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 Generatie 5 Dieben       
 
[Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde ge-
gevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Man   
Naam: Gerardus Dieben  
Geboren: circa 1766 te Soeterwoude 
Overleden: 16-12-1849 te Rijnsaterwoude     
Geloof: RK 
Adressen: Leiden, buiten de Koepoort, blekerij de Bel (1796), Rijnsaterwoude, huis nr 12 

(1839-1849) 
Beroepen: Wagenmaker (1829-1849) 
Vader: Willem Dieben 
Moeder: Helena Lugtel 
 
Vrouw 
Naam: Maria Hendrina van den Heuvel 
Geboren: circa 1769 te Oegstgeest 
Overleden: 28-01-1846 te Rijnsaterwoude 
Geloof:  
Adressen: Leiden, buiten de Koepoort, blekerij de Bel (1796), Rijnsaterwoude, huis nr 12 

(1846) 
Beroepen: Geen (1846) 
Vader: Hendrik van den Heuvel 
Moeder: Maria Ceders 
 
Huwelijk: 28-05- 1796 te Leiden 
 
Kinderen 
 
1. Helena Maria  doop 02-03-1797 te Rijnsaterwoude, overl. 
2. Maria Hendrina  doop 02-10-1798 te Rijnsaterwoude, overl. 29-05-1836 te Rijnsaterwoude 

3. Wilhelmina  doop 15-11-1799 te Rijnsaterwoude, overl. 
4. Elisabeth   doop 30-11-1800 te Rijnsaterwoude, overl. 22-02-1885 te Rijnsaterwoude 

5. Hendrina Maria  doop 12-03-1802 te Rijnsaterwoude, overl. 
6. Henricus Wilhelmus  doop 11-08-1803 te Rijnsaterwoude, overl. na 1838 te Soeterwoude? 
7. Wilhelmus Henricus  doop 21-05-1805 te Rijnsaterwoude, overl. 22-11-1832 te Rijnsaterwoude 

8. Aldegundis  doop 21-10-1807 te Rijnsaterwoude, overl. 10-09-1848 te Rijnsaterwoude 

9. Hendrina [Maria] doop 28-12-1810 te Rijnsaterwoude, overl. voor 1872 te Leiden? 
 
 
Bijzonderheden 
 
Huwelijk op 
 
Huwelijk 28-05-1776 (bron http://www.vdheuvel.org/familygroup.php?familyID=F20753&tree=1) 
Gerardus Dieben en Hendrina van en Heuvel. Bruidegom wonende buiten de Koepoort, blekerij 
de Bel, bruid wonende Koepoort. Getuige bruidegom: Lena Lugter, moeder, wonende buiten de 
Koepoort, blekerij de Bel, getuige bruid: Maria Ceders, moeder, wonende buiten de Koepoort, 
blekerij de Bel. Met attestatie te 's-Gravenhage getrouwd. 
Statie: Jorissteeg. 
 
Doopboeken 
 
Klapper doopboeken Rijnland ten noorden en oosten van Leiden (geel boek), District XII serie K 
letter A-I. Dieben Gerrardus en Maria Hendrina van den Heuvel, Rijnsaterwoude. 

https://familiesporen.wordpress.com/
http://www.vdheuvel.org/familygroup.php?familyID=F20753&tree=1
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 02-03-1797 Helena Maria, R, getuigen Willem Kuijpers en Helena Lugtel. 

 02-10-1798 Maria Hendrina, R, getuigen Cornelius Janze en Maria Seders. 

 15-11-1799 Wilhelmina, R, getuigen Antonius Dieben en Petronella van den Heuvel. 

 30-11-1800 Elisabeth, R, getuigen Dirk Joosten, Elisabeth Dieben. 

 12-03-1802 Hendrina Maria, R, getuigen Lambertus Spoolmans, Hendrina van den Heuvel. 

 11-08-1803 Henricus Wilhelmus, R, getuigen Lambertus Spoormans en Aldegondis van den 
Heuvel. 

 21-05-1805 Wilhelmus Henricus, R, getuigen Antonius Dieben en Petronella van den Heuvel. 

 21-10-1807 Aldegundis, R, getuigen Lambertus Spoormans en Aldegundis van den Heuvel. 

 28-12-1810 Hendrina, R, getuigen Joannes Janze en Hendrina van den Heuvel. 
 
Dit is het enige gezin Dieben in deze periode in het district. Gerardus Dieben en Maria Hendrina 
van den Heuvel zijn bij geen enkel ander stel in Rijnsaterwoude doopgetuigen tussen 1796-1810. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Klapper huwelijken Rijnsaterwoude 1823-1842 
Elisabeth Dieben met Matthias Hofdijk 01-02-1824 RA woude 
Maria Hendrika Dieben met Gerardus Scheenaard 14-05-1829 RA woude 
Hendrina Dieben met Antonius van Veen  12-04-1839  Leiden 
Aldegunda Dieben met Cornelis Nederstigt 29-06-1842 RA woude 
Hendrina Dieben met Jacobus Vieveen 08-05-1850  Delft 
Wilhelmus Henricus Dieben is ongehuwd gebleven. 
 
Rijnsaterwoude, akte 2. 
Op 01-02-1824 compareerden in Rijnsaterwoude Matthias Hofdijk, bijna 28 jaar, geboren te Rijn-
saterwoude, etc., en Elisabeth Dieben, 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Rijnsa-
terwoude, meerderjarige dochter van Gerrardus Dieben en Maria van den Heuvel, wonende bei-
de te Rijnsaterwoude, alhier tegenwoordig en hunlieden toestemming gevenden. Afkondigingen 
gedaan en stukken overlegd. Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van der Boon, 40 jaar, 
broodbakker, Pieter van de Gees, 49 jaar, schoenmaker, Gerrit Nederstigt, 58 jaar, kasteleijn, en 
Gerrit Scheenaart, 49 jaar, winkelier, alle wonende te Rijnsaterwoude en alle bekenden der com-
paranten. 
 
Rijnsaterwoude, akte 2. 
Op 14-05-1829 compareerden Gerrardus Scheenaart, 55 jaar, winkelier, geboren en wonende te 
Rijnsaterwoude en Maria Hendrina Dieben, 30 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Rijn-
saterwoude, meerderjarige dochter van Gerrardus Dieben, van beroep wagenmaker, en van Ma-
ria van den Heuvel, wonende beiden te Rijnsaterwoude, alhier tegenwoordig en hunlieder toe-
stemming gevende, zijnde de comparant bruidegom, weduwnaar van Gerte van Zijl. Afkondigin-
gen gedaan en stukken overlegd. Getuigen zijn Leendert Baas, grutter, Jan Pauw, bouwman, Cor-
nelis Abenes, bouwman, Pieter van Schaarendijk, ontvanger, alle wonende te Rijnsaterwoude en 
alle bekenden van de comparanten. (Iedereen kan tekenen.) 
 
Rijnsaterwoude, akte 3. 
Op 29-06-1842 compareerden Cornelis Nederstigt, 29 jaar, wagenmaker, geboren te Linschoten 
en Aldegundis Dieben, 34 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Rijnsaterwoude, meerder-
jarig dochter van Gerardus Dieben, wagenmaker en van Maria Hendrina van den Heuvel, zonder 
beroep, beide wonende te Rijnsaterwoude. Afkondigingen gedaan en diverse stukken overlegd. 
Getuigen zijn Nicolaas Adrianus Boettee, 60 jaar, logementhouder, Hendrik Izaak Onos, 60 jaar, 
koopman, Gerrit Nederstigt, 74 jaar, kastelein en Pieter van Schravendijk, de eerste te Alphen, de 
laatste 3 te Rijnsaterwoude, en alle bekenden van de comparanten. 
 
Leiden, akte 71 met zegel Zuid-Holland 38 opc. 
Op 25-04-1839 huwt Anthonius van Veen, jongman, oud 35 jaar, wagenmaker, geboren en ge-
doopt te Delft op 20-09-1803 blijkens doopakte, wonende te Delft, meerderjarige zoon van Adri-
anus van Veen, overleden en van Jacoba Hunnego, zonder beroep, wonende te Delft, hebbende 
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voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat d.d. 18-01-1839 met Hendrina 
Dieben, jongedochter, 28 jaar, zonder beroep, geboren te Rijnzaterwoude op 28-12-1810 blijkens 
doopakte, wonende op de Koepoortsgracht, meerderjarig dochter van Gerrardus Dieben, wa-
genmaker en Maria van den Heuvel, echtelieden, wonende te Rijnzaterwoude, alhier tegenwoor-
dig en toestemmende. Afkondigingen te Leijden en Delft. Akte in opgesteld in tegenwoordigheid 
van Adrianus Teunissen, 39 jaar, broodbakker, wonende op de Koepoortsgracht, zwager der 
comparant, Cornelis Baaten, 30 jaar, broodbakker, Koepoortgracht, Johannes Kouwels, 50 jaar, 
commissaris, wonende aan de Naakte Sluis en Hendrik Dieben, 31 jaar, klederbleker, wonende 
onder Soeterwoude, alle goede bekenden der comparante. (Iedereen tekent.) Ondertrouw 12-04-
1839. 
 
