korenmolen met molenerf en het daarbij behorende 
huis met erf in het Noordeinde van Nieuwkoop aan de Bui-
tenweg, met al het gereedschap en een schuit, voor 3641 gul-
dens.32 Zij sloten er wel een lening van 2500 guldens voor af bij 
Lauris Dircxsz Wit.33

De korenmolen is bijna elf jaren in hun bezit geweest. Willem 
verkocht de korenmolen met huis en erf met een schuit op 4 
februari 1653 aan Hoef Anthonisz van Snelrewaert voor 6000 

Aantal mannen           belendingen       overige         totaal
                 N            %                 N      %          N        %

de vroegste vier               136         41,5             136   41,5      272*   83

de overige negen               32           9,5                23      7,5         55      17

totaal dertien                         168              51               159        49          327    100

* N.B. Opgemerkt moet worden dat er na het overlijden 
van de vier mannen transacties onroerend goed hebben 
plaatsgevonden in opdracht van de erfgenamen gezamen-
lijk; deze transacties zijn nog aan de vier toegerekend.

Naam Brack koop o.g.           verkoop o.g.       schuld aan lening aan  borg      deling erfenis          totaal 

                    N  %
Jan Huijbertsz        16                      38                 0                                 2                            1                      7                           64  40 

Jan Cornelisz          5                       10                 0                                 0                            0                      5       20   13

Cornelis Jansz          8                       19                 4                                  1                            0                      2       34   21

Gijsbert Jansz          4                         4                 6                                 2                             1                       1        18    11

Overige negen          9                         8                  1                                 2                             1                       2        23   15

Totaal                             42                      79                 11                                 7                            3                     17     159        100
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22. Fragment kaart van Nieuwkoop anno 186634

Op deze kaart is te zien waar de plassen na de vervening zijn ontstaan, onder andere op de landen die in bezit waren van de Brack’s, tussen het Noordein-
de en de Meije. Van de Achterweg is nog een stuk te zien in het midden, boven de letters “rij” van droogmakerij.

guldens. Zijn vader was intussen overleden en hij vroeg en 
kreeg toestemming van diens weduwe Maritgen Ariensdr.35 
Waarschijnlijk hebben zij in deze periode de molen vernieuwd 
of een stenen molen laten bouwen want de verkoopsom is dan 
2.359 gulden hoger dan in 1642. Zo’n waardestijging in twaalf 
jaar is niet aannemelijk als het onroerend goed niet sterk ver-
beterd is. Bovendien komt Willem in het kohier molengeld in 
1650 voor met beroep “bouwer”, dus kan hij er zelf veel aan ge-
daan hebben.

De eenentwintig aangegane schulden, verstrekte leningen en 
borgstellingen zijn allemaal afgesloten in het kader van on-
roerend goed transacties, op één na: Gijsbert Jansz Brack is in 
1642 een schuld aangegaan bij de armen van Nieuwkoop met 
als onderpand een deel van zijn bezit.36 Dat geld had hij nodig 
om de molen te kopen en wellicht te verbeteren. 

Verrassende genealogische vondsten
Op 31 december 1604 koopt Jan Huijbertsz Brack van zijn 
stiefvader Jan Cornelisz Brack een perceel veenland in het 
Noordeinde; koopsom 100 gulden.37 Jan Cornelisz is dus een 
generatie ouder dan Jan Huijbertsz. Zijn vader Huijbert en de 
stiefvader Jan Cornelisz kunnen broers zijn, maar daar is geen 
enkele aanwijzing voor gevonden. Op 12 juli 1631 koopt Cornelis 
Jansz Brack een perceel veenland door betaling met een turf-
schip en een schuldbrief van 151 guldens met borgstelling door 
Jan Huijbertsz Brack, zijn vader.38 Dit is dan de enige aanwij-
zing dat hij zich bezig hield met turftransport en wellicht ook 
met de turfwinning. De relatie tussen vader en zoon werd hier 
ook vermeld.
De categorie deling van erfenissen is natuurlijk genealogisch 
de meest informatieve bron in de periode dat de kerken nog 
niet registreerden of dat nog zeer gebrekkig deden. De twee 
stamvaders Jan Cornelisz en Huijbert Jansz Brack zijn aange-
troffen maar de namen van hun echtgenotes niet. Wel hun dan 
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24. Schema van de vroegste twee generaties Brack 
NB. 1. Hieruit is de tak Zevenhoven ontstaan met zoons Simon en Cornelis Cornelisz die in de belastingkohieren en de literatuur reeds voorkomen.
NB. 2. Zie de bijgevoegde stamreeks
NB. 3. Hieruit is de andere tak in Nieuwkoop ontstaan waardoor alle mannen, vermeld in de kohieren en de literatuur, hun plek in de genealogie hebben 
gekregen. 
NB. 4. Jan Cornelisz is de stiefvader van Jan Huijbertsz.

Leendertsdr in 1644 een akte met huwelijksvoorwaarden la-
ten passeren bij notaris A. Costerus in Woerden.41 Jan Brack 
verklaart de kinderen uit zijn eerdere twee huwelijken uitge-
kocht te hebben door het moederlijk erfdeel aan hen te beta-
len. Hij brengt in zijn nieuwe huwelijk alle eigendommen zoals 
aandelen, rentebrieven, onroerend goed in ten bedrage van 
13.000 guldens. Erckgen verklaart haar kinderen het vaderlijk 
erfdeel te hebben uitgekeerd en brengt al haar eigendommen 
in ter waarde van 4.000 guldens. 
Als Jan Brack als eerste overlijdt zonder dat uit het huwelijk 
met Erckgen kinderen zijn geboren, moet zij uit de nalaten-
schap 4.000 guldens (desgewenst in acht jaarlijkse termijnen 
van 500 guldens) uitkeren aan de vijf kinderen en eventuele 
kleinkinderen uit zijn twee eerste huwelijken. Voorts zal zij zelf 
als erfgename de helft van de nalatenschap verkrijgen. Mocht 
de nalatenschap minder dan 4.000 guldens waard zijn, dan 
moet deze verdeeld worden tussen Erckgen en de kinderen 
van Jan. Mocht Erckgen eerder overlijden, dan moet Jan Brack 
4.000 guldens (desgewenst ook in acht jaarlijkse termijnen 
van 500 guldens) alsmede haar kleren, het linnengoed en 
het goud- en zilverwerk aan haar erfgenamen geven. Maar 
hij mag wel alle goederen behouden die tijdens het huwelijk 
met Erckgen zijn verworven. 
Mochten er wel kinderen uit het huwelijk van Jan en Erckgen 
spruiten, dan moet de langstlevende die kinderen onderhou-
den tot hun meerderjarigheid.
Zij waren zeer vermogend, geen wonder dat Jan in het kohier 
molengeld in 1650 capitalist werd genoemd! Overigens was 
deze Erckgen Leendertsdr eerder getrouwd met de schoon-
zoon van Jan Huijbertsz Brack: Cornelis Ariensz Baillius, die 
weduwnaar was van zijn dochter Neeltgen Jansdr Brack. Zou 
hierbij het behoud en vermeerderen van het bezit aan onroe-
rend goed een rol gespeeld hebben?

in leven zijnde kinderen en de aangetrouwden. Ook is aanslui-
ting gevonden op de reeds in de registers van de hervormde 
gemeente aangetroffen personen. Met name de akte van er-
fenisdeling in 1626 na het overlijden van Ariaentgen Dircksdr, 
de eerste echtgenote van Jan Huijbertsz Brack, is zeer infor-
matief.40

De schepen Gijsbert Jansz Brack is een keer als zoon ver-
meld van Jan Cornelisz Brack. Bovendien is ook de link met de 
Brack’s in Zevenhoven aan het licht gekomen. Zij stammen van 
de Nieuwkoopse Jan Cornelisz Brack. De broer van Gijsbert 
Jansz Brack, Cornelis Jansz, is in Zevenhoven met de winning 
en verkoop van turf begonnen. Zijn nakomeling Harmen Cor-
nelisz Brack is met zijn vrouw Jacomijntgen van Swieten ver-
huisd naar Amsterdam en werd daar turfhandelaar. Diens zoon 
Cornelis Harmensz trouwde Margaretha Dirksdr Hasselaer, 
verwant aan de Haarlemse Kenau. Maar daarover in een vol-
gend artikel. 

Een nog niet aan de orde gekomen bron is het oud notariaat. 
Jan Huijbertsz Brack heeft met zijn derde vrouw Erckgen 

23. De korenmolen van Nieuwkoop39
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De mogelijke oorsprong van het geslacht Brack

Zeer opvallend is dat de familienaam in het oud-rechterlijk 
archief consequent als Brack werd vermeld en slechts één 
keer als Brak. In de kerkregisters van Nieuwkoop is de naam 
voornamelijk ook als Brack geschreven, in die van Zevenho-
ven veelal als Brak. Later is een aantal afstammelingen van de 
Nieuwkoopse Brack’s zich Brak gaan noemen, vooral veeboe-
ren en landbouwers in Zegveld, Bodegraven en Reeuwijk.

Toen Claas in 1720 met zijn Geertruij Fucet trouwde, zou hij be-
wust gevraagd kunnen hebben om zijn naam met een “c” in te 
schrijven. Om gerechtsbode te worden moet hij onderwijs ge-
noten hebben en kunnen lezen en schrijven. Zijn zoon Cornelis, 
de notaris in Gouda, was lidmaat van de Waals gereformeerde 
gemeente, ook al een duidelijk blijk van een Franse oriëntatie, 
ofschoon deze kerk vaker werd gekozen door de burgerelite van 
Gouda waartoe notaris Cornelis Brack gerekend mag worden.

De spelling Brack duidt op een Franstalige oorsprong. Het 
Franse woord “braque” staat voor een jachthond van het ras la-
brador; deze komt voor in het familiewapen dat werd gevoerd 
door de schout Guillaume (Willem) Brack in Zwammerdam, die 
in de aanvang van dit artikel al aan de orde kwam.

En een herkomst van dit geslacht Bra(c)k uit het Frans spre-
kende deel van de Zuidelijke Nederlanden, bijvoorbeeld He-
negouwen, zou goed kunnen: in de periode 1580-1600 toen de 
Spanjaarden daar de scepter zwaaiden kwamen veel protes-
tanten naar de Republiek. Een duidelijk voorbeeld daarvan is 
het Leidse geslacht Brakel, waarvan Steven uit de vroegste 
generatie de naam Brack voerde, maar die in zijn geboorte-
plaats Valenciennes Estienne Bracque bleek te heten.

Echter blijkt uit onderzoek van het oud-rechterlijk archief van 
Zevenhoven dat er aan de grens met Nieuwkoop een locatie 
moet zijn geweest met de naam “De Braeck” waaraan eigen-
dommen van de Brack’s in Zevenhoven grensden en wellicht 
ook die van de Nieuwkoopse Brack’s. Zou hun familienaam 
daaraan ontleend zijn? 

Slotopmerking

Mijn grootvader Johannes Gerardus Bauer trouwde Wilhelmi-
na Petronella Goebertus. Zijn moeder was Geertruida Johan-
na Brack uit Reeuwijk. Haar moeder was Geertien Brakel uit 
Leiden; zij stamt uit het geslacht Brakel dat oorspronkelijk uit 
Valenciennes afkomstig is en Bracque/Brack heette. Zij zullen 
niet van elkaar geweten hebben dat zij oorspronkelijk dezelf-
de familienaam hebben gehad.

Stamreeks van Klaas Gijsbertsz Brack

Wegens ruimtegebrek is gekozen is voor een weergave als 
stamreeks in plaats van parenteel. De tekst van het artikel 
heeft ook voornamelijk betrekking op de personen in deze 
stamreeks. De familienamen zijn tussen haakjes geplaatst als 
die personen in de DTB-registers voorkomen zonder de fami-
lienaam. De meeste personen van de eerste twee generaties 
worden wel met familienaam vermeld in de akten van het rech-
terlijk archief. 

I.  Jan Cornelisz (Brack), geboren waarschijnlijk Nieuwkoop 
circa 1545, overleden Nieuwkoop circa 1620, zoon van Cor-
nelis, trouwt (1) omstreeks 1573 N.N., geboren circa 1553, 
overleden Nieuwkoop circa 1602; trouwt (2) circa 1603 N.N., 
weduwe van Huijbert Jansz Brack, geboren circa 1550. 
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis Jansz (Brack), geboren waarschijnlijk Nieuw-

koop circa 1574, overleden waarschijnlijk Nieuwkoop 
1632, trouwt (1) waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1593 
Aeltge Saersdr, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 
1573; trouwt (2) Nieuwkoop (hervormd) 6 juni 1627 Mar-
ritgen Jansdr, geboren Hazerswoude circa 1573. Bij dit 
huwelijk worden de echtelieden vermeld zonder fami-
lienamen, maar zij moeten de juiste personen zijn gelet 
op de akte van nalatenschap van 17 december 1632.43 

Bovendien is hij weduwnaar van Aeltge Saersdr en heb-
ben zij een zoon Saer. De bruid Maritge is weduwe van 
Andries Pietersz en is afkomstig van Hazerswoude. 

2.  Ghijsbert Jansz (Brack), volgt II. 
3.  Sara Jansdr (Brack), geboren waarschijnlijk Nieuwkoop 

circa 1576, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop Heijndrick 
Adriaensz van Swieten, geboren waarschijnlijk Nieuw-
koop circa 1572, zoon van Adriaen Heijndricksz van 
Swieten en Gooltgen Cornelisdr en weduwnaar van An-
nichgen Jansdr Brack (I.5). 

4.  Aeltjen Jansdr (Brack), geboren waarschijnlijk Nieuw-
koop circa 1578, overleden Nieuwkoop, trouwt circa 
1600 Gerrit Claesz, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop 
circa 1575, overleden Nieuwkoop circa 1613. 

5.  Annichgen Jansdr (Brack), geboren waarschijnlijk 
Nieuwkoop circa 1580, overleden aldaar circa 1616, 
trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop Heijndrick Adriaensz 
van Swieten, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 
1572, zoon van Adriaen Heijndricksz Swieten en Goolt-
gen Cornelisdr; hij hertrouwde Sara Jansdr (Brack) (I.3). 

25. Familiewapen van Guillaume Brack in lakzegel42
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nelis Dircksz. Bij het huwelijk van Klaas en Aaltgen wordt 
de bruidegom vermeld als Klaas Gijsbertsz Brack; hij is jon-
geman van Nieuwkoop. Het is de eerste keer dat hij met de 
familienaam Brack voorkomt. De bruid is vermeld als Aelt-
ge Harmens en is jongedochter van Zevenhoven. 
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis Klaesz (Brack), geboren Nieuwkoop circa 

1650, gedoopt (remonstrants), bosschieter (ervaren 
matroos, ook belast met het afvuren van een kanon) 
1678-1682, waarschijnlijk overleden in Nederlands In-
dië, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1674 Lijs-
beth Cornelisdr Knecht (Kneght), geboren Nieuwkoop 
circa 1650. 

Uit het tweede huwelijk:
2. Grietie Claasdr (Brack), geboren Nieuwkoop circa 

1658, gedoopt (remonstrants), trouwt Zevenhoven 29 
april 1703 Gerrit Gerritsz Vermij, geboren waarschijn-
lijk Zevenhoven circa 1656. 

3.  Jan Klaasz (Bra(c)k), geboren Nieuwkoop circa 1660, 
gedoopt (remonstrants), trouwt Noorden 15 okt. 1689 
Annetje Pietersdr (Lelijvelt), geboren Noorden 1653, 
overleden waarschijnlijk Noorden, dochter van Pieter 
Cornelisz Lelijvelt en Pietertge Heijndricksdr. 

4.  Gijsbert Klaasz (Brack), volgt IV. 
5.  Marchien Claesdr (Brack), geboren Nieuwkoop 1667, 

gedoopt (remonstrants) 14 aug. 1667. 

IV.  Gijsbert Klaasz (Brack), geboren Nieuwkoop 1664, ge-
doopt (remonstrants) 20 jan. 1664, trouwt Nieuwkoop 19 
okt. 1692 Weijntje Harmensdr (Lofman), geboren waar-
schijnlijk Nieuwkoop circa 1668, dochter van Harmen 
Lofman. 

 Bij het huwelijk wordt de bruidegom vermeld met de 
familienaam Brack, de bruid als Lofman. Bruid en brui-
degom wonen beiden in Nieuwkoop maar zijn zij er ook 
geboren? Er wordt getrouwd na de vereiste drie procla-
matiën, zonder vermelding van de datum van ondertrouw. 
Leges is niet vermeld. 
Uit dit huwelijk:
1.  Aeltje Gijsbertsdr Brack, geboren Nieuwkoop 1693, 

gedoopt (hervormd) 1 feb. 1693, overleden Ouds-
hoorn circa 1760, ondertrouw Nieuwkoop 29 okt. 1728, 
trouwt (hervormd) 19 nov. 1728 Jan Ariensz Slof(f), ge-

6. Barbertgen Jansdr (Brack), geboren waarschijnlijk 
Nieuwkoop circa 1583, waarschijnlijk ongehuwd. 

7.  Klaes Jansz (Brack), geboren Nieuwkoop circa 1590, 
trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop N.N.

II.  Ghijsbert Jansz (Brack), geboren Nieuwkoop circa 1575, 
schepen van Nieuwkoop 1636-1639, overleden Nieuwkoop 
circa1650, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa1594 Ma-
ritgen Ariensdr, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 
1578. Het huwelijk is vóór 1619 gesloten, voor het begin van 
de registratie door de hervormde gemeente Nieuwkoop. 
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Gijsbertsz (Brack), geboren Nieuwkoop circa 

1596, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1618 Pie-
tertge Jansdr, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 
1599. 

2.  Aeltgen Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop circa 
1598, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1618 Com-
mer Dircksz, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 
1595. 

3.  Cornelis Gijsbertsz (Brack), geboren Nieuwkoop circa 
1600, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa1 618 Ma-
ritgen Jansdr, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 
1603. 

4.  Trijntgen Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop cir-
ca 1602, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop Cornelis Ja-
nen, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1598. 

5.  Gooltgen Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop cir-
ca 1604, trouwt Nieuwkoop 23 feb. 1627 Willem Jansz 
(Poel), geboren Nieuwkoop circa 1600. De echtelieden 
zijn vermeld zonder familienamen. 

6.  Maritgen Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop cir-
ca 1606, trouwt Nieuwkoop 10 feb. 1628 Pieter Gerre-
tsz, geboren waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1602. De 
echtelieden zijn vermeld zonder familienamen maar 
aangenomen is dat zij de juiste personen zijn. 

7.  Ariaantgen Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop 
circa 1608, waarschijnlijk ongehuwd.

8.  Neeltge Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop cir-
ca 1610, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1644 
Thomas Jansz (Slingerlant), geboren Nieuwkoop circa 
1608, zoon van Jan Thomasz. 

9.  Klaas Gijsbertsz (Brack), volgt III. 
10.  Grietgen Gijsbertsdr (Brack), geboren Nieuwkoop cir-

ca 1614, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1645 
Willem Jansz, geboren Nieuwkoop circa 1615. 

11.  Splinter Gijsbertsz (Bra(c)k), geboren Nieuwkoop circa 
1616, trouwt waarschijnlijk Nieuwkoop circa 1675 Anne-
tje Jacobsdr Emeland, geboren Nieuwkoop circa 1620. 

III. Klaas Gijsbertsz (Brack), geboren waarschijnlijk Nieuw-
koop circa 1612, trouwt (1) Nieuwkoop 8 mei 1644 Aaltgen 
Harmensdr (van Rijswijck), geboren Zevenhoven circa 
1615, dochter van Harmen Geerlingsz (Rijswijck); trouwt 
(2) Nieuwkoop 22 dec. 1658 Jaapgen Kornelisdr, geboren 
Nieuwkoop circa 1615, overleden aldaar, weduwe van Cor-

NB 1: Het trouwen in andere religies dan de Nederduits ge-
reformeerde gemeente was verboden. Als men niet in deze 
religie wilde trouwen, kon men alleen nog voor het gerecht 
(schout en schepenen) trouwen. Klaas en Jaapge hebben 
zich dus in de gereformeerde gemeente laten trouwen 
maar blijken hun kinderen remonstrants te laten dopen. 
NB 2: Met de registratie van dopen is in de remonstrantse 
gemeente in 1662 begonnen toen dat kennelijk in Nieuw-
koop werd toegestaan of gedoogd. 
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boren circa 1690, overleden Oudshoorn circa 1758. 
2.  Klaas Gijsbertsz Brack, volgt V. 
3.  Splinter Gijsbertsz Brack, geboren Nieuwkoop 

1695,gedoopt (hervormd) 19 okt. 1695, overleden 
Nieuwkoop circa 1696. 