Delft, akte 55. 
Op 08-05-1850 huwen te Delft Jacobus Viveen, 31 jaar, bouwman, geboren en wonende te Veur, 
weduwnaar van Johanna Hagen, etc., en Hendrina Dieben, oud 39 jaar, van beroep logement-
houdster, geboren te Rijnsaterwoude en wonende  binnen deze stad, weduwe van Anthonie van 
Veen, gewoond hebbende en overleden alhier, meerderjarig dochter van Gerrardus Dieben en 
van Maria van den Heuvel, beide overleden te Rijnsaterwoude. Afkondigingen te Delft en te Veur. 
Overlegd onder andere eene doopacte van haar comparante en eene acte van overlijden van ha-
ren vorigen echtgenoot. ... Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Veen, 49 
jaar, partikulier, van Willem de Koning, oud 44 jaar, blokmaker, van Johannes Martinus Jacob Vet-
ter, 30 jaar, gedelegeerde voor de Nederlandsche Loterij en van Simon Bak, 24 jaar, koekbakker, 
wonende allen alhier, de eerstgenoemde aanbehuwd broeder van haar comparante, doch zijnde 
de overigen door geen bloedverwantschap of aanhuwelijking de comparanten bestaande. 
 
Overlijdensakten 
 
Rijnsaterwoude , akte 15 Wilhelmus Henricus. 
Op 23-11-1832 verschenen Gerrit Dieben, 66 jaar, wagenmaker en Pieter van Schravendijk, 26 
jaar, ontvanger, wonende beiden te Rijnsaterwoude, de eerste vader, de tweede bekende van de 
overledene, welke ons hebben verklaart dat op 22-11-1832 in huis nr 12: Wilhelmus Henricus 
Dieben, ongehuwd, 27 jaar oud, wagenmaker, geboren en wonende te Rijnsaterwoude, zoon van 
Gerrit Dieben, wagenmaker en van Maria van den Heuvel, echtelieden, wonende te Rijnsater-
woude. 
 
Rijnsaterwoude , akte 5 Maria Hendrina. 
Op 30-05-1836 verschenen Gerrit Scheenaart, 52 jaar, winkelier en Cornelis van Mourik, 33 jaar, 
onderwijzer der jeugd, beiden te Rijnsaterwoude, de eerste echtgenoot, de tweede bekende van 
de overledene, welke onshebben verklaard dat op 29-05-1836 is overleden in huis nr 24 (of 14?) 
Maria Hendrina Dieben, gehuwd met Gerrit Scheenaart, 38 jaar, zonder beroep, geboren en wo-
nende teRijnsaterwoude, dochter van Gerardus Dieben, wagenmaker en van Maria van den Heu-
vel, echtelieden, wonende te Rijnsaterwoude. 
 
Rijnsaterwoude , akte 4 Maria Hendrina (moeder). 
Op 30-01-1846 verschenen Gerrit Dieben, 79 jaren, van beroep wagenmaker, wonende te Rijnsa-
terwoude, en Cornelis Nederstigt, 31 jaren, wagenmaker, wonende mede in de gemeente, be-
huwd zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op 28-01-1846 is overleden in 
huis nr 12: Maria Hendrina van den Heuvel, echtgenote van Gerrit Dieben, voormeld, zonder be-
roep, oud 77 jaar, geboren te Oegstgeest en wonende te Rijnsaterwoude, dochter van Hendrik 
van den Heuvel en Maria Ceders, beiden overleden. 
(G. Dieben tekent.) 
 
Rijnsaterwoude , akte 16 Aldegundis. 
Op 12-09-1848 verschenen Cornelis Nederstigt, 35 jaar, wagenmaker, wonende te Rijnsaterwou-
de, echtgenoot van de overledene en Gerrit Dieben, 82 jaar, wagenmaker, wonende alhier, vader 
van de overledene. Zij verklaren dat op 10-09-1848 is overleden in huis nr 12 Aldegundis Dieben, 
oud 40 jaar, zonder beroep, geboren en gewoond hebbende te Rijnsaterwoude, echtgenote van 
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C. Nederstigt, voormeld en dochter van Gerrit Dieben, voormeld, en Hendrina van den Heuvel, 
overleden. 
 
Rijnsaterwoude , akte 25 Gerrit (vader). 
Op 17-12-1849 verklaren Matthijs Hofdijk, 53 jaar, schipper, wonende te Rijnsaterwoude, be-
huwd zoon en Gerrit Scheenaard, 75 jaar, schipper, wonende mede alhier en mede behuwd zoon 
van de overledene. Zij verklaren dat op 16-12-1849 in huis nr 12 is overleden Gerrit Dieben, we-
duwnaar van Maria Hendrina van den Heuvel, van beroep wagenmaker, oud 83 jaar, geboren te 
Soeterwoude en wonende te Rijnsaterwoude, zoon van Willem Dieben en van Helena Lugtel, bei-
de overleden. 
 
Rijnsaterwoude , akte 4 Elisabeth. 
Op 23-02-1885 verschenen Pieter Hofdijk, 51 jaar, koopman, wonende te Rijnsaterwoude, zoon 
van de overledene en Jacobus Scheenaard, 50 jaar, winkelier, wonende te Rijnsaterwoude, neef 
van de overledene. Zij verklaren dat op 22-02-1885 is overleden in huis nr 184 Elisabeth Dieben 
(marge RC 30 nov 1800) oud 84 jaar, zonder beroep, geboren te Rijnsaterwoude, dochter van Ge-
rardus Dieben en van Maria van den Heuvel, beiden overleden, weduwe van Mattias Hofdijk. 
 
 



 Dieben, V.d. Heuvel, Lugtel, Baten 5 K.J.F. van Veen 2016 

 Generatie 6 Dieben / Generatie 6 Van den Heuvel    
 
 
Man en vrouw 
 
De vader en moeder generatie 6 Dieben zijn Willem Dieben en Helena Lugtel. Kinderen zijn Ge-
rardus Dieben en Antonius Dieben en Elisabeth Dieben. 
 
De vader en moeder generatie 6 Van den Heuvel zijn Hendrik van den Heuvel en Maria Ceders. 
Kinderen zijn Maria Hendrina van den Heuvel en Hendrina van den Heuvel. 
 
Huwelijken van de ouders Dieben 
 
Willem Dieben met Helena Lugtel 1764 1

e
 

Helena Lugtel met Willem Kuijper 1778 2
e
 

 
RI-register M 197v, 19-10-1764.  
Willem Dieben, jongeman van Leijden, bleekersknecht, wonende buijten de Hogewoertspoort op 
de derde bleek, vergeselschapt met Hendrik Dieben, zijn vader, wonende als voren, huwt met He-
lena Lugten, jongedochter van Zoeterwoude, wonende buijten de Witte Poort op de eerste bleek, 
vergeselschapt met Dirk Haldermans, haar bekende [oud-oom via moeder], wonende als voren. 
Getrouwd 03-11-1764. 
 
RI-register N163v, 14-08-1778. 
Willem Kuijpers, jongeman van Weert, bleekersknecht, wonende buijten de Witte Poort op de 
eerste bleek, vergeselschapt met Arnoldus Sloos, zijn bekende buijten de Rhijnsburgerpoort op 
de eerste bleek op de Cingel, huwt met Helena Lugtel, weduwe van Willem Dieben [drie kinde-
ren], wonende als boven, vergeselschapt met Josina Lugtel, buijten de Koepoort op de Cingel de 
tweede bleek, haar zuster en Margaretha Dieben, haar behuwd zuster [N130v] buijten de Hoge-
woertspoort op de Heereweg op de eerste bleek. Getrouwd 29-08-1778. 
 
Kinderen 
 
Zonen Gerardus Dieben en Antonius Dieben. 
 
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Willem Dieben en Helena Lugten zijn in: 
1766 Henricus Dieben en Josina Luchten. 
1769 Antonius Suur en Catharina van Kessel. 
1772 Petrus Zuur en Margarita Dieben. 
1774 Henricus Tijssen en Anna Dieben. 
1777 Petrus Cuijpers en Maria Dieben. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Een broer en zus van Gerardus Dieben en Maria Hendrina van den Heuvel (generatie 5) trouwen 
ook met elkaar. Zie het huwelijk: 
 
Antonius Dieben en Hendrina van den Heuvel  28 mei 1796  Leiden 
Bruidegom wonende bleek genaamd De Bel, buiten de Koepoort, bruid wonende bleek genaamd 
De Zon, buiten de Koepoort. Getuige bruidegom: Lena Lugter, moeder, wonende Bleek genaamd 
De Bel, buiten de Koepoort, getuige bruid: Maria Seders, moeder, wonende bleek genaamd De 
Zon, buiten de Koepoort. Statie: Jorissteeg. Getuigen bruidegom: Joannes van de Velde en Barba-
ra van der Velde, getuige bruid: Hermina Ophof. 
 
Dit huwelijk en veel meer informatie over de families Dieben en Van den Heuvel staat op de web-
site: http://www.vdheuvel.org/showsource.php?sourceID=S35&tree=1&foffset=50&ioffset=101.  
RK-dopen Leiden, kinderen van Antonius Dieben en Hendrina van den Heuvel 

http://www.vdheuvel.org/showsource.php?sourceID=S35&tree=1&foffset=50&ioffset=101
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11-08-1808 Henricus, J, getuigen Gerrit Diebe en Maria Ceders. 
14-07-1811 Maria Helena, J, getuigen Cornelis Janse en Maria van den Heuvel. 
 
Diversen 
 
Overlijdensaangifte Maria Ceders 1 juli 1816 in Leiden, zie scan: 
https://www.openarch.nl/show.php?archive=elo&identifier=11c9a7f8-4a79-40fb-f1a8-
187c3456b045&lang=nl 
 
Leiden, weeskamer seclusies QQ125v, Willem Dieben. 
Huiden den 14 november 1768 des avonds de clokke omtrent negen uuren, compareerden voor 
mij Denijs Bouwman, openbaar notaris ... binnen de stad Leiden resideerende ende voor den na-
beschreeve getuigen d’eerfame Willem Dieben, kleerenbleeker en d’eerbare Helena Lugtel, egte-
luiden, wonende aan den Hogen Rhijndijk, buiten de Witte Poort der stad Leiden, onder den am-
bagte van Soeterwoude, mij notaris bekend, hun verstand en memorie wel magtig &c. [Zij stellen 
van elkaar de langstlevende als voogd aan. De akte is opgemaakt bij hen thuis. Helena Lugtel 
neemt volgens registratie bij de weeskamer de voogdij aan op 24 augtustus 1778.] 
 
Leiden, weeskamer seclusies QQ126v, Helena Lugtel. 
Op 22 augustus 1778 compareert “Helena Lugtel, weduwe wijlen Willem Dieben, wonende buiten 
de Witte Poort onder den ambachte van Soeterwoude” voor dezelfde notaris om “bij deze tot 
meede voogden nevens haar te stellen over de drie minderjarige kinderen bij haar gewonnen in 
huwelijk met den voornoemde hare overleedene man, en bij hem nagelaten, genaamd Gerardus 
oud ruijm twaalf jaaren, Anthonij oud omtrend negen & een half jaaren en Elisabeth oud bij na 
vier & een half jaaren, de persoon van Anthony Suur, haar voorn. overleeden mans fusters man 
en Jan Vebeek, kleerenbleker buiten de Witte Poort deser stad, haare goede bekende”, “Anthony 
Zuur, wonende aan den Hoge Rhijndijk buiten de Hogewoertspoort en Jan Verbeek” nemen de 
voogdij aan. Ter weeskamer geregistreerd op 24-08-1778. 
 
Vermoedelijk betreft het volgende de vader Willem Dieben (generatie 6 Dieben, Van Veen-tak) en 
is er een verband met generatie 7 Huijbers, Bredewold-tak. 
 
Leiden notaris Th. van Bergen, jaar 1809, akte 64 betreft Maria van Krooij weduwe van Willem 
Huijben, zij was kleederbleekster aan de straatweg buiten de Rijnsburgerpoort onder de heerlijk-
heden van Oegstgeest en Poelgeest, en aldaar overleden op 3 juli 1807. Vermelding van een Wil-
lem Dieben buiten de Witte poort onder Soeterwoude als voogd.  
Idem jaar 1809 akte 46 betreft Elizabeth Huijbens, ongehuwd, woonde ook even buiten de Rijns-
burgerpoort. Haar twee broers van halve bedde zijn Christiaan en Theodorus Huijbens, kinderen 
van Maria van Krooij en Willem Huijbens, waarbij Willem Dieben weer wordt genoemd.  
Zie ook jaar 1808, akte 21 in dit verband. 
 
Aantekeningen van vermelding familieleden in bronnen, deels nog niet uitgezocht. 
RA Den Haag, Rechtbank van Eerste aanleg Leiden, Vredegerechten, toegang 3.03.18.21 jaren 
1811-1838. Doos nr 4 is 1813 helemaal gezien, allerlei akten met onder andere: Proces verbaal nr 
63 een Anthonie Dieben, bleeker, Singel en Gerardus Dieben, wagenmaker, Rhijnsaterwoude.  
 
Leiden 
Notaris J. Thijssen, 1770 Hendrik Dieben en Catharina van Kersel op de Hogewoerd, akte 141. 
Notaris J. van den Broeck, 1773 huisvr. van Hendrik Diebe akte 42. 
Notaris P. Soetbrood, 1786 De Wed. Hendr. Diebe nr 141 = Catharina van Kessel. 
Notaris D. Bouwman, 1763/66 Hendrik Dieben, folio 457, 461, 465, idem 1767/68 Willem, folio 
610, idem 1770 Maria Dieben 233. 
Notaris A. van Alphen, 1784 Wede Hendrik Dieben 66. 
Notaris E. van Waalswijk 1780 fam. Dieben 39 en 60. 
Nots. Th. van Bergen te Leiden, Willem Dieben te Soeterwoude, akte 207 en 230, jaar 1813. Idem 
jaar 1812, akte 116. 
(Leiden, notaris Th. van Bergen, zie index 1801-18.. w.s. vermelding van een Mathijs Hofdijk.)

https://www.openarch.nl/show.php?archive=elo&identifier=11c9a7f8-4a79-40fb-f1a8-187c3456b045&lang=nl
https://www.openarch.nl/show.php?archive=elo&identifier=11c9a7f8-4a79-40fb-f1a8-187c3456b045&lang=nl
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 Generatie 7 Dieben / Generatie 7 Lugtel     
 
 
Huwelijken van de ouders generatie 7 Dieben / generatie 7 Lugtel 
 
Lugtel 
Gerrit Lugtel met Pieternella Baten  (ouders) 18-02-1730 Leiden 1

e
  

Godefridus Smits met Pieternella Baten  08-01-1745  Leiden 2
e
  

Dieben 
Hendrik Dieben en Lijsje Baten (ouders) 13-12-1737 Leiden 1

e
  

Hendrik Dieben en Catharina van Kesfel 08-11-1765 Leiden 2
e
  

 
RI-register K 106, 03-02-1730. 
Gerrit Lugtel, jongeman van Loenen (Munsterland), blijkerskn. wonende op de Marendijk op de 
tweede bleijk, vergeselschapt met Evert Nieuwenhuijsen sijn swager, wonende als voren, huwt 
met Pieternella Baatens, jongedochter van Leijden, wonende aan de Naakte Sluijs op den bleijk, 
geassisteerd met Grietje Bruijn, haar bekende, woonende als voren, getrouwd 18-02-1730. 
 
RI-huwelijken L125v, 08-01-1745. 
Godefridus Smits, jongeman van Venlo, bleijkerskn:, wonende buijten de Marepoort op de twee-
de bleijck aen de Maredijck, vergeselschapt met Hendrik Boon, sijn bekende op de Cingel buijten 
de Wittepoort, huwt met Pieternella Baten, weduwe van Gerrit Lugtel [twee kinderen], wonende 
alsboven, vergeselschapt met Judik Baten, haar moeij ende Anna Hulsberg, haer nigte resp. buij-
ten de Witte- en Koepoort. Getrouwd 23-01-1745. 
[Petronella Baten is op 17-04-1745 overleden.] 
 
RK-huwelijk in de Jorissteeg op 23 januari 1745 van Godefridus Smits en Petronella Baten, getui-
gen Maria Binnevest en Gertruda Pore. 
 
RI-register L 7v, 13-12-1737. 
Hendrik Dieben, jongeman van Kesfing bij Mazeijk [ca 15 km ten zuiden van Weert, is Belgisch 
Limburg], bleijkersknecht, wonende buijten de Koepoort op de derde bleijk, vergeselschapt met 
Dirk Ravens, zijn bekende op de tweede bleijk buijten de Koepoort, huwt met Lijsje Baten, jonge-
dochter van Grevenwicht bij Mazeijk, wonende als boven, vergeselschapt met Anna Baten, haar 
zuster, op de eerste bleijk buijten de Koepoort. Getrouwd 28-12-1737. 
 
RI-register M 217v, 08-11-1765. 
Hendrik Dieben, weduwnaar van Elisabeth Baten, wonende buijten de Hoogewoertspoort op de 
derde bleek, vergeselschapt met Willem Dieben, zijn zoon op de eerste bleek buijten de Witte-
poort, huwt met Catharina van Kesfel, weduwe van Hermanus Pistorius [twee kinderen], wonen-
de op de Nieuwe Hoogewoert, vergeselschapt met Geertruijd Stelling, haar behuwd nigt te Am-
sterdam en met Maria van den Berg haar bekende op de Nieuwe Hoogewoert. Getrouwd 23-11-
1765. 
 
Kinderen van Gerrit Lugtel en Pieternella Baten 
 

1. Helena  doop 17-10-1733 te Leiden, overl. na juli 1788 
2. Josina  doop 29-10-1735 te Leiden, overl. voor 1746 
3. Theodorus  doop 15-11-1736 te Leiden, overl. voor 1746 
4. Gertrudis  doop 17-05-1738 te Leiden, overl. voor 1746 
5. Gabriel  doop 25-05-1739 te Leiden, overl. voor 1746 
6. Catharina  doop 11-08-1740 te Leiden, overl. voor 1746 
7. Gerardus  doop 09-09-1741 te Leiden, overl. voor 1746 
8. Josina  doop 25-08-1743 te Leiden, overl. na februari 1787 

 
Leiden, RK-dopen kinderen van Gerrit Lugtel (Lögter, Luchting) en Petronella Baaten.  