4.  Splinter Gijsbertsz Brack, geboren Nieuwkoop 1696, 
gedoopt (hervormd) 7 okt. 1696, overleden Nieuw-
koop circa 1697. 

5.  Splinter Gijsbertsz Brack, geboren Nieuwkoop 1698, 
gedoopt (hervormd) 19 okt. 1698, overleden Nieuw-
koop circa 1699. 

6.  Splinter Gijsbertsz Brack, geboren Nieuwkoop 1700, 
gedoopt (hervormd) 29 okt. 1700. 

7.  Hermanus Gijsbertsz Brack, geboren Nieuwkoop 1701, 
gedoopt (hervormd) 29 april 1701. 

V.  Klaas Gijsbertsz Brack, geboren Nieuwkoop 1694, ge-
doopt (hervormd) 19 aug. 1694, gerechtsbode bij de Ban-
ne Stompwijk 1720-1749, overleden Leidschendam 1749, 
begraven (hervormd) 10 feb. 1749, trouwt Leiden 10 nov. 
1720 Geertruijd (Gertrude) Isaaksdr Foucquet (Faucet, 
Foucet, Fucet, Fusche), geboren Dwingeloo 1690, ge-
dooopt (hervormd) 1 aug. 1690, overleden Leidschendam 
1769, begraven (hervomd) 12 sep. 1769, dochter van Isaac 
Foucquet. 

 Klaas wordt vermeld als getuige bij de doop in Leiden 
op 26 december 1739 van Gertrudis, dochter van Adria-
nus Brouwer en Lijsje de Vink. Bij hun huwelijk wordt de 
bruidegom genoemd als jongeman van Nieuwkoop maar 

wonend in Leidschendam, de bruid als jongedochter van 
Dwingeloo, wonende in Leiden. De ondertrouw vond 
plaats in Leiden op 26 oktober 1720. 
Uit dit huwelijk:
1.  Francina Klaasdr Brack, geboren Leidschendam 1721, 

gedoopt (hervormd) 28 sep. 1721. 
2.  Wijntje (Wijnanda) Klaasdr Brack, geboren Leidschen-

dam 1723, gedoopt (hervormd) 4 juli 1723, overleden 
Leidschendam 1752, begraven (hervormd) 13 sep. 1752. 

3.  Johanna Klaasdr Brack, geboren Leidschendam 1724. 
4.  Gijsbert Klaasz Brack, geboren Leidschendam 1726, 

gedoopt (hervormd) 15 dec. 1726, overleden niet te 
Leidschendam. 

5.  Cornelis Klaasz Brack, geboren Leidschendam 1728, 
notaris en procureur te Den Haag, Gouda, Zevenhuizen 
en Zwammerdam 1747-1781, poorter van Gouda 1751-
1781, schout van Oukoop 1767-1770, overleden Gouda 
1781, trouwt Gouda 30 nov. 1760 Jannetje Willemsdr 
Swanenburgh, geboren Gouda 1741, overleden aldaar 
1766, dochter van Willem Evertsz en Anna Ariesdr Ver-
hoorn. 

6.  Dorothea Klaasdr Brack, geboren Leidschendam 1730, 
gedoopt (hervormd) 19 feb. 1730, overleden Leidschen-
dam 1797, begaven (hervomd) 23 aug. 1797. 

7.  Isaac Klaasz Brack, geboren Leidschendam 1732, ge-
doopt (hervormd) 1 juni 1732, gerechtsbode bij de Ban-
ne Stompwijk) 1752-1757, overleden Leidschendam 
1757, begraven (hervomd) 20 aug. 1757. 
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Portret

Pieter Teunis (Piet) van Duyvenbooden, geboren/gedoopt Katwijk aan Zee 5/11 
december 1808, koopvaardijkapitein en reder, overleden Katwijk aan Zee 30 juli 
1867, zoon van Teunis Gijsbertsz van Duijvenbo(o)de(n), koopvaardijkapitein en 
reder, en Leunt je Pietersdr Groen, trouwt Katwijk aan Zee 13 februari 1828 An-
netje Dirks (Antje) Langeveld, geboren/gedoopt Woubrugge 27/31 juli 1803, over-
leden Katwijk aan Zee 13 november 1885, dochter van Dirk Ariesz Langerveld en 
Adriana Gerrits (Adriaantje) van Staveren. 

Uit dit huwelijk vier kinderen, allen geboren Katwijk aan Zee: 
1.  Leuntje (1828-1888), getrouwd met Pieter Rosier (18231898), koopvaardijka-

pitein. 
2.  Dirk (1830-1909), koopvaardijkapitein, getrouwd met Adriana den Houter 

(1838-1895). Hij is mijn overgrootvader van vaderskant.1 
3.  Adriana (1836-1900), getrouwd met Dirk Fierman Meerburg (1832-1905), reder. 
4.  Teunisje (1838-1838). 
De foto’s zijn vóór 1867 gemaakt door Johannes Goedeljee (1849-1921), fotograaf 
en tekenleraar te Leiden. 

Annemiek Langelaar
 

Pieter Teunis van Duyvenbooden 
en Annetje Dirks Langeveld 

Noot
1 Zie voor hen pagina 381 en mijn website www.langelaer.nl. 
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Het Leidse familienetwerk  
Tieleman - Dros - Hoogeboom - Eigeman

Toen ik in 1970 naar Leiden verhuisde, wist ik nog niet dat er in die stad voorouders 
van mij hadden gewoond. Dat ontdekte ik pas in 1993, toen mijn tante Greet mij 
een bundeltje papieren toevertrouwde dat afkomstig was van Teunis van Vuuren 
(1913-1990) uit Apeldoorn, een overleden neef van mijn vader en mijn tante.1 
Die papieren zouden het startpunt worden van mijn genealogische activiteiten. Ze 
openbaarden onder andere dat mijn overgrootmoeder Maria Helena Beijen-Hooge-
boom (1858-1948) weliswaar in Koudekerk aan den Rijn geboren was, maar van 
vaderskant uit een Leidse familie stamde.

LAURENS BEIJEN

1. De fabrieksgebouwen van Tieleman & Dros stonden aan weerszijden van de Middelstegracht in de Leidse binnenstad. 
Ze waren verbonden door een loopbrug. De foto is gemaakt in 1956, een jaar na het faillissement van de fabriek.2
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Bij een grootmoeder van mijn overgrootmoeder, Maria Helena 
Hoogeboom-Tieleman (1789-1882), herkende ik een bekende 
Leidse naam. De conservenfabriek Tieleman & Dros speelde 
tussen 1877 en 1955 een grote rol in de plaatselijke economie. 
Die fabriek werd eerder in de negentiende eeuw voorafgegaan 
door een zeepziederij van de firma ‘Dros en gebroeders Tiele-
man’.

Bij het zoeken in het Leidse gemeentearchief (tegenwoordig 
Erfgoed Leiden en Omstreken), werd duidelijk dat mijn bet-bet-
overgrootmoeder inderdaad tot dezelfde familie behoorde als 
de eigenaren van de zeep- en de conservenfabriek. Verder kwam 
ik opvallende familierelaties tegen: niet alleen tussen Hooge-
boom en Tieleman en (niet verrassend) tussen Tieleman en Dros, 
maar ook met een familie Eigeman. Ik noteerde zeven huwelijken 
tussen leden van deze vier families onderling. Die werden alle-
maal in Leiden gesloten in de jaren 1811-1860: een keer tussen 
een Hoogeboom en een Tieleman, twee keer tussen Tieleman en 
Dros, twee keer tussen Tieleman en Eigeman en twee keer tus-
sen Hoogeboom en Eigeman. In het schema op de vorige pagina 
heb ik de relaties tussen de zeven echtparen zichtbaar gemaakt.

In dit artikel ligt de nadruk op de generaties waartoe de in het 
schema genoemde personen behoorden, dus globaal de ne-
gentiende eeuw. In de hierna volgende fragmentgenealogie-
en hebben de gedeelten vóór circa 1800 het karakter van een 
stamreeks.3

Fragmentgenealogie Tieleman

I.  Mathijs Tieleman, jongeman van Bergweiler (D), lakenwer-
ker, overleden na 25 sep. 1655, trouwt (rk) Leiden 18 sep. 
1644 Maria Christiaansdr, jongedochter van Kassel (D), 
overleden na 25 sep. 1655.

 In 2002 publiceerde Henry W. Tieleman de resultaten van 
zijn onderzoek naar de Leidse families Tieleman en Dros.4 
Zijn conclusie is dat de Leidse Tielemannen afstammen 
van de hier genoemde Mathijs Tieleman, die voor het eerst 
werd vermeld bij zijn ondertrouw op 2 september 1644 
voor het Leidse gerecht. Volgens het register was Mathijs 
afkomstig uit ‘Berchwielder’ (Bergweiler) in het bisdom 
Trier. De naam van Mathijs werd in het ondertrouwregister 
geschreven als ‘Tielmanny’; later werd steeds de naam Tie-
leman gebruikt.

II.  Joannes Tieleman, gedoopt Leiden (rk) 13 aug. 1646, overle-
den na 17 jan. 1685, ondertrouw Leiden 1 sep. 1667 Anna Joris 
Elderbeecq, geboren Leiden, overleden na 17 jan. 1685.

III.  Matthijs Tieleman, gedoopt Leiden (rk) 30 nov. 1679, begra-
ven Leiden tussen 11 en 18 juni 1735, trouwt Delft 29 dec. 1715 
Elisabeth Keerweer, gedoopt Delft 26 dec. 1688, begraven 
Leiden tussen 22 en 29 sep. 1764, eerder weduwe van Ael-
bregt van der Berch.

 Het is niet helemaal zeker dat de Matthijs Tieleman die in 

1715 in Delft trouwde dezelfde is als degene die in 1679 in 
Leiden werd gedoopt. In de Delftse ondertrouwinschrij-
ving wordt de herkomst van de bruidegom niet vermeld. De 
koppeling is echter wel zeer waarschijnlijk. Henry Tieleman 
heeft geconstateerd dat de naam Matthijs Tieleman in de 
Delftse DTB-registers verder niet voorkomt, evenmin als 
spellingsvariaties daarvan. Ook het feit dat het echtpaar 
kort na het sluiten van het huwelijk in Leiden is gaan wonen, 
is een aanwijzing voor de Leidse herkomst van Matthijs, 
evenals het feit dat hij voor zover bekend niet als nieuwe 
poorter is ingeschreven.

IV.  Hen(d)ri(c)k Tieleman, gedoopt Leiden 3 mei 1722, greinwer-
ker, begraven Leiden tussen 28 nov. en 5 dec. 1767, trouwt 
Leiden 13 dec. 1750 Anna Teske (Tessing), gedoopt Leiden 
(luthers) 10 sep. 1730, begraven Leiden tussen 5 en 12 okt. 
1799. Anna hertrouwt met Willem Vrolijk.

 Grein was een kostbaar weefsel, vaak met kamelen- of gei-
tenhaar als schering en wol als inslag. Soms werd ook zijde-
draad gebruikt. In de Leidse registers is greinwerker een 
veel voorkomend beroep.

V.  Arend/Ary/Arie Tieleman, gedoopt Leiden 21 aug. 1763, 
‘rokjesfabriqueur’, overleden Leiden 20 dec. 1822, trouwt 
Leiden 29 juni 1783 Catharina Schreuder, gedoopt Leiden 18 
jan. 1747, overleden Leiden 18 mei 1825, eerder weduwe van 
Johannes van Egmond.

 Op de beroepsaanduiding rokjesfabriqueur wordt hierna 
ingegaan in het gedeelte over de textielnijverheid. Opval-
lend is dat Catharina ruim 16 jaar ouder was dan Arend. Toch 
overleefde zij hem enkele jaren.

Uit dit huwelijk, allen gedoopt te Leiden:
1. Hendrik Willem, volgt VI.
2. Katrina Johanna, gedoopt 2 nov. 1786, overlijden onbe-

kend.
3.  Maria Helena, gedoopt 29 maart 1789, overleden Leiden 

18 feb. 1882, trouwt Leiden 29 mei 1811 Jacobus Johan-
nes Hoogeboom (zie: fragmentgenealogie Hoogeboom, 
IV).

4.  Johanna, gedoopt 13 maart 1790, begraven Leiden tus-
sen 13 en 20 maart 1790.

2. Overlijdensadvertentie van Arie Tieleman.
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1756 - 1839 
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1759 - 1806

Hendrik W. 
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1784 - 1812 
 

tr. 1803 
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1789 - 1882
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1804 - 1835
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Eigeman 

1797 - 1873 
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Maria G. 
Lezwijn 

1800 - 1824 
 

tr. 2º 1826 
 

Jacomina H. 
Tieleman 
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Jacob 
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1799 - 1858 
 

tr. 1821 
 

Johanna 
de Haan 

1801 - 1855

Dirk C. 
Dros 

1827 - 1895 
 

tr. 1850 
 

Maria E. 
Tieleman 

1830 - 1896

Jacobus J. 
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1818 - 1907 

 
tr. 1841 

 
Johanna M. 
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1836 - 1918

3. De naamdragers Tieleman zijn aangegeven met rood, Dros met paars, 
Hoogeboom met groen en Eigeman met blauw. Alle in het schema ge-
noemde huwelijken werden gesloten in Leiden. Alle genoemde personen 
zijn in Leiden geboren, met uitzondering van Cornelis Dros (Nigtevecht). 
Allen zijn in Leiden overleden, met uitzondering van de jongste Jacobus J. 
Hoogeboom (Tiel), de jongste Jacob Eigeman (Teteringen) en de jongste 
Catharina M. Tieleman (Den Haag)
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VI.  Hendrik Willem Tieleman, gedoopt Leiden 11 juli 1784, de-
kenfabrikeur, overleden Leiden 17 mei 1812, trouwt (1) Lei-
den 17 sep. 1803 Johanna Margaretha Howaarde, geboren 
Leiden 6 april 1784, overleden Leiden 7 okt. 1810; trouwt (2) 
Leiden 17 maart 1811 Alida Sophia Coster, geboren Middel-
burg 1785/86, overleden Leiden 8 juni 1837. Alida hertrouwt 
met Gijsbert Salomon van der Spruijt.
Uit het eerste huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Catharina Maria, geboren 29 dec. 1804, overleden Lei-

den 28 okt. 1835, trouwt Leiden 26 sep. 1822 Cornelis 
Dros (zie: fragmentgenealogie Dros, IV).

2.  Caspard, geboren 11 sep. 1806, dekenfabrikeur, zeepfa-
brikant, overleden Leiden 21 juni 1828, trouwt Leiden 2 
maart 1826 Maria Wilhelmina de Moen, geboren Leiden 
12 jan. 1808, overleden Kampen 21 dec. 1873. Maria her-
trouwt met Anthony Brummelkamp.

3.  Adrien, volgt VII.
4.  Jacomina Henrietta, geboren 28 sep. 1809, overleden 

Leiden 6 okt. 1846, trouwt Leiden 13 sep. 1826 Benjamin 
Eigeman (zie: fragmentgenealogie Eigeman, IVa).

 De vier kinderen werden gedoopt in de Waalse Kerk in 
Leiden; hun namen werden daarbij in een Franse vorm 
gegoten. De twee meisjes werden dus gedoopt als Ca-
tharine Marie en Jacomine Henriette. Omdat hun namen 
later steeds met de slotletter a werden geschreven, heb 
ik dat hier ook gedaan.

VII. Adrien Tieleman, geboren Leiden 26 nov. 1807, zeep- en 
conservenfabrikant, overleden Leiden 31 mei 1884, trouwt 
Leiden 4 juni 1829 Johanna Maria Veefkind, geboren Leiden 
3 jan. 1808, overleden Leiden 26 maart 1877.
Uit dit huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Maria Elisabeth, geboren 13 mei 1830, overleden Leiden 

8 dec. 1896, trouwt Leiden 24 april 1850 Dirk Cornelis 
Dros (zie: fragmentgenealogie Dros, V).

2. Johanna Margaretha, geboren 31 okt. 1831, overleden 
Utrecht 17 feb. 1903, trouwt Leiden 25 juni 1856 Warnar-
dus Zahn, geboren Zwolle 2 juli 1819, kapitein der infan-
terie, overleden ’s-Hertogenbosch 21 feb. 1866.

3. Hendrik Willem, geboren 24 feb. 1833, overleden Leiden 
30 juli 1853.

4.  Johanna Maria Adriana, geboren 26 nov. 1834, overleden 
Leiden 2 april 1837.

5.  Catharina Maria, geboren 14 juni 1836, overleden ’s-Gra-
venhage 15 jan. 1918, trouwt Leiden 15 feb. 1860 Jacob 
Eigeman (zie: fragmentgenealogie Eigeman, IVb.6).

6.  Johanna Maria Adriana, geboren 7 mei 1838, overleden 
Leiden 3 aug. 1884, trouwt Leiden 5 dec. 1866 Louis 
Henri Antoine Bähler, geboren Doornspijk 21 juni 1838, 
overleden Paterswolde 24 april 1932. Bähler was pre-
dikant in Kesteren, Oosterwolde (G), Lage Zwaluwe en 
Groningen; vooral zijn periode in Oosterwolde was veel-
bewogen. Een deel van de gemeenteleden kon zijn min-
der dogmatisch geworden opvattingen niet volgen, wat 
leidde tot een splitsing in zijn gemeente.5 Hij hertrouwt 

Willemina Cornelia Gijsbertha van Rede en Jeannette 
Roelina Dobbenga.

7.  Anna Jacoba, geboren 23 dec. 1839, overleden Leiden 5 
sep. 1850.

8. Adrianus Casparus, geboren 29 dec. 1841, overleden Lei-
den 30 jan. 1857.

9.  Josina Cornelia, geboren 15 jan. 1844, overleden Leer-
dam 7 feb. 1929, trouwt Leiden 26 okt. 1865 Victor Jacob 
Koningsberger, geboren Rotterdam 31 jan. 1840, predi-
kant in Noordwijk, Hazerswoude, Velp en Utrecht, over-
leden Leerdam 30 april 1923, eerder weduwnaar van 
Magdalena Catharina Jurriaanse.

10.  Casparus Cornelis, geboren 29 jan. 1846, overleden 
’s-Gravenhage 4 okt. 1914, zeepfabrikant, trouwt Leiden 
18 okt. 1871 Maria van Hartrop, geboren Leiden 19 aug. 
1847, overleden ’s-Gravenhage 26 april 1932.

11.  Jacomine Henriette, geboren 29 nov. 1847, overleden 
Katwijk 25 juni 1922, zeepfabrikante, trouwt Leiden 18 
mei 1876 Diderik van Riessen, geboren Warmond 5 jan. 
1847, notaris, overleden Katwijk 21 feb. 1921.

12.  Cornelis Nicolaas, geboren 8 juni 1850, suiker- en 
zeepfabrikant, overleden ’s-Gravenhage 18 maart 1911, 
trouwt Zundert 24 juli 1879 Jeanette Anna Cornelia Fre-
derique van de Wall, geboren Breda 7 sep. 1855, overle-
den Zundert 1 feb. 1946.

13.  Hendrik Willem, geboren 27 okt. 1853, suiker-, zeep- 
en conservenfabrikant, overleden Leiden 31 juli 1933, 
trouwt Zevenbergen 6 juni 1879 Maria Henriëtte Dolk, 
geboren Zevenbergen 17 sep. 1855, overleden Oegst-
geest 13 juni 1952.

Fragmentgenealogie Dros

I.  Dirk Dros(t)/Willems, schout te Laren (NH), overleden La-
ren 23 sep. 1754, trouwt Laren 13 juni 1715 Rijkje Johannis 
Baartman, overleden Laren 25 mei 1744. Dirk Dros was een 
zoon van Willem Gerrits en IJtje Dirks.

 De informatie over de generaties I-III heb ik ontleend aan 
twee artikelen van F.E. van den Berg uit 19536 en aan een 
mede daarop gebaseerde publicatie van A.H. Broers uit 
1968.7 

II.  Johannes Dros(t), gedoopt Laren (NH) 17 maart 1726, ge-
rechtsbode, secretaris, schoolmeester en schout te Nigte-
vecht, overleden Nigtevecht 28 maart 1800, trouwt Loenen 
aan de Vecht 27 maart 1758 Maria van Brink, geboren Loe-
nen 23 nov. 1738.

III.  Dirk Dros, gedoopt Nigtevecht 23 juni 1765, schoolmeester 
en veehouder, overleden Nigtevecht 7 jan. 1822, trouwt Oud 
Loosdrecht 27 april 1788 Marritje de Vries, gedoopt Oud 
Loosdrecht 27 jan. 1765, overleden Nigtevecht 26 april 1806.