 17-10-1733 Helena, J[orissteeg], getuigen Everardus Nieuwenhuijs en Maria Baaten. 
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 29-10-1735 Josina, J, getuigen Jacobus Gielse en Agnes Baten. 

 15-11-1736 Theodorus, J, getuigen Dirk Haldermans, Santje Luchting, vervangen door 
Marijtje Baaten. 

 17-05-1738 Gertrudis, J, getuigen Michiel Sloots en Geertruij Lambrechts. check 

 25-05-1739 Gabriel, J, getuigen Govert Velthoven en Anna ... uxor [echtgenote] Michae-
lis Sloots. 

 11-08-1740 Catharina, J, getuigen Jan Baten en Santje Lugtel uxor Everardi Nieuwenhuijs 
locum supplevit Geertruij Lanniers uxor Joannis Opgeenendt. 

 09-09-1741 Gerardus, J, getuigen Petrus Schonen en Grietje van Limmen. 

 25-08-1743 Josina, J, getuigen Dirk Haldermans en Judith Baten, conjuges. 
Dit paar is het enige dat onder deze familienaam bij de RK-dopen voorkomt. 
 
Huwelijken van de kinderen generatie 7 Dieben / generatie 7 Lugtel 
 
Helena Lugtel met Willem Dieben  1764 1

e
 

Helena Lugtel met Willem Kuijper  1778 2
e
 

Josina Lugtel met Hendrik Thijsfen  1772 1
e
 

Josina Lugtel met Pieter Kuijper  1776 2
e
 

Josina Lugtel met Gerrit stiphout  1778 3
e
 

 
RI-register M 197v, 19-10-1764.  
Willem Dieben, jongeman van Leijden, bleekersknecht, wonende buijten de Hogewoertspoort op 
de derde bleek, vergeselschapt met Hendrik Dieben, zijn vader, wonende als voren, huwt met He-
lena Lugten, jongedochter van Zoeterwoude, wonende buijten de Witte Poort op de eerste bleek, 
vergeselschapt met Dirk Haldermans, haar bekende [oud-oom via moeder], wonende als voren. 
Getrouwd 03-11-1764. 
 
RI-huwelijken N80, 20-11-1772, hertrouw man van Johanna Truijen (ook Bredewold-tak). 
Hendrik Thijsfen, wedr. van Johanna Truijen, wonende buiten de Koepoort op de tweede Bleek 
op de Cingel, vergeselschapt met Lambert Thijsfen zijn broeder in de Kijfhoek, huwt met Josina 
Lugter, jongedochter van Leijden, wonende buijten de Witte Poort op de Heereweg op de bleek, 
vergeselschapt met Lena Lugter [Lugtel, zie hieronder], haar zuster, wonende als vooren. Ge-
trouwd 05-12-1772. 
[RI-register M 6 is het huwelijk van Lammert Thijsse, jongeman uit Reecken bij Maastrigt met Ma-
rijtje Thomasfe in 1752.] 
 
RI-register N 130v, 10-05-1776. 
Pieter Kuijper, jongeman van Weert, bleekersknecht, wonende buijten de Witte Poort op de Hee-
reweg op de eerste bleek, vergeselschapt met Elisabeth Kuijper zijn zuster buijten de Koepoort bij 
het Philisoophspad, huwt met Josina Lugtel, weduwe van Hendrik Thijssen [1 kind], wonende 
buijten de Koepoort op de tweede bleek op de Cingel, vergeselschapt met Lena Lugtel, haar zus-
ter buijten de Wittepoort op de eerste bleek op de weg en Marijtje Thomasfe haar behuwde zus-
ter in de Kijfhoek. Getrouwd 18-05-1776.  
N.B. De bruijdegom heeft behoorlijk consent van zijn ouders vertoont en overgelevert. 
 
RI-register N 155v, 13-02-1778. 
Gerrit Stiphout, jongeman van Heemstede, bleker, wonende buijten de Koepoort op de tweede 
bleek aan de Naakte Sluijs ..., huwt met Josina Lugtel, weduwe van Pieter Kuijper [1 kind], wo-
nende als boven, vergeselschapt met Helena Lugtel, haar suster op de eerste bleek buiten de Wit-
tepoort en met Maria Tomisfe haar behuwd zuster in de Heeresteeg. Getrouwd 28-02-1778. 
 
RI-register N163v, 14-08-1778. 
Willem Kuijpers, jongeman van Weert, bleekersknecht, wonende buijten de Witte Poort op de 
eerste bleek, vergeselschapt met Arnoldus Sloos, zijn bekende buijten de Rhijnsburgerpoort op 
de eerste bleek op de Cingel, huwt met Helena Lugtel, weduwe van Willem Dieben [drie kin-
deren], wonende als boven, vergeselschapt met Josina Lugtel, buijten de Koepoort op de Cingel 
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de tweede bleek, haar zuster en Margaretha Dieben, haar behuwd zuster [N130v] buijten de Ho-
gewoertspoort op de Heereweg op de eerste bleek. Getrouwd 29-08-1778. 
 
Bij de kinderen van Henricus Tijssen en Josina Lugter zijn RK-doopgetuige in: 
1774 onder andere Helena Lugter. 
Verder komt dat paar niet meer bij de RK-dopen voor. 
 
RI-register N167, huwelijk in oktober 1778 van Dirk Visser, blekersknecht en “Catharina Stals, jon-
gedochter van Stamprooij in ’t Brabantsche, woonende op de tweede bleek aan de Cingel buiten 
de Koepoort, vergeselschapt met Josina Lugtel, haar goede bekende, woonende als vooren.” 
 
RI-register O9,  huwelijk in juli 1784 van Christiaan van der Ven en “Cornelia Janse, jongedochter 
van Weert, wonende op de eerste bleek buijten de Witte Poort, vergeselschapt met Lena Lugtel, 
haar goede bekende, wonende als voren.” 
 
RI-register O49. Getuige bij het huwelijk in februari 1787 van Hendrik Pompe met Alida Stiphout 
is “Josina Lugtel haar aanbehuwde suster, wonende op de Cingel buijten de Koepoort.” 
 
RI-registers O73v, het huwelijk in juli 1788 van Johannes Voerman, blekersknecht met “Petronella 
Nisteldel, jongedochter van Weert in ’t Keijzerse, wonende op de eerste bleek buijten de Witte 
Poort, vergeselschapt met Lena Lugtel, haar goede bekende, wonende als vooren.” 
 
Begraafboeken, geen enkele Lugtel is vanaf 1730 tot 1811 in Leiden begraven en evenmin in de 
klapper Buiten begraven vermeld. 
 
Diversen 
 

Zie voor verwantschap tussen de Van Veen-familietak generatie 6 Dieben en de Bredewold-tak 
generatie 7 Smits. De eerste vrouw van Godefridus Smits, Pieternel Baate, was weduwe van Ger-
rit Lugtel.  
Zie ook Bredewold-tak generatie 8 Truijr: de echtgenoot van dochter Jannetje Truijr is Hendrik 
Thijssen en hij hertrouwt met Josina Lugtel, dochter van Gerrit Lugtel en Pieternel Baten. Josina is 
de zus van Helena Lugtel die met Willem Dieben is getrouwd (generatie 5 Dieben, Van Veen-tak). 
Bij de Bredewold-tak is de achtergrond van deze mensen uitvoerig beschreven. 
 
Leiden, weeskamer seclusies DD folio 218v. 
Petronella Bate. 
Op huijden den 18

e
 Januarij 1745 compareerde voor mij Albertus Kleijnenbergh notaris Publ. bij 

den Hove van Holland geadmitteerd, binnen de stad Leijden refiderende, ende voor de naargen. 
getuijgen d’Eerbare Petronella Bate, wed: en boedelhoudster van Gerrit Lugtel, wonende onder 
de Heerlijkheijd van Oegstgeest, dog althans op ’t pasferen dezes sijnde alhier ter stede, mij nota-
ris bekent. Te kennen gevende dat sij compt. met ende beneffens haar voorn. overleede man 
voor den notaris Theodorus Schrevelius en sekere getuijgen binnen deze stad in dato den 10

e
 oc-

tober van den jare 1733 hadden gemaakt ende gepasfeert hunnen testamentaire dispositie ende 
acte van voogdije daar innen gemelt, waarbij de eerst ftervende de langstlevende van hun beij-
den, hadde gestelt tot abzolute voogd off voogdesffe over hare minderjarige uijtlandige off ande-
re toezigt behoevende kind kinderen en erffgenamen, ende dat met seclusie van alle weeska-
meren, dat sij comparant soo uijt haar eijge hoofde als in kragte van de magt aan haar bij de 
voorz. testamentaire dispositie verleent ende gegeven, beneffens haar tot mede voogd over haar 
twee minderjarige kinderen verklaarde te asfumeeren, ende te verkiesen, Dirk Haldermans haar 
comptes oom, gevende ende verlenende deselve sodanige en onbepaalde last magt en authori-
teijt als de voorz. testamentaire dispositie ten reguarde van de voogdijie dicteert, ende mede-
brengt. Ende welke voor sooveel ’t wedsande mogen zijn gehouden werd voor in dezen geinse-
reert. Ende op dat van desen zouden mogen komen te blijken, verzogt en consenteerde sij comp-
te hier van door mij notaris gemaakt ende gelevert te werden acte van adsumptie ende voogdijie. 
Aldus gedaan verleeden ende gepasfeert binnen de stad Leijden ter presentie van Pieter Verduijn 
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en Jan van den Broek, als getuijgen ten desen versogt die etc. (lager stond) ’t welk ik affirmeere 
(is get.) Albs. Kleijnenbergh Nots Publ. 
De voorgaande acte ter vergader. van de E.E. Agtb. H.H. Weesmren der stad Leijden overgelevert 
ende aldaar geexamineert zijnde heeft Dirk Haldermans verklaart de voogdije daar inne gemelt 
dien conform aan te nemen, waar op goet gevonden is het zelve te doen registreren volgens de 
Xe keure deser kamer. Gedaan ter kamere voor ende bij de heeren weesmren voornt. op den 
20en jan. 1745. 
 