IV.  Cornelis Dros, geboren Nigtevecht 3 juli 1800, winkelier, 
zeepfabrikant, overleden Leiden 1 mei 1874, trouwt Leiden 
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26 sep. 1822 Catharina Maria Tieleman (zie: fragmentge-
nealogie Tieleman, VI.1).
Uit dit huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Marritje, geboren 2 sep. 1823, overleden ’s-Gravenhage 1 

maart 1893, trouwt Leiden 2 nov. 1848 Lambert Tinholt, 
geboren Amsterdam 13 sep. 1825, predikant, overleden 
Amsterdam 22 feb. 1886. Tinholt was predikant in Mar-
ken, Wissekerke, Haarlemmermeer en Koudum. Hij was 
tegenstander van de moderne stromingen in de kerk en 
speelde enkele keren een belangrijke rol in de hervorm-
de synode.8

2.  Johanna Margaretha, geboren 4 sep. 1824, overleden 
Leiden 24 dec. 1835.

3.  Dirk Cornelis, volgt V.
4.  Catharina Maria, geboren 11 april 1829, overleden Zeist 7 

feb.1914, trouwt Leiden 4 juni 1862 Gerhardus Abraham 
Hoogeveen, geboren Utrecht 18 sep. 1831, oliefabrikant, 
overleden Bennekom (gemeente Ede) 7 aug. 1889.

 Catharina Maria ging op 8 augustus 1856 in Leiden in on-
dertrouw met Jacob Hendrik Verkouw, geboren in Lei-
den op 4 juli 1833.9 In het Leidse bevolkingsregister uit 
de jaren 1854-1862 werd Jacob Hendrik aangeduid als 
student en beroepen predikant te Voorthuizen. Uit een 
advertentie in de Leydse Courant van 3 december 1856, 
nog geen vier maanden na de ondertrouw, blijkt echter 
dat hij ernstig ziek is geworden en daarna is overleden: 
‘Heden ontsliep zacht en kalm in den Heer, in den ouder-
dom van 23 jaren, na eene smartelijke ziekte van vier 
maanden, tot innige droefheid zijnder Bruid, van mij en 
van mijn gezin, mijn geliefde oudste Zoon, JACOB HEN-
DRIK VERKOUW, beroepen Predikant te Voorthuizen.’ 
Zes jaar later is Catharina Maria alsnog getrouwd.

5.  Maria Geertruida, geboren 3 april 1831, overleden 
Utrecht 13 jan. 1909, trouwt Leiden 10 nov. 1858 Hendrik 
Johannes Hoogeveen, geboren Utrecht 23 feb. 1829, 
oliefabrikant, overleden Utrecht 14 maart 1907.

6.  Caspard Adrien, geboren 22 okt. 1833, oliefabrikant, 
overleden Alphen (ZH) 4 jan. 1916, trouwt Nigtevecht 27 
okt. 1859 Maria Sophia Tinholt, geboren Nigtevecht 5 
okt. 1834, overleden Leiden 29 dec. 1924.

7.  Hendrik Willem, geboren 18 okt. 1835, fabrikant, overle-
den Arnhem 30 juli 1906, trouwt Oudewater 23 juni 1864 
Adriana de Koning Knijff, geboren Rietveld 7 okt. 1840, 
overleden Bennekom (gemeente Ede) 1 nov. 1907.

V.  Dirk Cornelis Dros, geboren Leiden 29 sep. 1827, zeep- en 
conservenfabrikant, overleden Leiden 4 okt. 1895, trouwt 
Leiden 24 april 1850 Maria Elisabeth Tieleman (zie: frag-
mentgenealogie Tieleman, VII.1).
Uit dit huwelijk, allen geb. te Leiden:
1.  Cornelis, geboren 19 feb. 1851, overleden Leiden 3 aug. 

1851.
2.  Catharina Maria, geboren 10 feb. 1852, overleden Leiden 

20 juli 1853.
3.  Cornelis, geboren 8 aug. 1853, zeep- en conservenfabri-

kant, overleden Velp (gemeente Rheden) 12 feb. 1913, 
trouwt Leiderdorp 3 juli 1879 Cornelia Sophia Hoos, ge-
boren Oegstgeest 24 nov. 1853, overleden Baarn 17 jan. 
1914.

4.  Johanna Maria, geboren 6 jan. 1856, overleden Baarn 
24 okt. 1941, trouwt Leiden 5 juni 1878 Cornelis Bonger, 
geboren Haarlem 5 nov. 1844, directeur Kon. Ned. Grof-
smederij, overleden Baarn 26 dec. 1916.

5.  Catharina Maria, geboren 6 okt. 1857, overleden Utrecht 
30 nov. 1938, trouwt Leiden 28 mei 1879 François Elber-
tus Daubanton, geboren Amsterdam 5 feb. 1853, Waals 
predikant in Zwolle, hervormd predikant in Heemste-
de en Amsterdam, hoogleraar in Utrecht, overleden 
Utrecht 6 dec. 1920.

6.  Maria Elisabeth, geboren 4 okt. 1860, overleden Leiden 
9 juni 1861.

7.  Adriaan Hendrik, geboren 11 maart 1862, zeep- en con-
servenfabrikant, overleden Oegstgeest 18 juni 1944, 
trouwt Katwijk 17 juli 1884 Johanna Willemina van Rhijn, 
geboren Katwijk 3 maart 1861, overleden Oegstgeest 7 
jan. 1949.

8.  Dirk Cornelis, geboren 22 juni 1865, overleden Leiden 19 
juni 1867.

Fragmentgenealogie Hoogeboom

I.  Cornelis Ho(o)ge(n)boom, schipper, begraven Leiden tussen 1 
en 8 juli 1741, trouwt (1) voor 27 aug. 1697 Grietje Willems Keth, 
overleden na 22 nov. 1721, weduwe van Dirk Werrik, onder-
trouw (2) Leiden 4 aug. 1724 Johanna van der Wilk, uit Nieuw-
koop, weduwe van Cornelis Koerse, trouwt (3) Leiden 24 feb. 
1737 Geertruyt de Bruijn, weduwe van Abraham Lepelaar.

 De herkomst van Cornelis is onbekend. Hij liet in de jaren 
1697-1707 in Leiden zes kinderen uit zijn eerste huwelijk 
dopen, van wie de hieronder genoemde Jan de oudste was. 
Cornelis en zijn eerste vrouw maakten in 1721 hun testa-
ment.10 Uit het tweede en derde huwelijk zijn geen kinderen 
bekend. Er zijn enkele akten waaruit blijkt dat Cornelis een 
nieuw schip kocht van een scheepsbouwer. 11

II.  Jan Ho(o)ge(n)boom, gedoopt Leiden 27 aug. 1697, schipper, 
begraven Leiden tussen 17 en 24 mei 1760, trouwt Leiden 20 
dec. 1722 Annetje van Eeden, jongedochter van Alphen, be-
graven Leiderdorp 3 nov. 1774.

 Jan werd bij de ondertrouwinschrijving aangeduid als ‘j.m. 
van Leijderdorp’. 

 Misschien heeft hij een tijdlang net buiten Leiden gewoond; 
het grondgebied van Leiderdorp begon direct ten oosten en 
noorden van de Leidse singels. Bij de inschrijving woonde 
Jan op de Middelstegracht in Leiden; hij werd daarbij ver-
gezeld door zijn vader Cornelis Hoogeboom. Jan en Annetje 
lieten in de jaren 1723-1737 in Leiden zeven kinderen dopen.

III.  Jacobus Hoogeboom, gedoopt Leiden 20 jan. 1734, kraan-
kruier, begraven Leiden tussen 16 en 23 aug. 1794, trouwt 
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(1) Leiden 23 april 1758 Maria van der Meulen, jongedochter 
van Leiden, begraven Leiderdorp 21 sep. 1780; trouwt (2) 
Leiden 30 april 1782 Geertruij Fassijn, gedoopt Leiden 10 
sep. 1749, overleden Leiden 6 dec. 1832.

 Geertruij hertrouwde met Rijk van Arkel.
 Een kraankruier moest zorgen voor het transport van goe-

deren van en naar de Leidse Waag. Aan de oever van de Rijn, 
op het Waaghoofd, stond een kraan om de schepen te hel-
pen lossen.

 Uit de huwelijkse voorwaarden die gemaakt werden bij zijn 
tweede huwelijk in 1782 blijkt dat Jacobus tamelijk welge-
steld was. Hij bezat zes huizen: een door hemzelf bewoond 
huis aan de Rijn dichtbij de Waag, een huis iets verderop 
aan de Rijn bij de Visbrug en vier huizen aan de Binnenvest-
gracht.13

 Uit het eerste huwelijk van Jacobus werden drie kinderen 
gedoopt, uit het tweede vijf. Tussen het oudste en het jong-
ste kind (de hierna genoemde Jacobus Johannes) zat een 
leeftijdsverschil van 30 jaar.

IV.  Jacobus Johannes Hoogeboom, gedoopt Leiden 5 april 
1789, dekenfabrikeur, overleden Leiden 28 dec. 1871, trouwt 
Leiden 29 mei 1811 Maria Helena Tieleman (zie: fragmentge-
nealogie Tieleman, V.3).
Uit dit huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Geertruida Johanna, geboren 18 mei 1812, overleden 

Leiden 30 juni 1858, trouwt Leiden 13 juni 1834 Abraham 
Montagne, geboren Leiden 17 juli 1810, chef stedelijke 
secretarie en rekenkamer, commissionair in effecten, 
dagbladredacteur, overleden Leiden 8 feb. 1897.

2.  Hendrik Willem, volgt Va.

3.  Antje, geboren 7 april 1816, overleden Leiden 5 jan. 1877 
(ongehuwd).

 Antje ging op 1 oktober 1846 in Leiden in ondertrouw 
met Berent Fijnebuik, geboren in Zwolle op 7 maart 1800, 
maar de ondertrouw werd niet gevolgd door een huwe-
lijk. Fijnebuik was weduwnaar van Hendrika Wouterina 
Petronella Schellink (overleden in Vlissingen in 1839) en 
van Johanna Casparina van Velsen (overleden in Weesp 
in 1844). Hij was predikant geweest in vier hervormde 
gemeenten en was vanaf 1842 predikant bij christelijke 
afgescheiden gemeenten, eerst in Schiedam en daarna 
in Zwolle. In beide plaatsen kreeg hij conflicten, en in 
1846 werd hij in Zwolle afgezet. Het is niet bekend of het 
niet doorgaan van zijn huwelijk met Antje Hoogeboom 
iets te maken heeft met Fijnebuiks kerkelijke proble-
men. Berent Fijnebuik hertrouwde op 17 november 1847 
in Zwolle met Johanna Catrina Hoogeveen.14

4.  Jacobus Johannes, volgt Vb.
5.  Arij, geboren 20 nov. 1819, bouwman, overleden Koude-

kerk 26 juli 1904, trouwt Woubrugge 13 okt. 1842 Antje 
Kempenaar, geboren Woubrugge 30 juni 1823, overle-
den Koudekerk 9 sep. 1886.

6.  Johannes Albertus, geboren 27 mei 1822, overleden Lei-
den 2 feb. 1848.

7.  Marinus Helenus, geboren 28 juli 1824, overleden Lei-
den 22 dec. 1847.

8.  Maria Helena, geboren 20 feb. 1828, overleden Leiden 
23 april 1829.

9.  Maria Helena, geboren 20 jan. 1830, overleden Leiden 
23 jan. 1912, trouwt Leiden 15 aug. 1850 Paulus Glaudus 
Cornelis Eigeman (zie: fragmentgenealogie Eigeman, 
IVa.2).

4. De Waag in Leiden op een prent uit de negentiende eeuw. Rechts het Waaghoofd met de kraan. Jacobus 
Hoogeboom woonde in een huis dat gezien vanuit deze positie links van de Waag stond. Nu staat daar het 
warenhuis van V&D.12
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10.  Catharina Adriana, geboren 10 juni 1833, overleden 
Apeldoorn 29 nov. 1915, trouwt (1) Leiden 28 nov. 1866 
Jacobus Gustaaf Ferdinand Wollweber, geboren Brug-
ge 8 dec. 1829, kapitein bij het leger, overleden Leiden 
3 dec. 1875; trouwt (2) Leiden 4 juni 1879 Eiso Hamstra, 
geboren Veendam 6 april 1854, rijksontvanger, overle-
den Apeldoorn 11 jan. 1926.

Va. Hendrik Willem Hoogeboom, geboren Leiden 24 aug. 1814, 
textielfabrikant, overleden Leiden 18 feb. 1853, trouwt Lei-
den 7 sep. 1836 Bernardina Magtilda Stegerhoek, geboren 
Leiden 28 jan. 1816, overleden Amsterdam 24 april 1887.
Uit dit huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Maria Helena, geboren 4 sep. 1837, overleden ’s-Graven-

hage 21 nov. 1912, trouwt Leiden 8 mei 1861 Carel Wille-
brands, geboren Leiden 25 juli 1828, apotheker, overle-
den Leiden 13 maart 1888.

2.  Victoire Walradina, geboren 4 feb. 1839, overleden na 
1887, trouwt (1) Leiden 8 okt. 1862 Adelheid Wilhelm Wil-
lebrands, geboren Leiden 8 okt. 1833, tabaksverkoper en 
slijter, overleden Leiden 17 april 1879; trouwt (2) Nijmegen 
15 juli 1881 Friedrich Gerhard Arens, geboren Warden-
burg (D) 21 dec. 1845, stukadoor, overleden na 1887.

 Uit het eerste huwelijk van Victoire Walradina Hooge-
boom werden drie kinderen geboren. Het huwelijk was 
geen succes; op 24 april 1877 werd op verzoek van Wil-
lebrands een scheiding van tafel en bed uitgesproken. 
Victoire verbleef toen in Haarlem.15 

 In januari 1879 gaf een vroedvrouw in Den Haag de ge-
boorte van een zoontje van Victoire aan. Het kind werd 
Friedrich Gerhard genoemd. Volgens de aangifte was 
Adelheid Wilhelm Willebrands de vader van het kind 
en woonden beide ouders in Den Haag. In werkelijkheid 
woonde Willebrands nog steeds in Leiden en wist hij 
niets af van de geboorte. Toen hij enkele weken later 
ontdekte wat er was gebeurd, liet hij een akte van ont-
kenning van vaderschap opmaken16 en eiste hij rectifi-
catie van de geboorteakte. Die rectificatie werd, na een 
vonnis van de rechtbank en het verstrijken van de ter-
mijn voor hoger beroep, in februari 1880 ingeschreven. 
Intussen was Willebrands in april 1879 in Leiden overle-
den. 

 In april 1880 beviel Victoire in Den Haag opnieuw van 
een kind, ditmaal een dochtertje, Anna Marie. Deze keer 
werd er in de geboorteakte geen vader genoemd. Wel 
blijkt uit een latere bijschrijving in de kantlijn dat het 
kind is erkend toen Victoire op 15 juli 1881 in Nijmegen 
trouwde met een zekere Friedrich Gerhard Arens. Dat 
verklaart ook de voornamen van het zoontje uit 1879: 
Victoire had kennelijk al langer een relatie met Arens. 
Friedrich en Victoire hebben van september 1880 tot 
oktober 1881 in Nijmegen gewoond. Daarna keerden ze 
weer terug naar Den Haag. Ze bleven daar wonen tot ze 
in 1888 naar Düsseldorf verhuisden. Het is niet bekend 
wat er verder met hen is gebeurd.

3.  Geertruida Johanna, geboren 2 nov. 1840, schrijfster, 
overleden Bussum 4 feb. 1917, trouwt Leiden 18 nov. 
1868 Johannes Bakker Korff, geboren ’s-Gravenhage 9 
april 1837, opzichter HIJSM, ambtenaar, overleden Bus-
sum 7 jan. 1911.

 Geertruida Johanna Bakker Korff-Hoogeboom was in 
haar tijd een bekende schrijfster van novellen en ro-
mans. Haar bekendste romans waren Een jongste zus-
ter, Augusta’s roeping, Taco Vaalsma, Dora en Meta. 
Verder schreef en bewerkte ze boeken over huishou-
delijke en familiezaken (Het rijk der vrouw; Dochter, 
Echtgenoote, Moeder; Onze Woning) en vertaalde 
en bewerkte ze buitenlandse kinderboeken (Oude en 
nieuwe sprookjes van Grimm, Andersen, Hauff, Be-
chstein en anderen; Tijl Uilenspiegel’s jongensjaren).17

4.  Hendrik Willem, geboren 7 jan. 1847, overleden ’s-Gra-
venhage 13 sep. 1919, boekhouder bij Tieleman & Dros, 
trouwt Haarlem 6 aug. 1873 Cornelia Jacoba Linschoo-
ten, geboren Leiden 27 maart 1842, overleden ’s-Graven-
hage 27 april 1918, weduwe van Pieter Hendrik Posthu-
mus.

5.  Bernardina Magtilda, geboren 26 okt. 1848, overledene 
’s-Gravenhage 14 mei 1899, trouwt (1) Loemadjang (NI) 
28 mei 1881 Karel Marinus Haagmans, geboren Rotter-
dam 7 okt. 1839, officier van gezondheid, administrateur 
tabaksonderneming, overleden Pasoeroean (NI) 21 mei 
1882; trouwt (2) Rotterdam 1 nov. 1883 Cornelis Hendrik 
Eshuijs, geboren Rotterdam 2 nov. 1843, arts, overleden 
’s-Gravenhage 28 okt. 1914, eerder weduwnaar van Jo-
hanna Clarisse. Cornelis hertrouwt Marthe Bieillemand.

6.  Cornelie Victoire, geboren 20 feb. 1853, overleden 
’s-Gravenhage 19 juli 1946, trouwt (1) Leiden 11 aug. 1875 
Jacobus van Rossen, geboren Leiden 9 jan. 1847, meu-
belmaker, overleden Leiden 12 maart 1877; trouwt (2) 
Zoeterwoude 27 juli 1882 Klaas Benjert, geboren Gouds-
waard 12 feb. 1856, onderwijzer, overleden ’s-Gravenha-
ge 25 april 1929.

Vb. Jacobus Johannes Hoogeboom, geboren Leiden 12 maart 
1818, fabrikeur, fabrikant, overleden Tiel 18 maart 1907, 

5. Advertentie voor een boek van Geertruida Johanna 
Bakker Korff-Hoogeboom



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 9  –  365 

trouwt Leiden 17 juni 1841 Johanna Maria Eigeman (zie: frag-
mentgenealogie Eigeman, IVa.1).
Uit dit huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Jacobus Johannes, geboren 4 juli 1842, overleden Breda 

16 dec. 1909, officier van gezondheid, trouwt Voorburg 
19 juli 1877 Cornelia Smith, geboren Amsterdam 2 feb. 
1846, overleden Zeist 2 juni 1914.

2.  Marie Jacominus Benjamin, geboren 25 sep. 1843, direc-
teur Leidsche Sajetfabriek, kerkelijk ontvanger, overle-
den Leiden 27 april 1884, trouwt Kampen 21 sep. 1881 Jo-
hanna Antonia Honing, geboren Paramaribo (Suriname) 
1 dec. 1840, overleden Groningen 30 juni 1904.

3.  Maria Helena, geboren 11 juni 1845, overleden Breda 31 
juli 1917.

4.  Paulus Glaudus Cornelis, geboren 24 okt. 1846, overle-
den Leiden 3 maart 1848.

5.  Abraham, geboren 29 jan. 1848, overleden Leiden 21 
maart 1848.

6.  Paulus Glaudus Marij, geboren 24 juli 1849, assuradeur, 
overleden Leiden 15 jan. 1930.

7.  Abraham, geboren 8 mei 1853, generaal-majoor, over-
leden ’s-Gravenhage 13 april 1945, trouwt Kampen 7 juni 
1882 Maria Augusta Bernardina Jozepha de Vicq, gebo-
ren Hilversum 5 aug. 1853, overleden ’s-Gravenhage 6 
maart 1944.

8.  Herman Abraham Johannes Eliza, geboren 18 maart 
1855, overleden Leiden 10 mei 1855.

9.  Elisabeth Hermanse, geboren 29 jan. 1857, hulpon-
derwijzeres, overleden Haarlem 24 aug. 1939, trouwt 
Leiden 23 juni 1887 Henri William de Graaf, geboren 
Amsterdam 2 feb. 1850, geneeskundige, conservator 
laboratorium, overleden Haarlem 14 juni 1933.

10.  Catharina Adriana, geboren 22 mei 1859, verpleegster, 
overleden ’s-Gravenhage 2 juni 1935.

11.  Johanna Maria, geboren 20 aug. 1860, overleden Leiden 
14 feb. 1914.

12.  Anna Adriana, geboren 10 maart 1862, overleden Leiden 
15 maart 1862.

Fragmentgenealogie Eigeman

I.  Mathijs E(i)(j)geman, van Xanten, broodbakker, begraven 
Leiden tussen 1 en 8 maart 1721, trouwt Leiden 4 mei 1698 
Johanna Camperdijck, gedoopt Leiden 6 okt. 1675, overle-
den Leiden 23 mei 1757.

 Zij hertrouwt eerst Jan van Soest en later Klaas Kuijl.
 Mathijs kreeg op 1 april 1695 het poorterschap van Leiden: 

‘Matijs Egeman backer van Sante is op de getuijgenisse 
van Christiaen Blom knecht vant backers gilde ende Johan-
nes Camperdijck kleermaecker als poorter deser stadt ae-
ngenomen.’18 De hier genoemde Johannes Camperdijck was 
waarschijnlijk de latere schoonvader van Mathijs. Ook in 
enkele latere akten werd zijn naam als Egeman geschreven. 
Later werd de schrijfwijze Ei(j)geman gebruikelijker.

 Uit de boedelbeschrijving en de akte van boedelverdeling 

die werden opgemaakt na het overlijden van Johanna Cam-
perdijck blijkt dat Johannes Eigeman haar enige in leven 
gebleven kind was. Johanna bezat een huis aan de zuidzijde 
van de Langegracht, dicht bij de Mare.19

II.  Johannes Ei(j)geman, gedoopt Leiden 10 mei 1702, brood-
bakker, begraven Leiden tussen 15 en 22 nov. 1783, onder-
trouw (1) Leiden 18 juni 1722 Maria Dobbe, gedoopt Leiden 
2 juli 1702, begraven Leiden tussen 6 en 13 dec. 1738, trouwt 
(2) Leiden 8 maart 1739 Maria Schootman, gedoopt Leiden 
11 juli 1714, begraven Leiden tussen 26 april en 3 mei 1800.

III.  Willem Eigeman, gedoopt Leiden 29 aug. 1756, overleden 
Leiden 28 feb. 1839, winkelier, trouwt (1) Leiden 27 april 1777 
Maria Beuzemaker, gedoopt Leiden 25 nov. 1759, overleden 
Leiden 3 aug. 1806; trouwt (2) Leiden 23 aug. 1812 Johanna 
Geertruij Alting, geboren Deventer 1767/68, overleden Lei-
den 5 juni 1850.

 Willem had een bijzondere hobby: hij beoefende de figuur-
knipkunst. Tijdens een veiling in 1995 kon het Stedelijk Mu-
seum De Lakenhal een album met zijn oeuvre verwerven. 
Het was tot dan toe in familiebezit gebleven.20

Uit het eerste huwelijk, allen gedoopt te Leiden:
1.  Johannes, gedoopt 11 aug. 1779, koekbakker, azijnfa-

brikant, overleden Leiden 3 feb. 1855, trouwt Leiden 17 
nov. 1805 Johanna Jacomina van Koole, gedoopt Leiden 
(luthers) 10 feb. 1782, overleden Leiden 7 nov. 1853.

2.  Maria, gedoopt 4 feb. 1784, overleden Leiden 5 jan. 1850, 
trouwt Leiden 1 mei 1811 Johannes van Mantgem, ge-
doopt Leiden 11 jan. 1791, apothekersknecht, fabrikeur, 
bode bij Rijnland, overleden Leiden 23 nov. 1849.

3.  Willem, gedoopt 18 maart 1787, vermoedelijk jong over-
leden.

4.  Gerrit, gedoopt 21 dec. 1788, broodbakker, overleden 
Leiden 1 maart 1815.

5. Wilhelmina, gedoopt 26 sep. 1790, tolgaarster, overle-
den Oegstgeest 17 aug. 1848, trouwt Leiden 24 april 1811 
Nicolaas Ramp, gedoopt Leiden 4 maart 1790, vlees-
houwer, tolgaarder, overleden Oegstgeest 24 juni 1836.

6. Figuurknipkunst van Willem Eigeman
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6.  Johanna, gedoopt 28 april 1793, overleden Leiden 14 
maart 1817.

7.  Willem, gedoopt 28 mei 1795, timmerman, overleden 
Leiden 29 feb. 1836, trouwt (1) Leiden 1 juni 1820 Agatha 
Johanna Oostveen, gedoopt 18 okt. 1798, overleden Lei-
den 2 april 1829; trouwt (2) Leiden 13 jan. 1831 Dirkje Nap, 
gedoopt ’s-Gravenhage 23 dec. 1781, overleden Delft 19 
juni 1844.

8.  Benjamin, volgt IVa.
9.  Jacob, volgt IVb.

IVa. Benjamin Eigeman, geboren/gedoopt Leiden 17/23 april 
1797, overleden Leiden 4 aug. 1873, secretaris Hoogheem-
raadschap, commissionair in effecten, trouwt (1) Leiden 12 
okt. 1819 Maria Geertruida Lezwijn, geboren Leiden 5 jan. 
1800, overleden Leiden 20 dec. 1824; trouwt (2) Leiden 13 
sep. 1826 Jacomina Henrietta Tieleman (zie: fragmentge-
nealogie Tieleman, VI.4); trouwt (3) Leiden 16 jan. 1850 Elisa-
beth Lucretia Johanna Haan, geboren Rotterdam 6 sep. 
1808, overleden Leiden 27 mei 1879.
Uit het eerste huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Johanna Maria, geboren 30 dec. 1820, overleden Leiden 

14 dec. 1883, trouwt Leiden 17 juni 1841 Jacobus Johannes 
Hoogeboom (zie: fragmentgenealogie Hoogeboom, Vb).

2.  Paulus Glaudus Cornelis, geboren 13 jan. 1822, textiel-
fabrikant, commissionair in effecten, overleden Leiden 
12 juli 1890, trouwt Leiden 15 aug. 1850 Maria Helena 
Hoogeboom (zie: fragmentgenealogie Hoogeboom, 
IV.9).

3.  Willem, geboren 8 mei 1823, overleden Alphen (ZH) 10 
maart 1898, grutter, commissionair in granen, trouwt 
(1) Alphen 6 aug. 1846 Elizabeth Pel, geboren Alphen 
22 dec. 1821, overleden Leiden 26 nov. 1853; trouwt (2) 
Aarlanderveen 27 sep. 1855 Cornelia Spruijt, geboren 
Alphen 25 mei 1815, overleden Aarlanderveen 16 aug. 
1896, eerder weduwe van Jan Bakker.

4.  Abraham Herman, geboren 4 okt. 1824, kandidaat-no-
taris, directeur Leidsche Sajetfabriek, raadslid Leiden, 
overleden ’s-Gravenhage 6 april 1887, trouwt Leiden 
25 mei 1853 Johanna Elisabeth Maria Theresia van 
Kempen, geboren IJsselmuiden 14 april 1827, overleden 
’s-Gravenhage 1 april 1917.

Uit het tweede huwelijk, allen geboren te Leiden:
5.  Johanna Margaretha, geboren 27 mei 1828, overleden 

Leiden 21 april 1829.
6.  Hendrik Willem, geboren 30 jan. 1830, predikant, over-

leden Nieuw-Loosdrecht 21 april 1901, trouwt Ede 23 
juni 1856 Beatrix Koning, geboren Leiderdorp 24 maart 
1836, overleden ’s-Gravenhage 19 maart 1921. 

 Hendrik was predikant in Meeuwen en Hierden; hij ging 
in 1864 met emeritaat, maar was vanaf 1872 opnieuw 
predikant in Wezep en Nieuw-Loosdrecht.

7.  Johanna Margaretha, geboren 7 dec. 1831, overleden Lei-
den 21 aug. 1833.

8.  Dirk Catharinus, geboren 29 jan. 1834, zeevarende, win-

kelier, overleden Leiden 4 juli 1875, trouwt Louise Wills, 
overleden 1874.

 Dirk Catharinus Eigeman werd in het Leidse bevolkings-
register 1854-1861 als zeevarende aangeduid. Hij ging 
al op jonge leeftijd naar zee en kwam pas na meer dan 
twintig jaar terug. In de Leidse kranten van 9 juli 1875 
stond een advertentie, ondertekend door zijn broers 
en gedateerd 5 juli: “Mochten wij ons, veertien dagen 
geleden, verblijden in het wederzien van onzen gelief-
den Broeder DIRK CATHARINUS, na eene afwezigheid 
uit het vaderland en van zijne betrekkingen gedurende 
ruim twintig jaren, nu moeten wij treuren over zijn ver-
lies. Nog gebukt gaande onder de smart over het af-
sterven van zijne echtgenoot, dat voor negen maanden 
plaats had, tastte eene hevige ongesteldheid hem aan, 
en ontnam op gister de dood hem aan ons en zijn eeni-
gen zoon, die op den nog zoo jeugdigen leeftijd van zes 
en een half jaar reeds zoozeer de smart van het verlies 
zijner ouders gevoelt.”

 Waarschijnlijk heeft Dirk het grootste deel van die twin-
tig jaar in Nieuw-Zeeland gewoond, want in 1865 werd 
hij daar bij wet genaturaliseerd. Hij woonde toen in 
Dunedin op het Zuidereiland en was winkelier.21 De naam 
van zijn vrouw (waarschijnlijk Nieuw-Zeelandse) blijkt 
uit de vermelding in het Leidse overlijdensregister. Uit 
de memorie van successie blijkt dat zijn zoontje Henry 
Dirk Eigeman heette.22 De jongen groeide waarschijn-
lijk op bij zijn tante Catharina S. Stegerhoek-Eigeman, 
ging later naar Nederlands-Indië en overleed in 1894 op 
26-jarige leeftijd in Solo op Java.23

9.  Johannes Jacomines, geboren 2 april 1836, predikant in 
Bergschenhoek, Hengelo (G), Loosduinen, Buren, Wilp, 
Mijdrecht, Princenhage, opnieuw Hengelo (G) en De 
Meern, overleden ’s-Gravenhage 14 jan. 1905, trouwt Hil-
versum 26 okt. 1860 Leonarda Elizabeth Breijl, geboren 
Amersfoort 5 juni 1828, overleden ’s-Gravenhage 11 feb. 
1912.

10.  Gerard Caspard, geboren 2 nov. 1837, overleden Leiden 
10 dec. 1915.

11.  Catharina Sophia, geboren 17 juni 1839, overleden 
’s-Gravenhage 4 feb. 1910, trouwt Leiden 28 okt. 1863 
Cornelis Coenraad Stegerhoek, geboren Leiden 23 jan. 
1828, adjunct-pikeur, overleden vóór 1 jan. 1890.

12.  Marinus Jacobus, geboren 22 okt. 1841, kandidaat-no-
taris, bankier, overleden Leiden 30 jan. 1921, trouwt 
Utrecht 6 aug. 1878 Isabella Clara Berghuis, geboren 
Vlissingen 18 feb. 1841, overleden Leiden 3 feb. 1904.

13.  Arie, geboren 12 feb. 1843, overleden Bergen op Zoom 
22 april 1920.

14.  Cornelis Willem Herman, geboren 21 april 1845, winke-
lier, godsdienstonderwijzer, overleden Rhenen 25 april 
1914, trouwt Ede 12 aug. 1875 Beerdje Mulder, geboren 
Garderen (gemeente Barneveld) 3 juni 1843, overleden 
Kesteren 11 nov. 1921.

IVb. Jacob Eigeman, gedoopt Leiden 13 mei 1799, winkelier, 
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overleden Leiden 29 mei 1858, trouwt Leiden 5 okt. 1821 
Johanna de Haan, geboren Leiden 30 april 1801, overleden 
Leiden 27 dec. 1855.
Uit dit huwelijk, allen geboren te Leiden:
1.  Willem, geboren 2 sep. 1823, overleden Leiden 6 april 

1829.
2.  Jannetje Lidia, geboren 28 okt. 1824, overleden Leiden 7 

april 1825.
3.  Johanna Jacoba, geboren 14 okt. 1826, overleden Leiden 

4 jan. 1827.
4.  Johannes Marinus, geboren 28 okt. 1828, overleden Lei-

den 27 feb. 1829.
5.  Johanna Wilhelmina, geboren 26 jan. 1830, overleden 

Leiden 14 jan. 1833.
6.  Jacob, geboren 8 jan. 1832, overleden Teteringen 10 nov. 

1902, predikant, trouwt Leiden 15 feb. 1860 Catharina 
Maria Tieleman (zie: fragmentgenealogie Tieleman, 
VII.5). Jacob was predikant in Oud-Loosdrecht, Ze-
venbergen, Delfshaven en Dordrecht. In zijn Dordtse 
periode was hij als gevolg van onenigheden enige tijd 
geschorst. Hij was ook stichter en directeur van het 
weeshuis Bethel in Dordrecht en plaatste in die hoeda-
nigheid veel advertenties met verzoeken om financiële 
bijdragen.24

7.  Johannes, geboren 23 maart 1833, overleden Leiden 14 
nov. 1834.

8.  Maria Frederica, geboren 26 okt. 1834, overleden 
Utrecht 19 juli 1911, trouwt Delft 28 okt. 1859 Theodorus 
Jacobus van Stipriaan Luïscius, geboren Delft 18 sep. 
1834, predikant te Oosterland, Scherpenzeel en Heer-
jansland, overleden Heerjansdam 15 juli 1880. 

9.  Johanna Margaretha Geertruida, geboren 16 jan. 1837, 
overleden Leiden 11 dec. 1837.

Textielnijverheid

Leiden was al sinds de Middeleeuwen een belangrijke tex-
tielstad. Tot het begin van de negentiende eeuw waren er nog 
geen fabrieken: de textiel werd via huisnijverheid gemaakt. 
Vanaf de zeventiende eeuw gingen fabrikeurs daarbij een rol 
spelen. Dat waren kooplieden die grondstoffen of halffabrica-
ten verkochten aan particulieren om daarna de bewerkte pro-
ducten weer op te kopen. In het begin van de negentiende eeuw 
kwam de fabrieksmatige productie op en werden sommige fa-
brikeurs fabrikant.
Arend Tieleman (1763-1822) werd in verschillende akten aange-
duid als ‘rokjesfabriqueur’. Rokjesgoed was volgens het Woor-
denboek der Nederlandsche Taal de ‘benaming van zekere stof 
waarvan vroeger vrouwenrokken werden gemaakt’. Hij was niet 
de eerste in zijn familie met dat beroep: zijn stiefvader Willem 
Vrolijk en zijn oudere broer Matthijs Tieleman werkten ook als 
rokjesfabrikeur.

Arends zoon Hendrik Willem Tieleman, geboren in 1784, was 
dekenfabrikeur. Hij woonde en werkte in een groot pand aan 

de Herengracht, het huidige Herengracht 37. Met zijn vrouw 
Johanna Margaretha Howaarde had hij vier kinderen. Johanna 
overleed in 1810, nog maar 26 jaar oud. Hendrik hertrouwde in 
1811 met Alida Sophia Coster, maar hij overleed al een jaar later 
op 27-jarige leeftijd, enkele maanden na de geboorte van een 
doodgeboren kind uit zijn tweede huwelijk.
Uit de boedelinventaris die daarna werd opgemaakt25 blijkt dat 
Hendrik behalve het huis aan de Herengracht ook een buurhuis, 
een daarachter gelegen ‘werkhuis’ met acht weefgetouwen en 
twee daarop aansluitende pakhuizen aan de Langestraat bezat. 
Op diverse bovenkamers en zolders waren grote hoeveelheden 
dekens opgeslagen, het merendeel nog op rol, alsmede wol, ga-
ren en andere grondstoffen. De waarde van de voorraden werd 
geschat op zo’n 13.000 gulden. Nog belangrijker was de waarde 
van de vorderingen van de boedel op afnemers van de dekens 
overal in het land: bijna 26.000 gulden. De toch niet onaanzienlij-
ke panden waren samen niet meer dan 2500 gulden waard. Dat 
illustreert dat de prijs van textiel voor de industriële revolutie 
relatief erg hoog was. De vier minderjarige kinderen van Hendrik 
konden daardoor later met een flink erfdeel van start gaan.

Hendriks zwager Jacobus Johannes Hoogeboom, die getrouwd 
was met Maria Helena Tieleman, was ook dekenfabrikeur. Hij 
woonde enkele huizen verder op de Herengracht. In 1815 kocht 
hij het huis en de bedrijfsruimten van zijn overleden zwager. 
In 1840 ging hij een vennootschap onder firma aan met zijn in 
1818 geboren tweede zoon Jacobus Johannes junior onder de 
bedrijfsnaam Firma J.J. Hoogeboom en Zn.27 Ik duid vader en 
zoon hierna aan met Senior en Junior. Het bedrijf was inmiddels 
onder andere uitgebreid met een fabrieksgebouw aan de Oran-
jegracht en er werkten bijna 20 werklieden.28 Krantenberichten 
over de dekens die waren ingestuurd voor een tentoonstelling 
van inlandse nijverheid en kunst in 1847 in Utrecht laten zien dat 
de firma af en toe aan de weg timmerde.29 Toch zat er weinig 
toekomst in het bedrijf, waarschijnlijk omdat er voor zover be-
kend in tegenstelling tot veel andere bedrijven niet met stoom-

7. Een foto uit 1967 van panden aan de oostzijde van de Herengracht in 
Leiden.26 Het hoge pand links, Herengracht 37, was eigendom van Hendrik 
Willem Tieleman tot zijn dood in 1812. Daarna werd het van 1815 tot 1870 
bewoond door zijn zwager Jacobus Johannes Hoogeboom.
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kracht werd gewerkt. In 1869, toen Senior 80 was en Junior 51, 
werd de firma ontbonden.30 De huizen en de bijbehorende ge-
bouwen van de firma werden verkocht.31

In 1840, vrijwel tegelijk met de oprichting van de vennootschap 
met Junior, werd Senior eigenaar van een ander textielbedrijf 
waar wel met stoomkracht werd gewerkt. De spinnerij en vol-
lerij van J. Heykoop aan de Ververstraat, in het noordwesten 
van de Leidse binnenstad, werd openbaar verkocht, en Senior 
was de hoogste bieder.32 Het was een flink bedrijf met zo’n 40 
werklieden waar wol werd bewerkt om er garens van te maken.
Seniors oudste zoon Hendrik Willem Hoogeboom werd aange-
wezen om het bedrijf voort te zetten. Hij plaatste advertenties 
waarin hij zich aanbeval “in de gunst der Fabriekanten” en toe-
zegde “door eene zorgvuldige bediening der Goederen, waar-
van de bediening aan hem wordt toevertrouwd, zich dezelve 
waardig te maken”. Toch werd zijn ondernemerschap kennelijk 
geen succes, en zeker niet in de ogen van zijn vader. Eind 1843 
verscheen een advertentie met de tekst: “Bij vonnis der Arron-
dissements-Regtbank te Leyden, in dato veertien November 
1800 drie en veertig, is ter requisitie van den Heer JACOBUS 
JOHANNES HOOGEBOOM, Fabrikeur, woonende te Leyden, 
zijn Zoon HENDRIK WILLEM HOOGEBOOM, vroeger Fabri-
keur, thans Loonspinner, mede te Leyden woonachtig, gesteld 
onder Curateele.”
Welke argumenten Senior heeft aangevoerd voor de ondercu-
ratelestelling is helaas onbekend: de archieven van de Leidse 
rechtbank zijn verloren gegaan.33 De fabriek werd tot om-
streeks 1847 voortgezet door zijn schoonzoon Abraham Mon-
tagne die als curator optrad; daarna werd Senior zelf in de pa-
tentregisters als de ondernemer genoemd. Misschien werkte 
Hendrik Willem nog mee in de fabriek. Hij bleef met zijn gezin 
tot omstreeks 1850 bij de fabriek wonen en overleed in 1853, 
twee dagen voor de geboorte van zijn zesde kind.

Omstreeks 1852 kocht Paulus Glaudus Cornelis Eigeman, die in 
1850 getrouwd was met Maria Helena Hoogeboom, een dochter 
van Senior, de fabriek van zijn schoonvader. In 1854 ging hij een 
vennootschap onder firma aan met zijn broer Abraham Herman 
Eigeman en een externe financier, Daniel Cornelis Viruly van 
Pouderoyen.34 De firma kreeg de naam Gebroeders Eigeman en 
Compagnie. Vastgelegd werd dat Abraham, die eigenlijk kandi-
daat-notaris was, de dagelijkse leiding zou hebben en ook in de 
woning bij de fabriek zou wonen. Paulus bemoeide zich weinig 
met het bedrijf en werkte vooral als commissionair in effecten. 
Uit het aantal werklieden kan worden afgeleid dat het bedrijf 
uitstekend draaide. In de tijd van Junior was het aantal gezakt 
van 40 naar 21, maar in 1858 werkten er 125 en in 1863 zelfs 140 
mensen.
In 1864 werd de firma omgezet in een naamloze vennootschap: 
de Leidsche Sajetfabriek. Paulus en Abraham Eigeman kregen 
samen met de weduwe van Viruly de meerderheid van de aande-
len, maar er kwamen ook externe aandeelhouders bij. In 1881 trad 
Abraham om gezondheidsredenen terug als directeur. Hij werd 
opgevolgd door zijn neven Paulus Glaudius Cornelis Marie Eige-
man en Marie Jacominus Benjamin Hoogeboom. In 1891, toen het 

minder goed ging met het bedrijf, werd het overgenomen door 
een andere Leidse sajetfabriek, de firma Clos en Leembruggen.