Leiden, weeskamer, Gerrit Lugtel, blijcker, secl. DD 256v. 
Gerrit Lugtel en Petronella Baten. 
Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren die van de gerechte der stad Leijden. 
Geven met fchuldige eerbiedigheijd te kennen Dirk Halvermans en Evert Nieuwenhuijsen, dat 
Gerrit Lugtel in sijn leven blijker, ende Petronella Baate in der tijd egteluijden bij hunne testamen-
taire dispositie gepasfeert voor den notaris Theodorus Schrevelius en getuijgen binnen deese 
stad, in dato den 10 october van den jaare 1733 met feclusie van alle heeren magistraten gereg-
ten en weeskameren tot voogden over der zelver naar te late minderjarige of andere toezigt be-
hoevende kinderen en erffgenamen hebben gesteld en gecommitteerd, de langstlevende van hun 
beijden met magt omme bij de langstlevende fodanigen voogd off voogden te mogen verkiesen 
als den felven oordelen en de goedvinden soude te behoren, ende dewijle de voorn. Gerrit Lugtel 
eerst ende nu onlangs op den 17

e
 april de bovengemelde Petronella Baate mede deser wereld  is 

komen te overlijden (sonder nader voorsieninge op de voogdije te hebben gedaan) naarlatende 
twee minderjarige kinderen met naame Leena oud omtrend 12 jaaren en Josijntje Lugtel, oud 
omtrent anderhalff jaar, welke in deesen van voogden zijn ontbloot ende naardien de testateurs 
en wel expresfelijk alsbooven, alle heeren magistraten en weesmeesteren uijt hare respective 
boedels hebben gesecludeert ende op de voorz. voogdije voor alsnog behoort te worden voor-
sien, soo keeren sij supplten haar tot U Ed. groot Agtb. ootmoediglijk versoekende dat U Ed. 
groot Agtb. de supplten als zijnde den eersten supplit oom van de gemelde kinderen, en sullende 
naaste en den bloede tot voogden over de meergemelde twee minderjarigen kinderen gelieven 
aan te stellen, aanneemende wijders de supplten omme de minderjarigen in desen gemeld en 
haaren privé lasten gedurende ijder derselver minderjarigheijd sullen alimenteeren, opvoeden 
ende onderhouden, ende den armen soo alhier als andere plaatsen van de lasten onderhout der 
gem. kinderen te sullen indemneren en bevrijden. (lager staat) ’t welk doende etc. in naam van 
de supplten (en get.) Albs Kleijnenbergh. 
In Margine stond geappostileert. 
Wees en arb. B. folio 19vso. 
Die van de geregte der stad Leijden hebben bij desen de supplten Dirk Haldermans en Evert 
Nieuwenhuijsen aangesteld en gecommitteert tot voogden over de twee nagelaten kinderen van 
Gerrit Lugtel en Petronella Bate, onder sodanige conditien (als zij in desen reqte hebben aange-
nomen) [etc. herhaling voorgenoemde tekst.] 
Actum desen 5

e
 meij 1745. [Op 7 mei nemen de voogden de voogdij officieel aan.] 

 
Leiden, weeskamer seclusies PP 108v. 
Op 10-08-1774 compareren voor notaris Albertus Kleijnenbergh te Leiden “Hendrik Tijssen, 
bleeker ende Josina Lugtel, egtelieden, woonende aan den Cingel tusschen de Koe en Hoge-
woerdspoorten, onder de Vrijdomme dezer stad, mij notaris bekend. Haar verstand, reedenen 
ende memorie magtig &c. ende zulks bij deezen op nieuws disponeerende &c.” Zij stellen de 
langstlevende van hen beiden tot voogd aan. 
“De voorgaande testamente ter vergadering van de Ed. Agtb. Heeren Weesmeesteren der stad 
Leijden overgeleevert en aldaar ge:examineert zijde, zo hebben Josina Lugtel, Lambert Tijssen, 
Severinus [Godefridus] Smit en Joseph Lermaars verklaart de voogdije daar inne gemeld dien con-
form aan te neemen.” Geregistreerd ter weeskamer op 13-11-1775. 
 
Leiden, notaris Albertus Kleijnenbergh, jaar 1774, akte 75, folio 339. 
De testateuren hebben verklaard tot geen vier duijzend guldens gegoed en den testateur in ’t 
amptgeld niet bekent te zijn en is in deeze geen fideicommis. 
Testament gepasfeert bij Hendrik Tijsfen en Josina Lugtes, echtelieden, in dato den 10 augustus 
1774. In den name des Heeren Amen, op huijden den 10 augustus 1774 des morgens de klokke 
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tien ueren compareerden voor mij Albertus Kleijnenbergh Jansz. notaris publicq bij den Edele Ho-
ve van Holland geadmitteerd, binnen de stad Leijden resideerende ende voor de nagenoemde ge-
tuijgen Hendrik Tijssen, bleeker ende Josina Lugtes, egtelieden wonende aan de Cingel tusschen 
de Koe en Hogewoerds Poorten onder de vrijdomme dezer stad mij notaris bekent, haar ver-
stand, redenen ende memorie magtig zoo uitterlijk bleek, te kennen geevende, dat zij testateuren 
geneegen waren uijt hunne vrije wille van haare na te latene goederen te disponeeren, herroe-
pende ende te niet doende alvorens alle voorgaande testamente codicillen ende generalijk alle 
andere actens van uitterste wille, als zij testateuren te saamen, met ende benevens iemand an-
ders ofte wel ieder van hun in ’t bijzonder voor dato dezes gemaakt ofte gepasseert gehad zoude 
mogen hebben ende zulx bij deezen op nieuws disponerende. Soo verklaarde hij testateur eerst 
ter dispositie komende, tot zijn eenige en universeele erfgenamen te stellen ende te institueeren 
zijn testateurs voorzoon Pieter Tijssen, in huwelijk verwekt bij Jmmeke Truijen, mitsgaders zijn 
voornoemde huijsvrouw Josina Lugtes als mede de kind of kinderen uijt dezen huwelijk te ver-
wekken hooft voor hooft ende bij egale portien ende gelijke gedeeltens ende bij voor overlijden 
van zijn testateurs voornoemde voorkind of nakinderen, des sodanigens wettige descendent of 
descendenten bij repraesentatie, ende dat generalijk in alle de goederen zoo roerende als onroe-
rende waar over den testateur eenigsints de dispositie competeert en die hij in eenigerhande 
manieren met ’er dood zal komen te ontruijmen en nalaten, met vollen regten van jnstitutie. 
Dog bij aldien zijn testateurs voornoemde voorzoon zonder wettige descendent of descendenten 
natelaten voor hem testateur mogte komen te overlijden, zoo verklaarde hij testateur de voren-
staande dispositie geheel en al te revoceeren ende te niet te doen, ende als dan op nieuws dis-
ponerende tot zijne eenige en algeheele erfgename te stellen ende te institueeren opgemelde 
zijne huijsvrouw ende dat alles met vollen regten van eijgendom. 
Onder deeze conditie nogtans, dat zijn testateurs voornoemde huijsvrouw gehouden ende ver-
pligt zal zijn, de kind ofte kinderen uijt deezen huwelijke te verwekken ende in ’t leven agter te la-
ten, eerlijk ende na den staat ende gelegentheid des boedels op te voeden, ende te alimeneeren 
tot den ouderdom van vijff en twintig jaaren, eerder huwelijk ofte andere geapprobeerde staten, 
als wanneer zijn testateurs gemelde huijsvrouw gehouden zal zijn aan dezelve kind of kinderen 
uit te keeren ende te laten volgen zodanige somme van penningen als dezelve zijne huijsvrouw 
als dan in conscientie oordeelen ende bevinden zal te behooren ende den staat ende gelegent-
heid des boedels zal koomen mede te brengen, ende dat alles voor en in plaatse, mitsgaders in 
voldoeninge van de simpele ende naakte legitime portie, dezelve kind of kinderen na regten in 
zijn testateurs nalatenschap competeerende, als waar inne ende in meerder niet hij testateur de-
zelve kind of kinderen tot zijn mede erfgenaam of erfgenamen is institueerende. 
Des is zijn testateurs wil en de begeeren ingevalle de meergemelde zijn huijsvrouw zonder kind 
off kinderen uijt deezen huwelijke verwekt ende in ’t leeven natelaten geraakte te overlijden, dat 
alle ’t gunt dezelve zijne huijsvrouw uijt kragte deezer vorenstaande dispositien zal hebben geerft 
en verkregen, en nog onverteert en onveralineert zal komen na te laten, zal moeten gaan en ko-
men op zijn testateurs erfgenamen ab intestto, ofte die geene welke hij nader zoude komen te 
noemen. 
[Zij stelt haar man tot enige universele erfgenaam met conditie dat hij de mogelijke kinderen uit 
hun huwelijk zal alimenteren en zij stelt hem als langstlevende tot voogd] 
... ende hij comparant nog over de voornoemde zijne voorzoon, Lambert Tijssen, Severinus Smit 
en Joseph Lernaars ... [verder standaardtekst over voogdij en uitsluiting van de weeskamer. [Ge-
tekend] yesijnte lugtel; Hendrik zet een + als merk. 
 