Zeepziederij

Cornelis Dros, die in 1800 in Nigtevecht was geboren, kwam om-
streeks 1820 naar Leiden. Hij begon een winkel in koffie, thee en 
kruidenierswaren aan de Nieuwe Rijn op de hoek van de Harte-
steeg. In 1822 trouwde hij met de nog maar 17 jaar oude Cathari-

na Maria Tieleman. Zowel bruid als bruidegom was wees, maar 
in ieder geval voor de bruid gold dat zij dankzij de nalatenschap 
van haar ouders tamelijk welgesteld was.35

Eind 1826 kocht Cornelis Dros samen met zijn jonge zwagers 
Caspard en Adrien Tieleman (die nog maar 20 en 19 jaar oud wa-
ren) de in 1740 gestichte zeepziederij De Gekroonde Haan aan 
de Middelstegracht in Leiden. Zij zetten de fabriek voort onder 
de firmanaam Dros en gebroeders Tieleman, al bleef ook de 
oude naam in gebruik. In 1830 verkocht Cornelis Dros zijn krui-
denierswinkel en richtte hij zich samen met Adrien Tieleman 
helemaal op de zeepfabricage. Caspard Tieleman was in 1828 
overleden. In zijn plaats werd zijn weduwe Maria Wilhelmina de 
Moen vennoot in de firma, zonder dat zij zich hoefde bezig te 
houden met de bedrijfsvoering. Toen zij in 1834 trouwde met de 
predikant Anthony Brummelkamp, verhuisde zij uit Leiden. Pas 
in 1869 trad zij uit de vennootschap en zetten Cornelis Dros en 
Adrien Tieleman de firma samen voort.36 De zeepfabriek was 
intussen steeds verder gemoderniseerd en uitgebreid door het 
aankopen van panden tussen de Middelstegracht en de Hooi-
gracht. De Gekroonde Haan was een van de grootste zeepfa-
brieken in Nederland geworden.
Cornelis Dros overleed in 1874. De leiding van het bedrijf bleef 
ook daarna in handen van leden van de families Dros en Tie-
leman. Aan de Dros-kant waren dat Dirk Cornelis, Cornelis en 
Adriaan Hendrik; aan de Tieleman-kant Casparus Cornelis, Cor-
nelis Nicolaas, Hendrik Willem, Adrien CCzoon en Adrien HW-
zoon.38

Na een brand in 1910 werden de plannen om te verhuizen naar 

8. De zeepziederij De Gekroonde Haan aan de Middelstegracht37
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een plek buiten de Leidse binnenstad versneld doorgezet. In 
1912 werd een nieuwe fabriek aan de Zoeterwoudseweg in ge-
bruik genomen en werden de panden in de binnenstad overge-
daan aan de hierna genoemde conservenfabriek. In 1918 ging de 
firma samenwerken met een aantal andere zeepfabrikanten in 
de NV Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken. Adrien 
Tieleman CCzoon werd daarvan de eerste directeur; zijn neef 
Adrien Tieleman HWzoon was de beherend vennoot van de 
Leidse fabriek.39 Later ging de exploitatiemaatschappij op in 
het Unileverconcern. De Leidse fabriek werd in 1936 gesloten.

Conservenfabricage

Drie leden van de zeepziedersfamilies stichtten in 1877 een 
conservenfabriek. Het waren de inmiddels 69-jarige Adrien 
Tieleman, die ook een van de oprichters van de firma Dros en 
gebroeders Tieleman was geweest, zijn 49-jarige schoonzoon 
(en tevens oomzegger!) Dirk Cornelis Dros en diens 23-jarige 
zoon Cornelis Dros. In de bedrijfsnaam werden de familiena-
men deze keer in de andere volgorde gezet: Tieleman & Dros.
Er werd een nieuwe fabriek gebouwd in het gebied tussen de 
Middelstegracht en de Hooigracht, vlakbij de zeepfabriek. De 

leiding van het bedrijf werd al snel versterkt met de in 1853 ge-
boren Hendrik Willem Tieleman, de jongste zoon van Adrien. Hij 
had daarvoor een aantal jaren in Zevenbergen gewoond, waar 
de familie Tieleman belangen had in een suikerfabriek. Zijn iets 
oudere broer Cornelis Nicolaas bleef in Zevenbergen.
Het inblikken van levensmiddelen was in 1877 een vrij nieuw ver-
schijnsel, al waren er een paar fabrieken die dat al eerder deden. 
Tieleman & Dros leverde zijn producten (niet alleen groente, 
maar bijvoorbeeld ook vlees, soep en jam) aanvankelijk vooral 
aan de “overzeesche bezittingen”, maar later werd ook de afzet 
in het binnenland belangrijk. Een deel van de groenten werd 
met schepen aangevoerd vanuit de Veenstreek (Roelofarends-
veen en omgeving).40

De zaken gingen goed, en de fabrieken werden steeds verder 

uitgebreid. Ook de andere kant van de Middelstegracht werd 
erbij betrokken. Na de uitbreiding met de gebouwen van de 
zeepfabriek werd het fabriekscomplex nog groter. Het bedrijf 
had een eigen elektriciteitscentrale en een eigen blikfabriek. Bij 
het vijftigjarig bestaan in 1927 was Tieleman & Dros de grootste 
conservenfabriek van Nederland.
Net als bij de zeepfabriek bleef de leiding van het bedrijf in 
handen van familieleden.42 Het bedrijf kende perioden van 
grote bloei, maar na de Tweede Wereldoorlog ging Tieleman 
& Dros achteruit door het wegvallen van Nederlands-Indië als 
afzetmarkt. Desondanks werd het 75-jarig bestaan in 1952 nog 
groots gevierd. Er werkten toen nog zo’n 400 vaste medewer-
kers, aangevuld met honderden tijdelijke mensen in de cam-
pagnetijd.43 Het lukte echter niet om het hoofd boven water te 
houden en in 1955 ging het bedrijf failliet. De fabrieksgebouwen 
werden later dat jaar bij een openbare veiling gekocht door de 
gemeente Leiden. Een groot deel daarvan werd gesloopt en 
de grond werd gebruikt voor een verkeersdoorbraak en voor 
nieuwbouw in het kader van de stadsvernieuwing.

Kerkelijk leven

Cornelis Dros en Adrien Tieleman waren vrijwel vanaf het be-
gin betrokken bij de totstandkoming van de Christelijke Afge-
scheiden Gemeente in Leiden, een van de voorlopers van de 
latere Gereformeerde Kerk. De afscheiding in Leiden was een 
onderdeel van het proces dat bekend staat als de Afscheiding 
van 1834. Een van de belangrijkste voormannen van de Afschei-
ding was de hiervoor genoemde Anthony Brummelkamp, die 
via zijn vrouw firmant was van de zeepfabriek Dros en gebroe-
ders Tieleman. Brummelkamp was in 1834 hervormd predikant 
geworden in Hattem, maar hij werd al een jaar later vanwege 
zijn betrokkenheid bij de Afscheiding afgezet. Na een aantal 
standplaatsen in afgescheiden gemeenten werd hij in 1854 
hoogleraar aan de gereformeerde theologische hogeschool in 
Kampen.44 Aangenomen mag worden dat Dros en Tieleman bij 
hun vertrek uit de Hervormde Kerk mede geïnspireerd zijn door 
hun zwager Brummelkamp.45

In januari 1836 werd de Leidse afgescheiden gemeente opge-
richt. Net als elders hadden de afgescheidenen het in het begin 
moeilijk door tegenwerking van de overheid. Zij mochten geen 
samenkomsten houden van meer dan twintig personen. De af-
gescheidenen werden diverse keren veroordeeld omdat ze dat 
toch deden. Die samenkomsten werden onder andere gehou-
den in een pakhuis van Dros en Tieleman aan de Nieuwe Rijn. De 
kerkgangers zaten daarbij op planken die over de zeeptonnen 
waren gelegd. Rekesten aan koning Willem I met een verzoek 
om erkenning hadden aanvankelijk geen succes. Op 6 oktober 
1840, een dag voor zijn troonsafstand, erkende de koning de 
afgescheiden gemeente alsnog. Inmiddels had de gemeente 
een groter gebouw van Dros en Tieleman aan de Oude Vest in 
gebruik genomen. Dat werd verbouwd tot een echte kerk.46

Adrien Tieleman werd in 1840 diaken. Later werd hij ouderling 
en scriba. Hij bleef lid van de kerkenraad tot zijn overlijden in 
1884. Overigens waren of bleven lang niet al zijn familieleden 

9. Het Tieleman & Dros-complex in 1925. Links is een stukje van de Hooi-
gracht zichtbaar, in het midden de Middelstegracht en rechts de Uiterste-
gracht.41
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gereformeerd. Zijn zoon Casparus Cornelis was bijvoorbeeld 
actief in de Hervormde Kerk.
In de hiervoor opgenomen fragmentgenealogieën van de fami-
lies Tieleman, Dros, Hoogeboom en Eigeman komen niet minder 
dan acht predikanten voor. Het gaat om drie naamdragers Ei-
geman, van wie er één met een Tieleman was getrouwd, en nog 
vijf andere echtgenoten van een vrouwelijke Tieleman, Dros of 
Eigeman. Al deze predikanten behoorden tot de Hervormde of 
de daaraan gelieerde Waalse Kerk.
In de fragmentgenealogieën worden nog twee andere predi-
kanten genoemd. In beide gevallen werd een ondertrouw niet 
gevolgd door een huwelijk. Jacob Hendrik Verkouw werd ern-
stig ziek en trouwde daarom alsnog niet met Catharina Maria 
Dros. Berent Fijnebuik trouwde om onduidelijke redenen toch 
maar niet met Antje Hoogeboom.

De financiële wereld

Bijna een eeuw lang was de firma Lezwijn en Eigeman de be-
langrijkste financiële instelling van Leiden. De firma werd in 
1826 opgericht door Abraham Librecht Lezwijn (die geen dub-
bele achternaam had; Librecht was zijn tweede voornaam)47 
en Benjamin Eigeman. De firmanten waren zwagers: de eerste 
vrouw van Eigeman was een zuster van Lezwijn.
Banken zoals wij die kennen bestonden in die tijd nog niet; de 
vennoten stelden zich ten doel om op te treden als kassiers en 
commissionairs in effecten.48 De firma was gevestigd op Ra-
penburg 39. Hoewel het goed ging met de firma hadden Lezwijn 
en Eigeman er geen volledige dagtaak aan; zo was Benjamin 
Eigeman ook klerk en later secretaris van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland.
Vanaf 1850 traden ook familieleden toe als firmant. De eerste 
twee waren zoons van de oprichters: Paulus Glaudus Cornelis 
Eigeman en Paul Glaude Lezwijn. Latere Eigemans in de leiding 
waren Marinus Jacobus Eigeman, een veel jongere zoon van 
Benjamin, en Willem Eigeman, een achterkleinzoon van Benja-
min.49

In 1865 kreeg de firma Lezwijn en Eigeman de status van corres-
pondent in Leiden van de Nederlandsche Bank. Dat bleef zo tot 
1889, toen de Nederlandsche Bank een eigen subagentschap 
in Leiden opende.50 In 1918 werd de firma, die zich geleidelijk 
had ontwikkeld tot een echte bank, verkocht aan de Amster-
damsche Bank. Het pand aan het Rapenburg werd het Leidse 
kantoor van die bank en Willem Eigeman werd de plaatselijke 
directeur. Dat bleef hij tot 1940.

Politiek en journalistiek

De vier families die het onderwerp zijn van dit artikel behoor-
den oorspronkelijk niet tot het stedelijke patriciaat waaruit het 
stadsbestuur werd samengesteld. Mede dankzij de economi-
sche successen van veel familieleden stegen ze in aanzien.
De zeepfabrikant Adrien Tieleman was in 1866 de eerste uit 
deze families die lid werd van de Leidse gemeenteraad. Zijn 
streng-christelijke uitgangspunten klonken duidelijk door in zijn 

bijdragen aan de debatten: hij verzette zich tegen de bevoor-
deling van het openbaar onderwijs en de subsidiëring van de 
schouwburg, en hij stelde zonder succes voor om de jaarlijkse 
kermis af te schaffen. Hij bleef raadslid tot 1871. Later, van 1888 
tot 1893, zat zijn zoon Casparus Cornelis in de gemeenteraad.51

Abraham Herman Eigeman, de directeur van de Leidsche Sa-
jetfabriek, was gemeenteraadslid van 1869 tot 1881. Hij had 
een breed netwerk, zowel in Leiden als daarbuiten. Zo was hij 
van 1866 tot 1884 landelijk voorzitter van de ‘Vereeniging van 
en voor Nederlandsche industrieelen’. Hij drong regelmatig bij 
de regering aan op een meer protectionistische koers: hogere 
invoerrechten om de belangen van de Nederlandse industrie te 
beschermen.
In 1863 bleek dat er door leden van de vier families heel verschil-
lend werd gedacht over een heikel onderwerp: de wenselijkheid 
van een wettelijke regeling van de kinderarbeid.52 Op 17 maart 
1863 werd er door een groep Leidse fabrikanten een ‘adres’ aan 
de koning gezonden waarin stond “dat zij - bewogen met den 
toestand der in fabrieken arbeidende kinderen, en overtuigd 
van de dringende noodzakelijkheid eener allen verplichtende 
regeling betreffende het onderwijs, de uren van arbeid en rust 
dier kinderen - zich genoopt gevoelen Uwe Majesteit eerbie-
dig te verzoeken, zoodanige regeling te doen ontwerpen, en 
‘t zij bij besluit of in overleg met de Staten Generaal te doen 
vaststellen”. Tot de ondertekenaars behoorden de firma’s Dros 
en Gebroeders Tieleman en J.J. Hoogeboom en Zoon.53 Elf jaar 
later zou de initiatiefwet van het kamerlid Samuel van Houten 
worden aangenomen.
Lang niet iedereen in Leiden was het eens met het ‘Leids Adres’. 
De hiervoor genoemde A.H. Eigeman liet bijvoorbeeld in woord 
en geschrift blijken dat hij sterk gekant was tegen een wette-
lijke regeling.54 Datzelfde gold voor Abraham Montagne, die 
getrouwd was met Geertruida Johanna Hoogeboom en dus een 
schoonzoon was van J.J. Hoogeboom senior.
Hoewel de zojuist genoemde Abraham Montagne alleen aange-
trouwd was, verdient hij hier toch een aparte vermelding.55 Hij 
was een kleurrijke figuur, die over alles een mening had en daar 
ook graag voor uitkwam, en bovendien een opvallende gave had 
om allerlei functies met elkaar te combineren. Hij werd geboren 
in 1810 en begon op 18-jarige leeftijd als surnumeraire klerk bij 
de gemeente. Al tien jaar later was hij de hoogste ambtenaar na 
de gemeentesecretaris. Dat bleef hij meer dan vijftig jaar. 
Naast zijn ambtelijke functie werkte hij onder andere als com-
missionair in effecten, verzekeringsagent en zaakwaarnemer en 
schreef hij boeken, brochures en bijdragen voor onder andere de 
NRC en de Leydsche Courant. Toen in 1860 het Leidsch Dagblad 
werd opgericht, werd hij daarvan de eerste hoofdredacteur. Na 
zeven jaar moest hij na een conflict met de eigenaar A.W. Sijthoff 
opstappen, maar direct daarna stichtte hij het Nieuw Leidsch 
Dagblad. Na een halfjaar moest hij erkennen dat die krant on-
voldoende levensvatbaar was. Hij ging daarna onverdroten door 
met het schrijven van artikelen in andere bladen. In 1892, toen hij 
81 was en ruim 63 jaar bij de gemeente had gewerkt, werd hij tot 
zijn verontwaardiging met pensioen gestuurd.
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Noten
ELO = Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden)

1 Teunis van Vuuren (Brummen 1913 – Apeldoorn 1990) was net als mijn vader en 
mijn tante een kleinkind van Gerrit Beijen en Maria Helena Hoogeboom. Voor 
zover mij bekend heeft hij de resultaten van zijn genealogische onderzoek niet 
gepubliceerd.

2 De foto, gemaakt door N. van der Horst, is afkomstig uit de beeldbank van ELO. 
3 Tenzij anders vermeld zijn de dtb-gegevens ontleend aan gereformeerde 

kerkboeken.
4 Henry W. Tieleman, The Genealogy Of the Tieleman and Dros Families Of 

Leiden, eigen uitgave, Riner (VA, USA) 2002. De auteur werd in 1933 in Rotter-
dam geboren als Hendrik W. Tieleman. Na het verschijnen heeft hij mij twee 
exemplaren toegestuurd, waarvan er een bestemd was voor het toenmalige 
Gemeentearchief Leiden.

5 Meer over Louis Henri Antoine Bähler is o.a. te vinden op een website die 
primair gewijd is aan zijn zoon Louis Adriën Bähler (www.bahler.nl/?page_id=31).

6 F.E. van den Berg, Landelijk patriciaat, Gens Nostra 8 (1953), pag. 138-141 en 
151-153.

7 A.H. Broers, Beknopte genealogie van het geslacht Dros, tak Nigtevecht-Lei-
den, eigen uitgave, ‘s-Gravenhage 1968.

8 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, 
deel 5, pagina 510-511.

9 De families Dros en Verkouw kenden elkaar: Catharina’s vader Cornelis Dros 
had in 1830 zijn winkel in kruidenierswaren verkocht aan Jacobs vader Willem 
Verkouw.

10 ELO, tg. 0506, inv. 1638, akte 104 van 22-11-1721.
11 ELO, tg. 0506, inv. 1634, akte 23 van 14-2-1717, en inv. 1641, akte 16 van 3-2-1724.
12 De prent is ontleend aan De Stad Leiden: album bevattende eenige afbeeldin-

gen der voornaamste hoofdgebouwen en fraaiste gezigten in en nabij de stad 
Leiden, ELO, bibliotheek, inv. LB 3236.

13 ELO, tg. 0506, inv. 2134, akte van 7-4-1782, fol. 200 e.v.
14 Meer informatie over Berent Fijnebuik is te vinden in een artikel van H. de Jong 

in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protes-
tantisme, deel 5, pag. 188-189. Daarin staat dat er omstreeks 1846 “kwade 
geruchten” over Fijnebuiks levenswandel de ronde deden. De heer De Jong kon 
mij niet nader informeren over de inhoud van die geruchten.

15 Advertentie in de Leidsche Courant van 28-5-1877.
16 Haags Gemeentearchief, tg. 0373-01, inv. 1503, akte 2264 van 24-2-1879.
17 J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der 

Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam 1888-1891. De genoem-
de boeken zijn aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek.

18 ELO, tg. 0501A, inv. 1269.
19 ELO, tg. 0506, inv. 2292, akten 94 en 95 van 30-8-1757.
20 Ingrid W.L. Moerman, De Leidse knipper Willem Eigeman, Leids Jaarboekje 

1997, pag. 63-66.
21 The Naturalization Act 1865, Statutes of New Zealand 1865, no. 67 (www.nzlii.

org/nz/legis/hist_act/na186529v1865n67308/).
22 Nationaal Archief (in bewaring bij het CBG), tg. 3.06.05, inv. 4194.
23 De overlijdensadvertentie staat in het dagblad De Locomotief  van 24-12-1894.
24 Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, 

deel 2, pagina 185-186.
25 ELO, tg. 0507, inv. 139, akte van 9 en 10-6-1812, fol. 448-468.
26 Foto gemeente Leiden, afdeling Monumentenzorg (Creative Commons Naams-

vermelding).
27 ELO, tg. 0507, inv. 448, akte 23 van 21-2-1840.
28 Gegevens over aantallen werklieden bij de Leidse bedrijven en soms ook over 

de aanwezigheid van stoommachines kunnen worden ontleend aan de regis-
ters van patentplichtigen over de jaren 1816-1894: ELO, tg. 0516, inv. 2043-2120. 
Om een bedrijf gemakkelijk te kunnen vinden, moet het wijk- en huisnummer 
bekend zijn.

29 Leydsche Courant 23-6-1847, Journal de La Haye 27-6-1847.
30 Uit een advertentie in de Leydsche Courant van 15-7-1869 blijkt dat de firma 

werd ontbonden bij onderhandse akte.
31 ELO, tg. 0507A, inv. 499, akten 126 en 133 van 14 en 21-7-1869.

32 ELO, tg. 0507, inv. 233, akten 10 en 38 van 18-1 en 29-2-1840. De eerste keer 
vond de verkoper het hoogste bod onvoldoende; de tweede keer bleek dat er 
diverse hypotheken op het bedrijf rustten en nam hij genoegen met een veel 
lager bedrag.

33 De rechtbank Leiden is in 1877 opgeheven. De archieven van de rechtbank zijn 
daarna overgebracht naar Den Haag. Daar zijn ze verloren gegaan door een 
bombardement in de Tweede Wereldoorlog.

34 ELO, tg. 0507A, inv. 24, akte 252 van 29-12-1854.
35 Voogden over de vier kinderen Tieleman waren hun grootvader Arend Tieleman 

en een bevriende boekhouder. Toeziend voogd was volgens een besluit van de 
familieraad hun oom Jacobus Johannes Hoogeboom.

36 ELO, tg. 0507A, inv. 498, akte 70 van 28-5-1869.
37 Beeldbank ELO, signatuur GN006922 (Creative Commons Naamsvermelding).
38 De namen van de firmanten, die uiteraard niet allemaal tegelijk die functie 

vervulden, werden genoemd in artikelen in het Leidsch Dagblad van 24-12-1926 
en 3-1-1927 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.

39 De generatie van de twee laatstgenoemde Adriens valt buiten de fragmentge-
nealogie Tieleman. Adrien CCzoon leefde van 1875 tot 1937; Adrien HWzoon van 
1880 tot 1963.

40 In het boek Leids Fabricaat, onder redactie van C.B.A. Smit en H.D. Tjalsma 
(uitg. Matrijs, Leidse Historische Reeks 4) staat een artikel over de firma 
Tieleman & Dros, geschreven door Renske Vijfvinkel.

41 KLM-luchtfoto in Nederland’s grootste bedrijven van uit de lucht, J. Feith, 1925 
(Wikimedia Commons).

42 Latere beherend vennoten waren onder andere Adriaan Hendrik Dros senior 
(1862-1944), Hendrik Willem Tieleman jr. (1881-1946), Hendrikus Hemmes Tie-
leman (1885-1959), Adriaan Hendrik Dros junior (1887-1951) en Cornelis Willem 
Tieleman (1908-1979).

43 In het Leidsch Dagblad van 3-5-1952 en de Leidse Courant van 3 en 8-5-1952 
werd nog gesproken over een kerngezond bedrijf.

44 Over Anthony Brummelkamp zijn diverse biografieën geschreven, waaronder 
de dissertatie Anthony Brummelkamp (1811-1888) door M. te Velde (uitg. De 
Vuurbaak, Barneveld 1988) en een artikel van W. Smit-Buit in het Biografisch 
Woordenboek Gelderland (www.biografischwoordenboekgelderland.nl/
bio/4_Anthony_Brummelkamp).

45 Uit het notulenboek van de nieuw gevormde gemeente (ELO, tg. 549, inv. 1) 
blijkt dat Brummelkamp diverse keren een bezoek heeft gebracht aan zijn 
geloofsgenoten in Leiden.

46 Bronnen: het hiervoor genoemde notulenboek en een boekje van J. de Lange: 
De Afscheiding te Leiden historisch geschetst, uitg. Donner, 1934.

47 Zijn zoon Paul Glaude Lezwijn kreeg in 1875 formeel het recht om de naam 
Librecht Lezwijn te dragen.

48 Informatie over de statuten en de bestuurders van de firma is ontleend aan het 
archief dat zich bevindt in ELO, tg. 0229, in het bijzonder inv. 1.

49 Deze Willem Eigeman (1880-1944) was een zoon van Paulus Glaudus Cornelis 
Marinus Eigeman (1852-1900), een van de directeuren van de Leidsche Sajetfa-
briek. De laatstgenoemde was een zoon van Willem Eigeman (1823-1898), een 
zoon uit het eerste huwelijk van Benjamin Eigeman.

50 M.M.G. Fase en J. Mooij, De Nederlandsche Bank in Leiden 1865-1969, Leids 
Jaarboekje 2001, pag. 89-118.

51 Gegevens over Leidse gemeenteraadsleden zijn te vinden in Het Leidse Pluche 
(www.janvanhout.nl/pluche7/alg_frame.htm).

52 Dank aan de Leidse historicus Cor Smit voor zijn informatie over de kinder-
arbeidkwestie. Hij promoveerde op 27 augustus 2014 op De Leidse fabrieks-
kinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 
1800-1914. 

53 De tekst van het ‘Leids Adres’ en de namen van de ondertekenaars zijn te 
vinden in een artikel van A.N. Molenaar in het Leids Jaarboekje van 1939, pag. 
108-133. 

54 A.H. Eigeman, Philantropie en nijverheid, Ned. Industrieël 27-3-1870 (biblio-
theek ELO LB 58137). Het stuk verscheen al eerder zonder auteursvermelding 
in het Leidsch Dagblad van 28-3 en 1 en 2-4-1863.

55 Dank aan Herman Amptmeijer uit Leiden, die een artikel over Abraham Mon-
tagne voorbereidt en mij aanvullende informatie over hem verschafte.

Tot slot
In de fragmentgenealogieën komt iemand voor met een heel af-
wijkend beroep: mijn betovergrootvader Arij Hoogeboom, een 
zoon van Jacobus Johannes Hoogeboom senior en Maria Hele-
na Tieleman. Hij werd boer in Koudekerk aan den Rijn, hoewel 
hij afkomstig was uit een volstrekt stedelijk Leids milieu zon-
der aanknopingspunten met het boerenleven. Zijn vrouw Antje 
Kempenaar kwam wel uit een boerengezin, al had ook dat gezin 

burgerlijke wortels: haar grootvader Cornelis Kempenaar was 
notaris, schout en burgemeester in Woubrugge, en haar vader 
Johannes Kempenaar was eerst kantoorbediende en ontvan-
ger en werd pas later boer. Ik heb me vanaf het begin van mijn 
genealogische activiteiten verbaasd over de overstap van mijn 
betovergrootvader: je moet naar mijn gevoel op een boerderij 
opgegroeid zijn om het boerenwerk in de vingers te hebben. 
Helaas kan ik hem er niet naar vragen.
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FRANS ANGEVAARE

Walich & Balich 
De ouders van Daniel van Langeveld, schout van Noordwijk in het 
begin van de vijftiende eeuw

Het lijkt op een duo dat ingehuurd kan worden voor al uw bruiloften en partijen, maar 
het zijn de waarschijnlijke ouders van Daniel van Langeveld, schout van Noordwijk in 
het begin van de vijftiende eeuw, die de centrale figuur is in dit artikel. Hij en zijn fa-
milie lijken een vat vol tegenstrijdigheden maar een optimaal gebruik van de schaar-
se bronnen maakt de situatie toch wel wat inzichtelijker.

Gezicht op Abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk. Anoniem, circa 1700, Museum Catharijneconvent
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In mijn onderzoek naar de familie Van Noordwijk/Van de 
Boekhorst worden tal van lieden aangetroffen die op een of 
andere wijze met de genoemde families zijn verbonden en die, 
mede met behulp van die band, diverse overheids-baantjes 
uitoefenden. Bastaardzonen, neven uit armere takken, aan-
getrouwden, ze hadden allen net wat meer kans om schout 
te worden of pachter van een ander ambt in Noordwijk (en 
omgeving) dan degenen die zo’n ruggensteuntje niet hadden.
Van Daniel van Langeveld echter, als schout van Noordwijk 
voorkomend tussen de jaren 1407 en 1421, kon zo’n band niet 
direct worden vastgesteld – wat niet betekent dat hij er niet 
is geweest. Met zo’n familienaam was er in elk geval wel een 
duidelijke binding met Noordwijk: het Langeveld was het 
noordwestelijke deel van het ambacht en personen met die 
toenaam komen al vanaf 1281 voor.
Naast een aantal vermeldingen in de oorkonden van de abdij 
van Leeuwenhorst treffen we Daniel ook aan als pachter van 
de abdij en daar vinden we ook wat aanknopingspunten voor 
zijn familieomstandigheden.1 Hij was in 1410 opvolger in twee 
pachten van Balog Danielsdochter en in 1437 werd zijn wedu-
we, jonkvrouwe Agniese als pachtster genoemd.
Verder is er in dezelfde periode nog sprake van een Jacob 
Schoutenbroeder die ook Jacob Balogenz werd genoemd, en 
die pachtopvolger was van een Walich Florisz, en ook van een 
van de pachten van Daniel. Als we dan nog weten dat Daniels 
zoon en leenvolger ook Walich heette dan kan de redelijk aan-
nemelijke conclusie worden getrokken dat Daniel en Jacob 
zonen waren van Walich Florisz en Badeloge Danielsdr. Voor 
de naam Badeloge werd ook wel Balog of Balich gebruikt, 
vandaar de titel van dit artikel.

De wijze waarop Jacob wordt aangeduid is opvallend: hij ont-
leende kennelijk zijn status aan zijn broer, die schout was, en 
aan zijn moeder. De vader stelde blijkbaar niet zoveel voor, 
statusgewijs. Met Daniel al in 1407 voorkomend als schout, 
kunnen we het geboortejaar van de broers, dan wel het huwe-
lijksjaar van hun ouders, ruwweg schatten op circa 1380.

Het is een periode waarin het lastig is om nog enige familie-
betrekkingen te vinden, maar we kunnen het allicht proberen, 
bijvoorbeeld via Daniels wapen. Hij heeft diverse zegelaf-
drukken achtergelaten en het wapenbeeld daarop is redelijk 
duidelijk te onderscheiden (zie afbeelding 1). Het hoofdwapen 
heeft een vrijkwartier waarin een wapen met zeven merletten 
en weer een vrijkwartier – dat laatste is het wapen van de fa-
milie Van Heemstede. De drie voorwerpen in het hoofdwapen 
zijn lastiger te omschrijven. 
Muziekinstrumenten misschien? Dan zou je al gauw gaan den-
ken aan het wapen van het geslacht Van Zwieten, dat altijd be-
schreven wordt als drie violen (2,1). Maar violen zijn het niet, 
kunnen het ook niet zijn want de viool dateert van halverwege 
de zestiende eeuw. Zijn voorganger, de vedel kwam in de late 
middeleeuwen ook al voor maar was al licht achtvormig en dat 
zie je ook niet op Daniels wapen, maar wel in dat van Dirk van 
Zwieten in het Wapenboek Beieren (circa 1400).

Ter vergelijking zijn nog enkele Van Zwietenzegels uit de 
veertiende eeuw opgezocht en geen van alle toonde een in-
strument met een taille, integendeel. Het lijkt dan ook eerder 
te gaan om een rebec, een peervormig middeleeuws snaarin-
strument dat met de hals naar omlaag werd bespeeld – van-
daar ook die plaatsing op de zegels. Kennelijk is die bij Van 
Zwieten geëvolueerd naar een vedel, die met de hals naar bo-
ven werd bespeeld maar is de plaatsing hetzelfde gebleven. 

Maar we dwalen af, duidelijk is dat Daniels zegel geen violen 
te zien geeft maar wel van Van Zwieten afkomstig kan zijn. 
Maar wat heeft die familie en Van Heemstede met schout Da-
niel van Langeveld te maken?
Een uitleg zou kunnen zijn dat Daniels vader een Van Zwieten 
was, en zijn moeder een Van Heemstede, al kan het, als zijn 
moeder hoger in aanzien stond, net zo gemakkelijk andersom 
zijn. In beide gevallen verklaart dat de toenaam Van Lange-
veld niet, want waarom heeft hij dan ook niet voor een van de 
twee namen die met het wapen verbonden zijn gekozen?
Een verband met Heemstede is het eenvoudigste te vinden: 
de familie Van Heemstede, met name Jan en zijn zoon Gerard, 
had in Noordwijk een woning in de Voorstraat, waarvan de 
westelijke belenders in 1441 de erven van Daniel van Lange-
veld waren.2 
Jan van Heemstede en Daniel zijn dus buren geweest maar 
dat houdt natuurlijk nog geen familierelatie in. De connectie 
van Van Zwieten met Noordwijk is moeilijker te ontdekken: de 
enige lijkt te zijn dat er een Claes van Zwieten in 1398 baljuw 
van Noordwijk en Beverwijk werd, te laat om enig zinnig ver-
band met de ouders van Daniel te hebben. Deze Claes dankte 
zijn toenaam overigens aan zijn moeder en voerde drie draken 
als wapen,3 dus ook dat sluit niet aan.

1. Het zegel van Daniel van Langeveld in 1407 
(RAL, Kloosters 503, inv.nr. 1005)
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Interessant is nog dat een latere Noordwijkse schout (en ge-
neratiegenoot van Daniel), Reinier Reiniersz, in zijn zegel óók 
het wapen met drie rebecs gebruikte.4 Het is frappant dat juist 
zijn voornaam, niet bijzonder veel voorkomend in Holland, in de 
richting van Van Heemstede wijst: de overgrootvader van de al 
genoemde Jan heette immers Reinier. 

Een andere insteek: Daniel moet zijn vernoemd naar zijn 
grootvader van moederszijde. Als de wortels van Daniel vol-
ledig in Noordwijk liggen, dan zou daar in de periode 1320-
1380 een Daniel geleefd moeten hebben. Die waren er wel, 
met name uit de families Boon en Van Alphen, maar van bei-
den geven de wapens geen aanleiding tot een verband met 
dat van Daniel, net zo min als die van een eerdere schout 
van Noordwijk, Daniel die Asige. Naast Jacob zal Daniel ook 
nog een broer Floris hebben gehad. In 1429 deed Florys Wa-
lichsz, ook namens Dirc Willem Floryszoonsz, ten voordele 
van de abt van Egmond afstand van alle aanspraken op het 
Abtsveen, gelegen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Aan-
genomen mag worden dat Floris meende er een recht op te 
hebben, dat zijn basis moet hebben gehad in het bezit van het 
land door zijn voorouders.

Het goed zal hetzelfde zijn als de Abtsvenne, dat al in 1262 
door de abdij in leen werd uitgegeven,5 en in 1358 weer aan de 
abt terugkwam. Het is waarschijnlijk ook zo dat dit dezelfde 
18 morgen zijn die in 1379 door de abt aan de monniken werd 
geschonken ten behoeve van de wijnrente.6 Daarbij werd 
vermeld dat het de abt aangekomen was na de dood van een 
IJsbrant Walichsz. Deze IJsbrant is dus zonder nageslacht ge-
storven waardoor het leen terugviel in handen van de abdij. De 
vermeende aanspraken van Floris kunnen via een broer van 
IJsbrant gelopen hebben maar hij kon het dus niet hard maken. 
Die broer kan Hugo Walichsz geweest zijn, van wie een ver-
melding is uit 1369, net als er in 1358 een is van zijn zoon Floris 
Hugo Walichszz. Deze Floris zou dan de grootvader van Daniel, 
Floris en Jacob geweest kunnen zijn.

Daniel zegelde in 1410 voor zijn neef en nicht Arent en Lijs-
beth Gerrits.7 Beiden werden niet met een toenaam vermeld. 
Er was een Arent Gerritsz nog korte tijd schout van Noord-
wijk, tussen de ambtsperiodes van Daniel in. Helaas brengt 

dat ons ook niet meer duidelijkheid, want toen Arent als 
schout zegelde, deed hij dat met een soort van pakezel.8

In 1429 deed Daniel leenhulde voor Margriet Jacop van Lan-
geveltsdochter. Het ging om 7½ morgen land in Hillegom, dat 
uitgegeven werd door de burggraaf van Leiden, Hendrik van 
Wassenaar die haar zijn nicht noemde. Die familierelatie zou 
verklaard kunnen worden uit het gegeven dat er in de veertien-
de eeuw Langevelds leefden die via bastaardij uit het geslacht 
Wassenaar-Duivenvoorden sproten. Die zegelden met een ge-
schuinstaakt Wassenaarwapen en zijn op die wijze ook al niet 
te verbinden met Daniel, van wie je zou verwachten dat die als 
leenhulder toch ook verwant zou zijn aan zijn toenaamgenote. 
De Wassenaarbastaard zou natuurlijk wel verwekt kunnen zijn 
bij een meisje uit een Noordwijkse Langeveldfamilie. De enige 
familierelatie die verder gevonden werd komt uit 1432. Dat be-
treft een grondtransactie in Leiden door Dirk van Bakenesse, 
die tot meerdere zekerheid de oorkonde liet zegelen door Da-
nel van Langevelt mine neve. Dat levert nog wel een aankno-
pingspunt op, zoals straks zal blijken.

Als de rechte lijn terug van Daniel naar een Walich die vóór 
1300 leefde, klopt, dan zien we daar dus geen aansluiting bij 
Van Zwieten of Van Heemstede. Het lijkt te gaan om betrekke-
lijk modale Noordwijkers, hoogstens ooit van welgeboren oor-
sprong die misschien nooit aanleiding hebben gehad om zich 
van een wapen te voorzien. Wat Daniel, toen hij het als schout 
wel nodig had, er toe kan hebben gebracht om de wapens van 
de ouders van zijn moeder te gebruiken. Hij heeft in die ge-
dachte een grootouder Van Heemstede gehad, welke familie 
een wat onderbelichte rol in Noordwijk had en goede betrek-
kingen onderhield met de graven van Blois. Die waren tot in 
1397 heren van Noordwijk. )Maar dat was toen, belangrijker is 
dat de vader van de al genoemde Jan van Heemstede, ook Jan 
geheten, na de moord op Aleid van Poelgeest was verbannen 
en dat zijn hele gezin toen bij Willem van Oostervant in Hene-
gouwen logeerde.9 

Jan senior onderhield dus zeer goede betrekkingen met 
de latere graaf Willem VI. Mogelijk heeft Jan, wiens huis te 
Heemstede tot twee maal toe in korte tijd werd verwoest,10 
na terugkeer uit ballingschap ook werkelijk in Noordwijk ge-
woond. Duidelijk is nu wel hoe Daniel aan zijn baantje kan zijn 

2. “Ic Danel van Langhevelt scout van Noertich...” Een van de vermeldingen van Daniel van Langeveld. 
(NA, Abdij van Leeuwenhorst, 3.18.17.02, inv.nr. 345, d.d. 25-10-1416)
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geraakt: zijn verwant en buurman Jan van Heemstede heeft 
een goed woordje voor hem gedaan bij graaf Willem VI, wiens 
raadsheer hij toen ook was.11

Min of meer een bijproduct van deze veronderstelling is dat er 
dan een huwelijk Zwieten/Heemstede moet zijn geweest, dat 
ook de vader van schout Reinier Reiniersz kan hebben voort-
gebracht: wapen van vaderszijde, voornaam van moederskant. 
En kijken we dan nog eens heel goed naar de zegels van de 
schouten, dan is op dat van Reinier tussen de bovenste twee 
rebecs een kleine, onopvallende brisure te zien, en hetzelfde 
op dat van Daniel, net bóven de rebecs – dat komt omdat er 
vanwege het vrijkwartier minder ruimte was. 

Minuscuul natuurlijk, die toevoeging, dus moeilijk te onder-
scheiden wat het is: een sterretje, een bloem? Of zelfs een 
heel klein leeuwtje? Het zou overeen kunnen komen met het 
wapen dat de Leidse schepen Gerrit Emmen Jacobsz in 1394 
voerde (drie rebecs met een bloem in het schildhoofd),12 wiens 
zoon zich wel Van Zwieten noemde maar van wie de verwant-
schap met de hoofdtak Van Zwieten niet bekend is.13

De twee schouten hanteerden dus beiden een Zwietenwapen 
met een gelijkaardige brisure, wat een verwantschap dichter-
bij brengt en ook Reinier Reiniersz, in deze uitleg de volle neef 
van Daniel van Langeveld, heeft misschien nog wel geprofi-
teerd van een kruiwagen om zijn schoutambt te verwerven.