Leiden, notaris Albertus Kleijnenbergh, jaar 1776, akte 31. 
Inventaris gepasfeert in dato den 7

e
 februarij 1776. 

Inventaris van den boedel en goederen met den dood ontruijmt ende nagelaten bij Hendrik Tijs-
fen, zoo ende in dien voegen als dezelve met zijn huijsvrouw Josina Lugtel in gemeenschap heeft 
beseten en bij de gemelde Hendrik Tijsfen op den 26 october van den afgelopen jaare 1775 met-
ter dood ontruimt ende nagelaten hebbende den overleedene bij zijne testamentaire dispositie 
met ende benevens de voornoemde zijne huisvrouw op den 10 augustus van den jaare 1774 voor 
mij notaris en getuijgen binnen deeze stad gepasseert tot zijne eenige en universeele erfgenamen 
gesteld ende geinstitueert zijn voorzoon bij hem in eerder huwelijk verwekt bij Immeke Truijen, 
mitsgaders de voornoemde zijne huisvrouw, als mede het kind bij dezelve zijne huijsvrouw ver-
wekt, hooft voor hooft ende bij egale portien ende gelijke gedeeltens ende dat generalijk in alle 
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de goederen zoo roerende als onroerende waar over den overleedene de dispositie competeerde 
ende die hij in eenigerhande manieren met ’er dood ontruimen ende nalaten zoude met vollen 
regt van institutie[? vlek]. Voorts heeft den overledene bij dezelve testamente tot voogd, voog-
desfe of voogden over zijne minderjarige uitlandig ofte andere toezigt behoevende kind, kinderen 
en erfgenamen gesteld, te weten over ’t kind uit deezen huwelijke verwekt de meergemelde zijne 
huijsvrouw Josina Lugtel, ende ten requarde van zijn voorzoon Lambert Thijsfen, Severinus Smit, 
en Joseph Lenaars, ende dat met zodanige ampele en onbepaalde last, magt en authoriteijt item 
met seclusie van de weeskamer deezer stad, als de voorsz. testamente in ’t breede dicteerd ende 
mede brengt, ende waartoe alhier kortheidshalven werd gerefereert. 
Welke voogdije dan ook bij de voornoemde Josina Lugtel als moeder en voogdesfe over haare 
gemelde zoon mitsgaders bij de voornoemde Lambert Tijsfen, Severinus Smits en Joseph Lenaars 
als voogden over des overleedens voorzoon de gemelde Pieter Tijsfen, ter weeskamer deezer 
stad op den 13

e
 november 1775 is aangenomen geworden. Zijnde deezen jnventaris gemaakt en-

de in geschriften gesteld bij mij Albertus Kleijnenbergh Janszoon notaris publicq bij den Edele Ho-
ve van Holland geadmitteerd, binnen de stad Leijden resideerende, ten versoeken van de meer-
gemelde Lambert Tijsfen, Severinus Smit en Joseph Lenaars, in hunne opgemelde qualiteijt ende 
dat op het aan ende te kennen geven van de voorgenoemde Josina Lugtel weduwe van den over-
leedene in deezen. Ende is deezen gesteld in guldens te veertig grooten het stuk, stuijvers en 
penningen na advenant van dien. 
Onroerende goederen 
Twee Bleijckerijen met derselver woon, was en spoelhuijsen daar op en aan zijnde gelegen bene-
vens den anderen buijten de Koepoort deezer stad hebbende haar uitpad op de Cingel in de vrij-
domme deezer steede, zijnde voor deesen voor eene bleijk verkogt en getransporteerd geweest, 
belend volgens de jongste opdragtsbrief ten zuijden de Vaarsloot van de Bloemmistenlaan, ten 
westen Pieter Kaans en Jacob van Ouderkerck ten noorde Jan Eere ende ten oosten Cornelis Ko-
ningh. 
De voorsz. Bleekerij cum annexis is bij den overledene zelfs bewoond en gebruijkt geweest. 
Contante penningen 
De contante penningen in diverse specien ten sterfhuijzen bevonden bedragen te samen een 
somma van f 156,-,-. 
 
Ongemunt goud en zilver 
Een bloedscoraalde ketting met een goud 
kruijs en dop. 
Twee goude hoepringen. 
Een dito kartelringetje. 
Een paar granate oorbellen in ’t gout. 
Een zilvere tabaksdoos. 
Twee paar dito schoengespen. 
En paar dito broekgespen. 
Een dito stropgesp. 
Een dito gesp voor een leijband. 
Een dito tasbeugel. 
Een dito snuijfdoos. 
Een kerkboek met dito sloten en hoeken. 
Meubilen en huiscieraden 
In de Kamer 
Een vaste tinnekast, daarin, op de bovenste 
plank 
16 tinne borden. 
3 stuks klein tin. 
Op de tweede plank. 
Drie groote tinne schotels. 
Een dito schenkbord. 
18 dito borden. 
Een dito koffijvaas. 
Twee dito peperbosfen. 

Twee dito soutvaten. 
Een dito melkkan. 
Een dito trekpot. 
Twee dito kleinder. 
Twee dito koffij kannen. 
Een dito olij en asijn stelletje met twe glase 
flesjes. 
Tien metale vorken. 
Op de onderste plank 
Drie groote tinne schotels. 
Een dito schenkbord. 
Een dito ketel en confooir. 
Een dito tregter. 
Twee dito bierkannen. 
Een dito papkom. 
Drie dito kandelaars. 
Twee diot kleine koffijkannetjes. 
Een dito kwispedoor. 
Een dito tabaksdoos. 
Twee dito borden. 
Een dito rakje met zes eijerlepeltjes. 
29 dito lepels. 
Een kopere ketel en confoir. 
Vijf dito koffijkannen divers. 
Drie dito theebosfen. 
Een dito kruijtdoos. 
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Een dito vijzel en stamper. 
Boven de kas 
Twaalff delfs aardewerkse borden. 
Twee groene casante gordijnen en rabat 
voor de bedsteede. 
Een bed. 
Een kusfen. 
Een kopere beddepan. 
Een witwerkers cabinet, daar op 
Een stel delfs aardewerk van vijff stuks. 
Drie delfs aardewerkse kommen. 
Zes porcelijne kopjes. 
Drie dito schoteltjes. 
Daar in, op de bovenste plank 
31 servetten. 
10 lueren. 
Drie feijtels. 
Twee tafellakens. 
23 sakneusdoeken. 
Vier schorten. 
Op de tweede plank 
Drie mans hembden. 
Zeven vrouwe hembden. 
Twee catoene schorten. 
Twee bonte schorten. 
Vijf beddelakens. 
Een stroo hoed met blauw damast ge-
voerd. 
Op de derde plank 
Twee glas gordijnen en een rabat. 
Agt sloopen. 
Zestien beddelakens. 
Een catoen schoorsteenkleed. 
Op de onderste plank 
Een saras vuermande kleed. 
Een roode luer. 
Twee wolle kinder dekentjes. 
Een cits dito. 
Een bed en peuluw tijk. 
Een keurslijff. 
Zeven vrouwe jakken. 
Een schoermantel. 
Een kuijffmuts. 
In de laden. 
Vier mutsen. 
Een kindermutsje. 
Vier zakneusdoeken. 
Twaalff neteldoekse halsneusdoeken. 
Dertien ondermutsen. 
Vier paar witte moffen. 
Twee paar boortmouwen. 
Een zak. 
Veertien strijkbanden. 
Vier ondermutsen. 
Drie kroplappen. 
Een catoene dito. 
Drie zakneusdoeken. 