Het neefschap van Dirk van Bakenesse loopt niet via deze 
lijnen. Dirks moeder was Lijsbeth, dochter van Floris van Alp-
hen (hij was enkele jaren baljuw van Noordwijk en Beverwijk), 
die mogelijk afstamde van een Daniel. Dan ziet het er naar uit 
dat Daniel van Langevelds voornaam uiteindelijk toch van de 
familie Van Alphen komt, al moet de verbinding wel drie of vier 
generaties terug liggen. 
Dat Dirk en Daniel zich van hun verre verwantschap bewust 
waren is niet zo heel vreemd, tenslotte was kennis van familie-
verhoudingen in voorkomende gevallen ook nodig om te bepa-
len of er huwelijksbeletselen waren. Ten aanzien van Daniels 
voorouders zal het daarbij wel blijven. Laten we nu eens kijken 
naar zijn echtgenote, de al genoemde jonkvrouwe Agniese. In 
de bewerking van de pachtboeken van Leeuwenhorst komt ze 
ook een keer voor als Agniesje Cornelisdr. Haar vader zou zo 

rond 1350 geboren moeten zijn en dat is opvallend want vol-
gens het Meertens Instituut komt de naam Cornelis, later in 
Rijnland zeer wijdverbreid, in het noorden pas in de vijftiende 
eeuw op. 
Dat klopt keurig in het geval van Noordwijk, want daar zien 
we de eerste twee Cornelissen inderdaad pas rond 1450 op-
duiken.14 Vanuit een onverwachte hoek komt er nog wat twijfel 
over de naam: de lenen van de hofstede de Wijk. In 1422 deed 
een Daniel van Langeveld leenhulde voor zijn vrouw, Agnes 
Wolkens, bij dode van Hendrik Bor en Folke Bor, haar broer(s). 
Het ging om land, gelegen in het Ameronger Bos, waar deze 
Daniel in 1430 ook nog als belender werd vermeld. Het kan 
nog toeval zijn, want hoe komt in die tijden nu een Noord-
wijkse Daniel aan een Agnes uit Amerongen? Maar er is in die 
omgeving nog een leen dat interessant is, nu van de hofstede 
Amerongen: in 1460 werd Walich van Langeveld bij dode van 
Agnes Botke, dochter van Borre van Amerongen, zijn moeder 
beleend met twaalf morgen land in Wijk bij Duurstede.

Walich blijkt daarna als leenopvolger een zoon Jacob te hebben 
en bij elkaar genomen moet het dan toch echt om de Noord-
wijkse familie Van Langeveld gaan en heeft Daniel werkelijk 
een meisje uit de omgeving van Amerongen gevonden, die ook 
nog eens jonkvrouwe werd genoemd en dus uit een adellijk 
geslacht moet stammen. Zo kom je verder in de wereld: zowel 
Walich als zijn zoon Daniel zijn dus boven hun stand getrouwd. 
Uit de eerstgenoemde beleningen kan worden afgeleid dat 
haar vader een Wolquin Dirksz was, waarbij voor die bijzonde-
re voornaam ook Volkwin of Folkwin gelezen kan worden. Het 
patroniem van Agnes zal wel onderhevig zijn geweest aan een 
gebrek aan kennis van de naam bij de klerken die de aktes en 
rekeningen schreven.

Heel misschien is er toch iets waaruit de Noordwijk-Ameron-
gen alliantie uit voortgekomen kan zijn. Daniel had dus voor-
ouders uit het Hollandse geslacht Van Heemstede. Maar in 
Utrecht is er ook een familie met die naam geweest, waarvan 
voor zover mij bekend nooit een band met de andere familie 
is beschreven. Een van de leden van de Utrechtse familie was 
een Borre van Heemstede, die kinderloos stierf. Een leen van 
hem, de Hofkamp in Haastrecht, kwam, na een korte tijd in be-
zit van een neef van Borre geweest te zijn, op Jan de bastaard 

3. Trois rebecquets d’or: het Armorial Leblancq omschrijft het Van Zwietenwapen correct (Bibliothèque Nationale de France, Parijs, nr. 5232) 
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van Blois,15 die getrouwd was met Maria van Heemstede, een 
zus van Jan van Heemstede de jonge. Borre zou, gelet op zijn 
voornaam, verwant kunnen zijn geweest aan de Amerongens, 
en de leenoverdracht zou er mogelijk op kunnen wijzen dat er 
toch een band is tussen de beide families Van Heemstede die 
ertoe geleid heeft dat Daniel en Agnes elkaar vonden.

Het ziet er naar uit dat met Daniels kleinzoon Jacob het ge-
slacht alweer is uitgestorven. Misschien heeft Jacob, van wie 
in Utrecht later nog enkele vermeldingen zijn, daar nog wel 
voor nageslacht gezorgd maar dat is niet verder onderzocht. 
Naast zoon Walich, van wiens leengoed in Noordwijk geen ver-
dere beleningen zijn, heeft Daniel waarschijnlijk nog een doch-
ter gehad die met Jan van Orten was getrouwd. Deze Jan nam 
van hem een pacht over, had een zoon Daniel en een kleindoch-
ter Agnes. Er is in de vijftiende eeuw in Noordwijk nog sprake 
van een Ber of Bor van Langeveld, die dan een voornaam zou 
dragen die uit Agnes’ familie stamt. Maar dat is het dan ook 
wel.

Tot slot een korte stamreeks. Vanwege de schaarse en een-
malige vermeldingen zit er in de oudste generaties nogal wat 
onzekerheid.

I.  Walich N.N., stamvader, leeft in de tweede helft van de 
dertiende eeuw. Geen vermeldingen, tenzij hij identiek is 
aan de in 1338 in Noordwijk voorkomende Walich Hugenz.16 
Mogelijk verwant aan Hugo Walichsz. van den Dunen, ver-
meld in Noordwijk in 1281.17

Zijn kinderen:
1.  IJsbrant Walichsz, volgt IIa.
2.  Hugo Walichsz, volgt IIb. 

IIa.  IJsbrant Walichsz, leenman van de abdij van Egmond (18 
morgen land in Noordwijk en Noordwijkerhout)18 en van de 
grafelijkheid (6 morgen land in het Langeveld)19, kinderloos 
overleden circa 1358. 

IIb.  Hugo Walichsz, vermeld als getuige in 1358,20 mogelijk 
identiek aan Hughe van Langhevelt die in 1338 in Noord-
wijk in de houtvestersrekening wordt vermeld. Mogelijk 
identiek met de Hughe Wallichsz die voorkomt in Alkema-
de 1369.21

Zijn kind:
1.  Floris Hugo Walichsz, volgt III.

III.  Floris Hugo Walichsz, in 1358 pachter van de Roestkamp in 
Noordwijk,22 vermeld in 1360 en 1363 in de rentmeesters-
rekening van Blois.23

Zijn kinderen:
1.  Walich Florisz, volgt IVa.
2.  Willem Florisz, volgt IVb. 

IVa. Walich Florisz, pachter van Leeuwenhorst in 1414, trouwt 
met Badeloge Danielsdr, pachtster van Leeuwenhorst 
1410-1427, dochter van Daniel N.N. en N.N. (van Heemstede).
Uit dit huwelijk:
1.  Daniel van Langeveld, volgt Va.
2.  Jacob Balogsz alias Jacob Schoutenbroeder, volgt Vb. 
3.  Floris Walichsz, leverancier van Leeuwenhorst,24 deed 

in 1429 afstand van aanspraken op de Abtsvenne 25 en 
in 1439 op een tijns van Jan van Alphen.26

IVb. Willem Florisz, geen vermeldingen, tenzij hij identiek is 
aan de Willaem Florenszoen die vanaf 1363 de muddepen-
ning in Noordwijk pachtte.27

Zijn kind:
1.  Dirk Willem Florisz, vermeld in 1429.

Va. Daniel van Langeveld, schout van Noordwijk (1407-1421),28 
pachter van Leeuwenhorst (1416-1437), in 1419 oostelij-
ke belender van land aan de Madesloot in Noordwijk,29 in 
1429 leenhulder voor Margriet Jacob van Langeveldsdr 30 
en dadingsman in een geschil tussen Jan van Alphen en de 
abdis van Leeuwenhorst,31 zegelde in 1432 voor zijn neef 
Dirk van Bakenesse,32 grafelijk leenman (zes percelen land 
in Noordwijk),33 overleden vóór 18 oktober 1437,34 trouwt 
met Agnes Wolkensdr, pachtster van Leeuwenhorst (1437-
1458), leenvrouw van hofstede De Wijk (drie viertel in Ame-
ronger Bos),35 overleden vóór 4 december 1460,36 dochter 
van Wolquin Dirksz (Borre van Amerongen).37

Uit dit huwelijk:
1.  Walich van Langeveld, volgt VIa.
2.  N.N. Danielsdr, volgt VIb
3.  (waarschijnlijk) Bor van Langeveld, vanaf 1459 worden 

in de pachtboeken van Leeuwenhorst zijn erfgenamen 
genoemd.

Vb. Jacob Balogsz alias Jacob Schoutenbroeder, pachter van 
Leeuwenhorst 1416-1463,38 trouwt met Ymme, weduwe 
van Claes N.N., overleden vóór 1463.39

VIa. Walich van Langeveld, grafelijk leenman (zes percelen 
land in Noordwijk),40 verkocht in 1440 een tijns in Noord-
wijkerhout,41 leenman van de hofstede Amerongen (twaalf 
morgen land in Wijk bij Duurstede),42 vermeld in 1454 als 
procureur aan het Hof van Holland,43 overleden vóór 2 de-
cember 1475.44

Zijn kind:
1.  Jacob van Langeveld, leenman van de hofstede Ame-

rongen (twaalf morgen land in Wijk bij Duurstede),45 
mogelijk vermeld in 1469 in Noordwijk als belender,46 
tijnsman van de Proosdij ten Dom (twee en een halve 
akkers op Colland),47 in 1501 vermeld als scheidsman,48 
in 1523 eigenaar van twee akkers in Culemborg.49
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VIb. N.N. Danielsdr, trouwt met Jan van Orten, orgelbouwer, 
pachter, wijnleverancier en onderrentmeester van Leeu-
wenhorst.50

Uit dit huwelijk:
1.  Daniel van Orten, volgt VII. 
2.  Maria van Orten, novice in Leeuwenhorst 1444/45, 

overleden 1457/58.51

VII. Daniel van Orten, vermeld 1458/59.52

Zijn kind:
1.  Agnes van Orten, volgt VIII. 

VIII. Agnes van Orten, vermeld 1514,53 trouwt met Willem 
van de Boekhorst, zoon van Willem van de Boekhorst en 
Aleid van Adrichem.

Noten
Gebruikte afkortingen:
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie
NHA = Noord-Hollands Archief, Haarlem
OV = Ons Voorgeslacht
RAL = Regionaal Archief Leiden, thans: Erfgoed Leiden en omstreken
NA = Nationaal Archief, Den Haag
HUA = Het Utrechts Archief, Utrecht

1 Bij elke verwijzing in dit artikel naar de pachten van Leeuwenhorst is dankbaar 
gebruik gemaakt van de bewerking daarvan door J. van Egmond, gepubliceerd 
op www.hogenda.nl. Het aangehaalde onderzoek heeft zijn weerslag gekregen 
in het boek Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het 
geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst, gepubliceerd in maart 2014.

2 OV 1985, pag. 43, belening van een huizing, hofstede en erf in Noordwijk.
3 F.J.W. van Kan, ‘Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten’, in: 

Jaarboek CBG 1983, pag. 49.
4 Over hem zie: OV 1994, pag. 241, en ook OV 1995, pag. 132.
5 NHA, Abdij van Egmond, 356, inv.nr. 74, d.d. 16-10-1262.
6 NHA, Abdij van Egmond, 356, inv.nr. 512, d.d. 28-5-1379.
7 J. Bruggeman, ‘Regesten van het archief der voormalige abdij Leeuwenhorst te 

Noordwijkerhout’, regest nr. 332, d.d. 26-12-1410.
8 Het is trouwens nog maar de vraag of het om dezelfde Arent gaat; toen Daniel 

voor hem zegelde, in hetzelfde jaar, zei hij dat hij geen zegel had.
9 Cartulaire Devillers, deel II, pag. 537.
10 J.G.N. Renaud, ‘Het huis en de heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen’, 

Heemstede 1952, pag. 44.
11 Van 1405-1409: Anteun Janse, ‘Ridderschap in Holland’, Hilversum 2001, pag. 

444. Jan was ook baljuw van Noordwijk en Beverwijk geweest. Margaretha van 
Kleef had in die tijd Noordwijk als weduwegoed – het is niet duidelijk of zij ook 
benoemingen deed of dat haar stiefzoon Willem VI die voor zijn rekening nam. 
Hoe dan ook had Jan van Heemstede goede betrekkingen met het hof.

12 RAL, Agnietenbegijnhof, 1, inv.nr. 48, d.d. 2-10-1394.
13 F.J.W. van Kan, ‘Het Middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten’, in 

Jaarboek CBG 1983, pag. 44.
14 Probeer, ter controle, maar eens een Cornelis te vinden in ‘Ridderschap in Hol-

land’, dat de periode tot en met het jaar 1470 behandelt. Dat zijn er érg weinig.
15 NA, Graven van Holland, 3.01.01, inv.nr. 230 (LRK 54), fol. 106, beleend d.d. 10-10-

1413.
16 H.J. Smit, ‘De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis’, 

Amsterdam 1924, rekening van de houtvester, pag. 102-107.
17 ‘Het oudste register van graaf Florens’, pag. 78 (publicatie OV: Hollandse 

Bronnen, deel 4). Hij had één pond uit de tijns van Noordwijkerhout.
18 OV 1998, pag. 189 en 192. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde land.
19 OV 1985, pag. 44. Belenders waren de kinderen van Hugo van Langeveld (waar-

schijnlijk die uit 1338).
20 NA, Abdij van Leeuwenhorst, 3.18.17.02, inv.nr. 238, testament Gijsbrecht van de 

Boekhorst d.d. 1-9-1369.
21 AGH 676, fol. 18v (met dank aan Ronald van der Spiegel te Den Haag).
22 OV 1998, pag. 191.
23 NA, Graven van Blois, inv.nr. 252/255, als Florens Hughe soen.
24 Van runderen in het boekjaar 1418/19, Genealogische bijdragen Leiden e.o., 

1990, AL 340-354.
25 NHA, Abdij van Egmond, 356, inv.nr. 513, d.d. 18-8-1429.
26 J. Bruggeman, ‘Regesten van het archief der voormalige abdij Leeuwenhorst te 

Noordwijkerhout’, regest nr. 400, d.d. 24-8-1439.

27 NA, Graven van Blois, 3.19.10, inv.nr. 255-258.
28 Eerste vermelding als schout: RAL, Kloosters, 503 inv.nr. 1005, d.d. 20-12-1407; 

laatste vermelding: RAL, Kerken, 502, inv.nr. 1382, d.d. 23-7-1421. De aansluiten-
de periode is in elk geval doorbroken door Arent Gerritsz in 1410.

29 OV 1998, pag.191, vermeld d.d. 22-2-1419.
30 OV 1978, pag.110, belening 27-4-1429, ten vrij eigen 21-6-1429.
31 NA, Abdij van Leeuwenhorst, 3.18.17.02, inv.nr. 372, d.d. 25-7-1429. Jan van Heem-

stede was overman, Daniel van Langeveld en Willem Block waren dadingslie-
den aan de zijde van Jan van Alphen.

32 RAL, Kloosters, 503, inv.nr. 1005, d.d. 20-3-1432.
33 NA, Graven van Holland, 3.01.01, inv.nr. 59, fol..63: het blijkt uit de belening van 

zijn zoon door Margaretha van Bourgondië: sijne vaders dat van onsen voirvor-
den saliger in rechte leen te houden plach. Waarschijnlijk is Daniel dus beleend 
door Willem VI.

34 Leenoverdracht aan zijn zoon Walich.
35 J.C. Kort, ‘De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664’ (www.hogenda.nl), pag. 5, 

d.d. 6-9-1422.
36 Leenoverdracht aan haar zoon Walich.
37 Waarschijnlijk identiek aan Volkwin Borre (Dirksz), die enkele malen in het 

leenregister van hofstede De Wijk voorkomt.
38 Hij werd in zijn pachten opgevolgd door Ewout Willemsz Bertoen.
39 NA, Hof van Holland, 3.03.01.01, inv.nr. 21 (div. procedurestukken), resp. 467, fol. 

18 (sententie).
40 OV 1985, pag. 44, beleend 18-10-1437 en 1-2-1447 door resp. Margaretha en 

Philips van Bourgondië. Het ging om in totaal zeven morgen en vier hont land, 
waarvan de 6 morgen die IJsbrant Walichsz. in leenbezit had, mogelijk deel 
vanuit maakten. In beide gevallen was de abdij van Leeuwenhorst belender. In 
1437 was ook een Jan van Langeveld belender, die ook een nazaat kan zijn van 
de Hugo van Langeveld wiens kinderen belenders waren van IJsbrants perceel.

41 J. Bruggeman, ‘Regesten van het archief der voormalige abdij Leeuwenhorst te 
Noordwijkerhout’, regest nr. 405, d.d. 7-4-1440.

42 J.C. Kort, ‘Repertorium op de lenen en tijnsen van de hofstede Amerongen, 
1382-1796’(www.hogenda.nl), pag. 9, d.d. 4-12-1460. Ook HUA, Huis Amerongen, 
1001, inv.nr. 1193, afschrift uit 1509.

43 Marie-Charlotte le Bailly, database behorende bij ‘Recht voor Raad’. De ver-
weerder voor wie hij optrad, was Gerrit de bastaard van Culemborg.

44 Leenovergang naar zijn zoon Jacob. In het Repertorium van de lenen en tijnsen 
van de Proosdij ten Dom (www.hogenda.nl) wordt bij leen nr. 81 nog op 18-6-1514 
een Walich van Langeveld vermeld als belender.

45 J.C. Kort, ‘Repertorium op de lenen en tijnsen van de hofstede Amerongen, 
1382-1796’(www.hogenda.nl), pag. 9, beleend 2-12-1475, overgedragen 26-11-
1479.

46 OV 1984, pag. 53.
47 J.C. Kort, ‘Repertorium van de lenen en tijnsen van de Proosdij ten Dom’ (www.

hogenda.nl), pag. 120, vermeld 1499.
48 Gelders Archief, Huis Hemmen, 0401, inv.nr. 58, bij fol. 10, d.d. 10-11-1501. Zijn 

zegel is helaas verloren gegaan.
49 Ad van Bemmel, ‘De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen be-

scherming van Utrecht en Holland’, Hilversum 2009, pag. 189. Dit zal dezelfde 
zijn die in 1523 als getuige vermeld wordt bij een tijnsakte van de domproosdij.

50 Geertruida de Moor, ‘Verborgen en geborgen’, Hilversum 1994, pag. 186/187.
51 Geertruida de Moor, ‘Verborgen en geborgen’, Hilversum 1994, pag. 565.
52 Geertruida de Moor, ‘Verborgen en geborgen’, Hilversum 1994, pag. 187.
53 NA, Huis Offem, 3.19.66, inv.nr. 1304, d.d. 15-1-1514, vermeld met haar man.
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De akten van de Burgerlijke Stand  
van de gemeente De Vennip

COR DE GRAAF

Gebruikers van de sites wiewaswie.nl en familysearch.org zullen tevergeefs zoeken 
naar akten van de gemeente De Vennip. Als men er al naar zou zoeken, want de akten 
van de Burgerlijke stand bestaan slechts over de periode 1849-1855. In deze periode 
werden 20 kinderen geboren, is niemand gehuwd en overleden er 33 personen. Veel 
inwoners van de gemeente De Vennip waren polderwerker van beroep; zij woonden 
in tijdelijke keten, terwijl ze werkten aan de drooglegging van de Haarlemmermeer. 
In oktober-november 1854 moet er een epidemie hebben gewoed in de schamele ke-
ten, gezien het enorme aantal overledenen in dat jaar. Wellicht is er sprake geweest 
van typhus of cholera. Bijzonder is, dat er een tijdelijk hospitaal moet zijn geweest, 
aangezien meerdere personen in dat ziekenhuis zijn overleden en de naam van de 
oppasser van het ziekenhuis, Arnoldus van Asperen, bekend is. 

De Groote Meer (Haarlemmermeer) anno 1624; kaart van Jan Pietersz Dou
Het eilandje boven in de Haarlemmermeer is De Vennip (het noorden is rechtsboven)
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Per 15 augustus 1855 werd de gemeente opgeheven en ge-
voegd bij Hillegom. De akten van de BS lagen dan ook bij 
de gemeente Hillegom als rechtsopvolger en bevinden zich 
thans bij het Erfgoed Leiden en Omstreken, waar de archie-
ven van Hillegom sinds enkele jaren zijn ondergebracht. De 
index is te vinden op www.erfgoedleiden.nl. 
Daarmee is het archief ook weer een beetje terug in Leiden. 
Het oude ambacht De Vennip was al in 1333 door de Leidse 
burggraaf Dirck van Wassenaer in achterleen uitgegeven aan 
Heyrick van Heemskercke. Op 5 juni 1552 werd de heerlijkheid 
De Vennip aan de stad Leiden verkocht. Leiden was daarmee 
ambachtsheer over De Vennip. In 1599 stond er slechts één 
huis, terwijl in 1770 er slechts twee molens stonden. 
In 1828 was de grootte van het eiland in de Haarlemmermeer 

116 bunder 10 roeden en 99 ellen, maar dat zou na de droogma-
king uitgroeien tot 3750 bunder, 94 roeden 90 ellen. Reeds in 
1844 probeerde de provincie Zuid-Holland de dan nog onbe-
woonde gemeente bij Hillegom te laten voegen, wat van 1812 
tot 1817 al het geval was geweest.1

De archieven van het ambacht- en dorpsbestuur van De Vennip 
(1592-1814) en van de rechtsopvolgers, de gemeente de Vennip 
(1814-1855) en het ambacht De Vennip (1814-1855, betreft wa-
terstaatszaken), zijn in de afgelopen twee jaar op kosten van 
het gemeentebestuur van Hillegom gerestaureerd en gedigi-
taliseerd, zodat iedereen thuis alle stukken betreffende het 
ambacht en de gemeente De Vennip over de periode 1592-1855 
kan raadplegen.

Burgemeesters 
1804-1811  Willem Burchard Huijgens (tevens schout van Sassenheim)
1812-1817 onderdeel van de gemeente Hillegom
1817-1851 Willem Burchard Huijgens (tevens burgemeester Sassenheim 1817-1852)
1852-1855 mr Willem Wijnaendts (tevens burgemeester van Hillegom 1852-1863)
1855-heden onderdeel van de gemeente Hillegom

Willem Burchard Huijgens, geboren 6 maart 1780 in Helle-
voetsluis, schout/burgemeester van Sassenheim en van De 
Vennip, overleden 12 maart 1864 in Oegstgeest, zoon van 
Willem Huijgens, predikant, en Anna van Dalen.
Mr Willem Wijnaendts, geboren 30 januari 1814 in Delft, 
advocaat, griffier, lid van de Provinciale Staten en van de 

Tweede Kamer, burgemeester van Hillegom 1852-1863, bur-
gemeester van De Vennip 1852-1855, burgemeester van 
Gorcum 1863-1872, overleden 20 april 1884 in Den Haag, 
zoon van Martinus Anne Wijnaendts, lid van de Tweede Ka-
mer, en Catharina Johanna Overgaauw Pennis.

Geboorten
datum naam v/h het kind      vader   moeder                         beroep v/d vader         huis
20-1-1849 IJda      Jan Corneliszoon van Lierop    Neeltje Prins   dagloner               1
27-10-1850 Joannes      Jan Corneliszoon van Lierop    Neeltje Prins   dagloner               1
18-1-1851 Hendrica      Pieter Bakker   Aaltje Delver   schuitenjager               2
23-7-1851 Hendrik      Johannes Jan Corneliszoon 
       van Lierop    Neeltje Prins   arbeider               1
18-2-1853 Klaas      Pieter Bakker   Aaltje Delver   schuitenjager               2
23-2-1854 Cornelia      NN   Antje Gelthof2   --               keet
27-2-1854 Elisabeth      Harmanus van Braak   Maria Nieuwland   arbeider               4
28-2-1854 Johannes      Johannes van Lierop    Cornelia Prins   bouwman               1
7-4-1854 Jan Willem      Arnoldus van Asperen   Johanna van Delden    oppasser3               hosp.
3-6-1854 Hendrik      Hendrik Rozenbeek4   Cornelia Breman   arbeider               keet
12-8-1854 Johanna Jacoba      Johannes Bernardus    Petronella van de    polderwerker               keet
 Wilhelmina      de Caluwe5   Wijngaert
13-8-1854 Jacoba      Jacob Slinger6   Jannetje Verbeest   polderwerker               keet
7-9-1854 Hendrina       Lambertus Neeskens7   Catharina Vester   polderwerker               keet
 Theodora 
10-9-1854 Maria      Abraham de Rooi   Cornelia Kortweg   polderwerker               keet
10-10-1854 Anna Catharina      Pieter Bakker   Aaltje Delver   tapper               2
18-11-1854 Andreas      Bartholomeus Vervoort8   Helena de Gaauw   polderwerker               keet
12-3-1855 Johanna      Gerrit Smit   Johanna Bos   opzichter               keet
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Noten
1 RAL, Archief Gemeente De Vennip, inv.nr. 3.
2 Wonende te Breskens.
3 Oppasser in het hospitaal, staande onder de 

gemeente.
4 Woonplaats Nieuwe Tonge.
5 Woonplaats Nieuwe Tonge.
6 Woonplaats Graauw (Zeeland).
7 Woonplaats Heemstede.
8 Woonplaats Lage Zwaluwe.
9 Woonplaats Ameide..
10 Waarschijnlijk geboren in Pruisen. Officiële woon-

plaats vermoedelijk Alphen.
11 Wonende te Enkhuizen.

12 Wonende te Oud Gastel.
13 Wonende te Moordrecht, geboren te Rahden (D).
14 Geboren te Wagtebeek (Oost-Vlaanderen), 

gehuwd met Theodora Poppes.
15 Wonende te Oude Wetering, geboren te Weert, 

gehuwd met Johannes van Hoof.
16 Vader wonend te Oudhuizen, gemeente Wilnis.
17 Geboren te Westfalen (D).
18 Wonende te Oud Beijerland.
19 Wonende te Zierikzee.
20 Wonende te Benthuizen, geb. Zoeterwoude.
21 Wonende te Lamen in Oldenburg (D).
22 Geboren en wonende te Vianen. Gehuwd met Mar-

rigje den Hartog, weduwnaar van Neeltje de Jong.
23 Wonende waarschijnlijk te St. Laurent, 

Oost-Vlaanderen.
24 Wonende te St. Annaland.
25 Wonende te Stavenisse, geboren te Graauw. Echt-

genote van Pieter Westdorp alias Pieter Vermalen.
26 Wonende te Stavenisse. Weduwnaar van Dorothea 

de Koning.
27 Wonende te Sas van Gent.
28 Wonende te Sas van Gent, vrouw van Hubertus Koes.
29 Wonende te Ossendrecht.
30 Wonende te Rijnsburg.
31 Wonende te Monster.

Overlijdens
datum naam leeftijd vader moeder beroep huis
8-7-1850 Klaas Bakker 0 Pieter Aaltje Delver  2
17-5-1853 Elisabeth van Braak 1 Harmanus Maria Nieuwland  4
18-11-1853 Willem Klikker ca 3410 NN NN polderwerker hosp.
2-12-1853 Johannes Haas 2911 NN NN werkman --
15-5-1854 Theodorus Janssen 5212 NN NN werkman --
7-6-1854 Christiaan Imsande 3613 NN NN arbeider hosp.
14-8-1854 Jacoba Slinger 1 dag Jacob Slinger Jannetje Verbiest -- keet
21-8-1854 Lodewijk Mulders 5214 NN  arbeider keet
8-9-1854 Catharina Karris 3215 Jan Karris NN  keet
25-9-1854 levenloos meisje  Gerrit Blok16 Rijnierijntje van Wageningen 
5-10-1854 Willem Burger17 ca 30 NN NN 
5-10-1854 Jan Willem van Asperen 0 Arnoldus Johanna van Delden  hosp.
9-10-1854 Dirk de Kra18 41 NN Maaike de Kra polderwerker 
12-10-1854 Barend Leeuw19 30 NN NN polderwerker 
13-10-1854 Arie Boesar20 15 Dirk NN polderwerker hosp.
13-10-1854 Frans Hendrik Hoeping21  32 NN NN polderwerker
22-10-1854 Jan Baptist Bogaert 44 Constantinus  Theresia de Kempen polderwerker hosp.
   Josephus 
29-10-1854 Johannes Rombaud22 62 Jacobus Cornelia de Wijman polderwerker keet
2-11-1854 Jean Herman Welters23 41 NN NN polderwerker keet
3-11-1854 Marinus Sijs24  41 NN NN polderwerker keet
8-11-1854 Dorothea de Koning25 46 NN NN  keet
9-11-1854 Maria Arendsman 3 Jan Josina van Os  keet
9-11-1854 levenloos meisje 0 Jan Arensdsman Josina van Os  keet
13-11-1854 Adriaan de Rooij 8 Abraham Cornelia Korteweg  keet
14-11-1854 Pieter Wesdorp26 35 Pieter NN polderwerker hosp.
17-11-1854 Adriaan Koes27 2 Hubertus Janna Lagrou -- keet
26-11-1854 Janna Lagrou28 32 Charles Catharina Jogman  keet
3-12-1854 Petrus van Loon29 1 Jacobus Livine Rosalie de Maeijer  keet
10-1-1855 Catharina Koes 0 Hubertus Janna Lagrou  keet
23-1-1855 Marinus van Willigen 1 Cornelis30 Lena Rosmolen  keet 
7-2-1855 Arie Falstar31 3 Dirk Petronella van Zoest  keet
25-5-1855 Johanna Catharina 0 Johannes Catharina Elizabeth Zeegers  keet
27-6-1855 Johannes Cornelis Brandt 1 Johannes Agatha Langeveld  keet

(vervolg Geboorten)
datum naam v/h het kind      vader   moeder                         beroep v/d vader         huis
13-4-1855 Jansje      Cornelis Westerhout9   Neeltje de Jong   polderwerker               keet
30-5-1855 Pieter      Pieter Tulp   Cornelisje de Vries   bouwman               keet
6-7-1855 Rijnder      Willem Davidson   Maartje Mines   bouwman               keet
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Dirk Pietersvan Duyvenbooden, geboren Katwijk aan Zee 20 april 
1830, koopvaardijkapitein, overleden Katwijk aan zee 11 januari 
1909, zoon van Pieter Teunis van Duyvenbooden en Annetje Dirks 
Langeveld,1 trouwt Leiden 2-9-1857 Adriana Willems den Houter, 
geboren/gedoopt Leiden 2/21 november 1838, overleden Katwijk 
13 mei 1895, dochter van Willem Jans den Houter en Adriana Dirks 
Langeveld. 

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen geboren, allen te Katwijk aan Zee, 
waaronder mijn oma (de moeder van mijn vader): Anna Maria van 
Duyvenbooden (1879-1954), getrouwd met Comelis Gijsbertus 
Langelaar (1881-1968). 
De foto’s zijn vóór 1890 gemaakt door: Goedeljee, Hof-Photograaf 
te Leiden/Hoogewoerd. 

Annemiek Langelaar 

Noot
1 Zie voor hen pagina 357 en mijn website www.langelaer.nl

Dirk Pieters van Duyvenbooden 
en Adriana Willems den Houter 
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Van der Hoest, Van der Oest en Van der Roest
Familienamen in een gordiaanse knoop

Een aantal jaren geleden kreeg ik het verzoek om voor een stagemedewerker bij het 
Archief in het Westland met de naam Van der Hoest een uitdraai te maken van zijn 
voorouders. Dat de namen Van der Hoest, Van der Oest en Van der Roest in bepaal-
de oorden nogal eens tot verwarring hebben geleid had ik al eerder vastgesteld. 
Uit de kwartierstaat bleek dat dan ook duidelijk: de vijf jongste generaties droegen 
de naam Van der Hoest, de zesde en zevende generatie Van der Roest, de volgen-
de weer Van der Hoest en de twee vroegste generaties bleken Van der Oe(g)st als 
naam te hebben gehad. 

RUUD VAN DER ROEST

1. Ondertekening van trouwakte nummer 15 van 10 november 1822 in Alphen tussen Willem van der Roest (1800-1849) en Pieternella Alphenaar (1799-
1875). De bruidegom geeft aan niet te kunnen schrijven, zodat behalve de getuigen, tekenen de bruid en de vader van de bruidegom Teunis van der Roest 
(1771-1834)
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De onduidelijkheden begonnen al met het huwelijk van Dirk 
Filips van der Oest die op 8 mei 1735 in de Lier trouwde met 
Neeltje Cornelisse van der Meer. Van hun vier kinderen werden 
er twee als Van der Oest en twee als Van der Roest ingeschre-
ven. Hun tweede zoon was Cornelis van der Oest, gedoopt op 
2 maart 1738 in Naaldwijk, die op 15 februari 1767 in De Lier 
trouwde met Sijtje Beezemer. 
Van hun vier kinderen werden er ook twee als Van der Oest 
en twee als Van der Roest ingeschreven. Dat was onder ande-
re hun tweede zoon Teunis van der Roest (1771-1834), die op 
26 februari 1799 in Oudshoorn trouwde met Trijntje Brands 
(1773-1838). Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: 
vier als Van der Roest en de twee laatste als Van der Oest. De 
tweede zoon uit dit huwelijk was Willem van der Roest (1800-
1849), die op 10 november 1822 in Alphen1 trouwde met Pie-
ternella Alphenaar (1799-1875). De huwelijksakte werd niet 
ondertekend door Willem van der Roest omdat hij niet kon 
schrijven; zijn bruid deed dat wel, evenals zijn vader Teunis 
van der Roest. Ook bij de geboorteaangiften van zijn kinde-
ren stond in vrijwel alle gevallen vermeld dat de vader niet 
kon schrijven.

Dit echtpaar heeft in de periode 1823-1842 in Alphen en Ouds-
hoorn de geboorte van elf kinderen aangegeven. Dit was dus na 

de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811; van die elf kinde-
ren werden er drie als Van der Roest en acht als Van der Oest 
ingeschreven.

Zo gebeurde het dat op 13 augustus 1852 in Alphen zoon Wil-
lem van der Oest (1824-1904) en Neeltje Prosman (1828-1861) 
trouwden; bij dit huwelijk was onder andere getuige zijn broer 
Teunis van der Roest, die echter in de akte stond vermeld als 
Teunis van der Oest en ook zo heeft ondertekend.
Op 11 november 1853 trouwde in Alphen het oudste kind, zoon 
Teunis van der Roest (1823-1920), met Juliana Hoedemaker 
(1830-1906), met als getuige onder andere Willem van der 
Oest, broer van de bruidegom.

Op 14 november 1856 trouwde dochter Trijntje van der Oest 
(1827-1904) met Jacobus van Vliet (1826-1867), met als getui-
gen onder andere (zoals het in de trouwakte staat vermeld) 
Teunis van der Oest, 33 jaar, kledermaker en Willem van der 
Oest, 32 jaar, zadelmaker broeders der bruid. Hoewel Teunis 
dus staat vermeld als Teunis van der Oest tekent hij de akte 
met T. van der Roest.

Op 16 augustus 1861 trouwden in Aarlanderveen Johannes de 
Haan (1839-1927) en Dirkje van der Roest (1835-1908), met 

2. Ondertekening van trouwakte nummer 23 van 11 november .1853 in Alphen tussen Teunis van der Roest (1823-1906) en Juliana Hoedemaker (1830-1906) 
met als getuige onder andere Willem van der Oest, oud 29 jaar, zadelmaker. Dit is dus een broer van de bruidegom
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als getuige Teunis van der Roest, 38 jaar, kledermaker, broer 
van de comparante.

Uit dit huwelijk werden vier zoons geboren in respectievelijk 
Wateringen, Schiedam en Gouda. Bij de geboorteaangiften 
en ook bij de huwelijken van die kinderen staat de moeder 
steeds vermeld met de achternaam Van der Oest, terwijl zij 
zowel bij haar geboorte, huwelijk als overlijden werd inge-
schreven onder de naam Van der Roest.
Opvallend was dat Teunis van der Roest in gevallen waar hij 
getuige was voor zijn broers of zusters met de naam Van der 
Oest vaak vermeld is als Teunis van der Oest en ook meestal 
zo zijn handtekening zette.
Van de vier zonen uit het huwelijk van Willem van der Roest 
en Pieternella Alphenaar die volwassen werden, trouwen 
en nageslacht krijgen dragen alleen de kinderen van Teunis 
(1823-1902) de naam Van der Roest, terwijl het nageslacht 
van Willem (1824-1904), Arie (1839-1900) en Pieter (1842-
1872)  met de naam Van der Oest door het leven gaat.
Vooral voor de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 
gebeurde het regelmatig dat een kind bij geboorte of doop 

werd ingeschreven als Van der Oest terwijl datzelfde kind bij 
het overlijden als Van der Roest werd vermeld; ook het omge-
keerde kwam voor.

Over de verspreiding van de drie achternamen zijn over deze 
periode weinig gegevens beschikbaar. Wel is een indicatie 
te vinden in de Nederlandse Familienamenbank en dan met 
name bij de gegevens uit 1947:
- Van der Hoest kwam toen 46 maal voor, waarvan 38 in Zuid 
Holland;
- Van der Oest kwam toen 84 maal voor, waarvan 51 in Zuid 
Holland;
- Van der Roest kwam toen 422 maal voor, waarvan 189 in 
Zuid Holland.
In mijn eigen bestand komt de naam van der Hoest in 
Zuid-Holland overwegend voor in Maassluis, Van der Oest in 
het Westland en Alphen en omgeving (Aarlanderveen-Ouds-
hoorn-Zwammerdam); bij de naam Van der Roest ligt dat iets 
gecompliceerder, maar ook hier weer een grote concentratie 
in het Westland en Alphen en omgeving.

Noot
1.  Alphen is thans Alphen aan de Rijn. De gemeente Alphen aan de Rijn ontstond 

op 1 januari 1918 door samenvoeging van de gemeenten Aarlanderveen, Alphen 
en Oudshoorn.

3. Ondertekening van trouwakte nummer 34 van 14 november 1856 in Alphen tussen Jacobus van 
Vliet (1826-1867) en Trijntje van der Oest (1827-1904) met als getuigen onder andere Teunis van 
der Oest en Willem van der Oest, broers der bruid. Alleen tekent Teunis hier als T. van der Roest
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Willem Minnee, geboren Delft 13 maart 1866, kapper, overleden Katwijk aan den Rijn 8 april 1940, zoon van 
Rein Minnee en Gerritje Meurs, trouwt Rijnsburg 7 juli 1887 Guurtje Bouwman, geboren Rijnsburg 26 juni 
1862, overleden Katwijk aan den Rijn 19 juni 1934, dochter van Cornelis Bouwman en Dieuwertje van Egmond. 

Uit het huwelijk zijn tussen 1887 en 1906 acht kinderen geboren, de eerste in Rijnsburg, de rest in Katwijk.1 
Vader Willem is zijn leven lang kapper geweest, grotendeels op het adres Achterweg 18 ,Katwijk aan den 
Rijn. In dat pand is zijn zoon Willem (ongehuwd) hem opgevolgd als kapper. Na overlijden van het laatste 
ongehuwde kind uit het gezin Minnee-Bouwman in 1989 is het huis verkocht. 

De foto is in 1887 gemaakt door J. Kuipers te Rotterdam, bij het huwelijk van Willem en Guurtje. Zij zijn mijn 
overgrootouders. 

Jan Leeuwenhoek
Noot
1 J. van Egmond, J,B. Glasbergen, Een Rijnsburgse familiekring. Rijnsburg 1988, pag. 68, 177, 395 .

Willem Minnee  
en Guurtje Bouwman 
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Willem Hermanus Moorrees en  
Wilhelmina Elisabeth Cornelia van Griethuijsen

Willem Hermanus Moorrees, gedoopt Tiel 27 januari 1806, overleden ‘s-Gravenhage 23 decem-
ber 1886, Predikant, huwt Wageningen 18 november 1831 Wilhelmina Elisabeth Cornelia van 
Griethuijsen, geboren Voorburg, ZH, 7 oktober 1810, overleden ‘s-Gravenhage 31 december 1874.

Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/5 te Ter Aa, 6/8 te Hummelo:
1.  Franciscus Dionysius Johannes Moorrees, geboren 1 november 1832.
2.  Maria Aleida Jacoba Moorrees, geboren 23 mei 1834, overleden Ter Aa 4 juni 1834.
3.  Maria Aleida Otielina Moorrees, geboren 23 mei 1834, overleden Ter Aa 10 juni 1834.
4.  Otto Marius Jacobus Moorrees, geboren 23 juli 1835 , overleden ‘s-Gravenhage 30 septem-

ber 1922, ongehuwd, Ontvanger der Successierechten, Ridder in de Orde van de Nederland-
se Leeuw.

5.  Maria Moorrees, geboren 28 juli 1837. overleden ‘s-Gravenhage 12 mei 1917, ongehuwd.
6.  Elisabeth Wilhelmina Moorrees. geboren 25 november 1840, overleden ‘s-Gravenhage 18 

januari 1926, ongehuwd.
7.  Johannes Gijsbertus Moorrees, geboren 13 juli 1843.
8.  Herman Moorrees, geboren 2 december 1845.

Patrick van Griethuysen
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