Zeven stroppen. 
Een parthij lappen tot de klederen. 
Een verlakt cabinet, daarop 
Een stel delfs aardewerk van vijff stuks. 
Twee dito spoelkommen. 
Daarin, op de bovenste plank 
Twaalf beddelakens. 
Op de tweede plank 
Een peuluw sloop. 
Een bont peuluw sloop. 
Vijf tafellakens. 
Een saras schoorsteenkleed. 
Een bonte dito. 
Een nieuwe lap wit rokjesgoed. 
Op de derde plank 
Twee saije regenkleden. 
Een wolle borstrok. 
Een witte dito. 
Twee gereege rokken. 
Twee witte rokken. 
Een gestreepte rok. 
Een catoene dito. 
Drie caleminke dito. 
Een damaste dito. 
Een rode gestreepte dito. 
Een witte baaije dito. 
Twee kinder rokjes. 
Een lap rood vries. 
Een wolle borstrok. 
In de laade 
Negen ondermutsen. 
Drie nagt kappen. 
Een kroplap. 
Drie paar wolle kousen. 
Drie geschilderde theeblaadjes. 
Een zwarte rok. 
Een groen saaij schoorsteenkleed. 
Voor de schoorsteen 
Vier Japans porcelijne schaaltjes. 
Twee dito spoelkommen. 
Twee blauw en wit porcelijne boterschotel-
tjes. 
19 dito pulletjes off busjes. 
Twee vergulde glase soutvaten. 
Een neteldoeks schoorsteenkleed. 
Een bloemstuk in de schoorsteen. 
Twee bennetjes. 
Een groote kopere doofpot. 
Twee sloopen. 
Een beddelaken. 
Een peuluw sloop. 
Een gestreept vrouwe jak. 
Een paar gaare kousen. 
Een roode luer. 
Een zwart kinder rokje. 
Twee mans hembden. 
Twee hembdrokken. 
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Een strop. 
Een paar zwarte kousen. 
In een vaste kas 
Twee gestreepte vrouwen rokken. 
Een damaste dito. 
Een catoen jak. 
Twee hoepelrokken. 
Drie gordijnen en twee rabatten voor de 
glasen. 
Drie gordijn roeijen. 
Een hangoortafel. 
Een schenktafel. 
Een lesfenaar. 
Een naaijdoosje. 
Twee horretjes. 
Zes stoelen. 
Zest stooven. 
Een spiegel met een bruijne lijst. 
Een hengeles mandje. 
Een blikke trommel. 
Een koper worsthorentje. 
Twee borstels. 
Op de meijden zolder 
Twee beddens. 
Twee peuluwen. 
Drie kusfens. 
Drie sloopen. 
Vier beddelakens. 
Een catoene deeken. 
Vier wolle dito. 
Twee peuluw sloopen. 
Een kinder kribbe. 
Op de knegts zolder 
Twee beddens. 
Drie peuluwen. 
Een kusfen. 
Vier lakens. 
Een sloop. 
Twee peuluwsloopen. 
Vier wolle deekens. 
Een groene dito. 
In de keuken 
Voor de schoorsteen 
Zes delfs aardewerkse schotels. 
Twee bierglasen. 
Twee romers. 
Een blikke theebos. 
Een schoorsteenkleed. 
Een catoene dito. 
Drie zijen spek. 
Een glase rakje, daar in  
Agt romers. 
Agt bierglasen. 
Een swart aarde trekpot. 
Een dito melkkan. 
Een dito spoelkom. 
Achttien theeschoteltjes. 

Een glase rakje, daarin 
Vijf bierglasen. 
Twee porcelijnen spoelkommen. 
22 do kopjes. 
Achtien dito bakjes. 
Een glase rakje, daar in 
Achtien porcelijne kopjes. 
Achtien dito schoteltjes. 
Een dito spoelkom. 
Een glase spoelkom. 
Twee bierglasen. 
Een Vriese klok. 
Een leij. 
Een delfs aardewerkse scheerbekken. 
Een zwart aarde trekpot. 
Vier bruijn porcelijne kopjes. 
Vier dito schoteltjes. 
Zes Engelsch aardenwerkse kopjes. 
Zes dito schoteltjes. 
Een delfs aardewerks kwispedoor. 
Een dito tuytpot. 
Elff stoelen. 
Een kakstoel. 
Een vuermande. 
Een wieg. 
Een wiegkleed. 
Een vaare bedje. 
Een kusfen. 
Twee wolle dekentjes. 
Een rode luer. 
Een kinder jessie 
Twee kinder musjes. 
Een onder muts. 
Een paar kinder mouwtjes. 
Een kopere koffij kan. 
Twee dito waterketels. 
Een dito tabaksdoos. 
Een dito tabaksconfoortje. 
Een dito schuijmspaan. 
Een koffij molen. 
Een tinnen inktkoker. 
Een dito waterpot. 
Tien dito borden. 
Een ijsere aspot. 
Een dito kookketel. 
Een dito staande plaat. 
Een dito ketting. 
Een dito tang. 
Een dito asfchop. 
Een dito confoir. 
Een dito lepel. 
Een blikke trommel. 
Een dito lamp. 
Een dito blaadje. 
Een dito olijkan. 
Een dito coffijketel. 
Een dito trommeltje. 
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Een tafel. 
Een houte bak. 
Een dito zoutbakje. 
Drie stooven. 
Een blauw geverwede latafel. 
Een spiegel met een bruijne lijst. 
Een lantaarn. 
Twee gordijnen en rabat voor de bedstee-
de. 
Een bed. 
Twee peuluwen. 
Vier kusfens. 
Twee laakens. 
Vier sloopen. 
Drie wolle deekens. 
Een catoene dito. 
Een handoek. 
Een voetebankje, daar in 
Vier paar parelcouleurde vrouwe kousen. 
Zeeve paar linde dito. 
Drie paar dito mans kousen. 
Vier paar zware kousen. 
Een wolle slaapmuts. 
Een paar comuijstleere schoenen. 
In de kelder 
Een meeltonnetje. 
Een blikke olijkan. 
Een brootbak. 
Een houten peperdoos. 
Een kopere koekepan. 
Een groot bierglas met een oor. 
In een vast porcelijn kas, op de bovenste 
plank 
Zes delfs aardewerkse borden. 
Twaalf bruijne porcelijnekopjes. 
Twaalf dito schoteltjes. 
Een albast tafeltje met kopjes en schotel-
tjes. 
Op de tweede plank 
Vier Engels aardewerkse borden. 
Vijf delfs aardewerkse borden. 
Een dito suijkerschoteltje. 
Tien blauw en wit porcelijne kopjes. 
Twaalf dito schoteltjes. 
Een dito trekpot. 
Op de derde plank 
Tien porcelijne kopjes. 
Twaalf dito schoteltjes. 
Een dito trekpondje. 
Een Engelsch aardewerkse sauskom. 
Vijf delfs aardewerkse borden. 
Op de vierde en vijffde plank 
Zes porcelijne schaaltjes. 
Twaalf dito kopjes. 
Twaalf dito schoteltjes. 
Zes dito kopjes. 
Zes dito schoteltjes. 

Vijff dito kopjes. 
Zes dito schoteltjes. 
Zes dito kopjes. 
Zes dito schoteltjes. 
Twee dito kopjes. 
Zes dito schoteltjes. 
Twee dito trekpotten. 
Twee dito beeldjes. 
Een dito suijkersecoopje. 
Een Engelsch aardewerkse melkkan. 
Vier delfs aardewerkse borden. 
Een dito boterschoteltjes. 
Een Keulse melkkan. 
Onder de porcelijn kas 
Een wit hembdrok. 
Een slaapjak. 
Twee mans hembden. 
Een witte borstrok. 
Een luermande met eenig kleingoed. 
Drie beddelakens. 
Twee wolle deekens. 
Een koper strijkeijser. 
In t spekhuijs 
Een swart lakense rok en camisool. 
Een blauwe lakense dito. 
Vijff broeken. 
Een japon. 
Een blauwe lakense rok en twee camis-
oolen. 
Een hoed. 
Een reijssak. 
Een kuijken hok. 
Twee 50 lb ijser gewigt. 
Een tonnetje snijboone. 
Een snaphaan. 
Een parthij leege tonnen. 
Een eijke kist. 
Een kooker voor een klok. 
En parthij oud eijser. 
Twee zakken roggen. 
Een zak roggemeel. 
230 ton turf. 
Vier vaam brandhoud. 
In de vaatebank 
Een kopere ketel met een dito deksel. 
Twee dito ketels. 
Een dito braadpan. 
Een dito bekken. 
Een tinnen schotel. 
Tien dito borden. 
Elff dito leepels. 
Een hakmes. 
Een blikke gieter. 
Een mostertmolen. 
Een parthij potten en pannen. 
Een parthij rommeling. 
Een treksaag. 
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Een spanzaag. 
In ’t washuijs 
Een ijsere afschop. 

 

Een dito tang. 
Vijf blikke lampen. 
Een staande plaat. 
In de schuer 
Drie varkens. 
Tien hennen en een haan. 
Bleekers en andere gereedschappen. 
In ’t washuijs  
Vijf wastobbens. 
Twee stellingen. 
Een stampkuijp. 
Een broeijkuijp. 
Drie stampers. 
Een handberrij. 
Een koper fournuijs. 
Vier was plankjes. 
Een herk. 
In ’t spoelhuijs 
Twee tobbens. 
Drie tafels. 
Een latte vlot. 
Een stelling. 
Een spoelnet. 
Een vringdoek met vijf haaken. 
Twee kopere stijfselketels. 
In de stal 
Een paart. 
Een maanekap en kleet. 

Een mistvork. 
Een roskam. 
Een hooijvork. 
Een parthij tuijgen. 
Een snijbank en mes. 
Vier nieuwe gieters. 
Een parthij hooij. 
Vier bosfen stroo. 
Een vierwielde wagen. 
Een bleekers wagen met twee wielen. 
Twee kruijwagens. 
Een bakwagen. 
In de bakkerij 
Twee zoeteijsers. 
Een trog. 
Twee ceijsen. 
Een slee. 
Een schoffel. 
Een klouw. 
Een houweel. 
Een schop. 
Een sloothaak. 
Een baggerbeugel. 
Twee nieuwe stampers. 
Vier gieters. 
Een water off veijzelmolen. 
Een vringwiel. 
Twee leege vaten.

 
Actien en inneschulden 
De volgende persoonen zijn schuldig over was en bleekloon tot den 1 november van het afge-
loope jaar 1775 te weten binnen deeze stad. 
 
De H. Goijen apothecar  f 162.10 
Hendrik Coster  5.17 
De Freule van Brakel  25.- 
De Hr. Profesfor Schultens  18.7 
Van Spijk boekebinder  11.14 
Cornelia Suijtlander  4.11 
De Heer van Noord  11.13 
Juffw. Schouten  6.- 
Jan van Num  6.- 
De Hr de Poorter  6.16 
Hubertus de Graaf  9.- 
De Hr. Weijer  48.- 
Barent Scholten Jun.  23.8 
De wede Wallert  13.17 
De erven van wijlen de Hr. Mr.  
Peter de la Court  7.10 
Jan Kilsdonk 7.16 
De Hr. Burgemeester Drolenvaux  19.7 
De Hr. Simon Prins  15.3 
Juffw. Collette  8.7 
De Hr. Hanselaar  4.10 

Dus van de Kasteele  28.10 
Hendrik Trap  5.6 
De schoenmaker aan de Hoge- 
landsche kerk  12.10 
De Wede. Kuijpers  17.- 
Adrianus Kilsdonk  6.10 
Dus Kaan 10.- 
Dr. Tijken Zagius  7.4 
Mevrouw Vos  8.6 
De Hr. Lammers  13.- 
Dus. Asfendelft  8.8 
Moise de Quins  6.15 
De Hr. Pieter de Wilde  35.8 
Jan Gerson  11.- 
Juffw. de wede. de H. J. de Jongh  11.5 
Willem Teunisfe  13.13 
Barent Luijmes 7.16 
... Pagie  10.5 
De Hr. Roos 7.10 
... Blancourt  7.- 
De wede Roeveroij  11.13 
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Hendk. Hols  1.6 
Wouter Tijsfens  7.16 
Anthonij Tijsfens  15.18 
Juffw. Beekestein  5.- 
Jan Raab  1.15 
Juffw. Kuijpers  7.16 
Fransche juffrouw 2.10 
Corstiaan Verkouw  16.10 
Dus. van Hoven  8.10 
Van Wensom  7.10 
Van Huet 10.10 
Cornelis van Campen  1.10 
De Wede van Spijk  3.15 
De Heer Castelein  64.10 
Monsr. des Tombe  28.10 
... Wening  1.10 
Johanna Everhardus Bregt  8.10 
Te Amsterdam 
Fredrik Hartshaven  7.10 
De Wede Abel  11.- 
E. Cahavels 8.- 

Pieter Rijgsnijder  22.- 
Marcus Gabriels  52.10 
Gerrit Willem Bitterman  10.- 
Bernardus Scheppers  5.10 
Van den Berg  36.18 
Hendrik Benjamin  20.- 
Jan Simon Cormee  8.10 
Emanuel Arons  14.12 
Jan Hesterman  15.10 
Hendrik Bergman  7.16 
Simon Salomons  13.- 
Hermanus Wilda  8.- 
De wede. Jan Schippers  5.10 
Jurriaan Artus  15.10 
Jacob Obmans  12.10 
Jsaac Gans  16.- 
Isaac Jacob Cohen  16.- 
Onder Alphen 
De Heer Ploos van Amstel  22.2 
De Heer van Rosfem  15.- 

 
Van diverse personen welke gewoon zijn bij de was te betalen  20.-. 
Somma van de actien en inneschulden bedraagt  f 1.245.9.-. 
 
Dubieuse of quade inschulden 
Salomon Mozes  19.- 
Abraham Becu  12.10 
Albertus Hinning  15.- 
Jacob Levie  20.- 
Juffw. Ledeboer 8.- 
David Elie Levie 12.- 
Lambert Salomons  40.- 
Somma van de dubieuze schulden bedraagt  f 126.10.-. 
 
Schulden en lasten des boedels 
Ende eerst de doodschulden en begrafenis kosten 
Betaald aan de briefjes van ’t gemeenelands regt op het begraven X  f 13,- 
Aan de dienaars ter begrafenisfe voor desselver adsistentien betaald  15.8 
Aan kerkdiensten &e betaald  48.18 
Aan bier op de begrafenis gebruijkt met den exsijns x betaald  8.16 
Aan de wede Gijsbert Waller en zoon over leverantie van tabak en peijpen  1.13 
Aan koekjes en brood op de begrafenis geconsumeert  6.14 
Aan Jan Gerson over leverantie van kaas als mede over huer van kannen  
en glasen betaald  13.8 
Aan jenever en brandewijn betaald  1.9 
Nicolaas Goijen apothecar komt over geleverde medicamenten  7.2.8 
Joseph Lennars Mr. timmerman komt voor het maken van 1 ½ duijm eijke  
doodkist met de schroeven en platen  21.15 
Anthony Jacobs komt over leverantie van Calemonk en cits 11.15 
De heer Johannes Andreas Wilmers med. Doctor komt over gedane visites -.12 
Aan de Dragers van ’t lijk vereert 2.10 
Paulus van Hoorn komt over leverantie van een rouwparuijk 6.- 
Pieter van Bremenbergh Mr. schoenmaker komt over leverantie van schoenen &a 5.14 
Voor ’t aannemen der voogdije ter weeskamer en exped. aan de kamer- 
bewaarder betaald 2.11.8 
Somma van de doodschulden en begrafeniskosten bedragen  f 167.6.-. 
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Andere en allerhande schulden en lasten des boedels 
Betaald aan Hendrik Brevee Mr Schoenmaker over leverantie van schoenen  
en muijlen 6.18 
Jan van Kilsdonk komt over levrantie van cruijdeniers waeren 11.3 
Johanna van Wensfen komt over ende ter sakken als vooren 7.1 
Daniel de Meijer Mr Kleermaker komt over verdiensten en verschotten 14.10 
Jan Medendorp Mr Broodbakker komt over leverantien van brood, na aftrek van  
’t gunt deezen boedel voor was en bleekloon competeerd 5.13 
Wijnand Rutgers, grutter komt over leverantie van groff meel 10.10 
Wouter Thijsfen Mr kleermaker komt over verdiensten en gedane verschotten 13.12 
De wede de heer Jan de Jongh zeepziedster komt over leverantie van zeep 85.- 
Johanna van Heuts komt over leverantie van winkelwaren 10.4 
Martinus Ruijgrok komt over leverantie van stijzel 50.8 
Betaald aan Corstiaan Verkouw over geleverde winkelgoederen 24.- 
Jacob Le Fier Mr verwer en glazemaker komt over verdiensten en leverantien  41.13.8 
Betaald aan Barend en Hendrik Scholting Mr smits over en ter zaake als voren 12.3 
De wede Hendrik Stasfen en van Eijck Junior te Heemsteede komen over  
leverantie van blauwsel 60.10 
Helena Tijsfen wollenaaijster komt voor verdiensten en verschotten 5.10 
Joseph Lienars Mr Timmerman komt over leverantien en verdiensten 80.9.8 
Anthonij Thijsfens Mr kleermaker komt over verschotten, verdiensten en  
leverantien 16.12 
Willem Teunisfe Mr Broodbakker komt over leverantie van brood 6.11.4 
S. Bemelmans Mr smit komt over leverantien en verdiensten 7.10 
Johannes Jonkers Mede Doctor komt over geleverde medicamenten 12.7 
Willem Burger Mr wagemaker komt voor ’t maken van een nieuw krat aan de wagen 3.10 
Betaald aan Hieronimus Jansen, collecteur over coffij en thee, heere en  
redemptiegeld &a 16.16.6 
De heer H. Diderik van Leijden ontfanger van de reelen hondertsten penning  
off extra ordinaris verponding komt over verpondinge van de bleek d’Aa 1774  
en 1775 een somma van  35.- 
De heer Fredrik Wolphert Dornick, ontfanger van de ordinaris verponding of  
verpondinge van de bleek, voor de jaaren 1773, 1774 en 1775 een somma van  52.10 
Arij van der Meer, komt per reste van geleverde turf  45.- 
Betaald voor indigo 7.10 
Jan van Num Mr metselaar komt wegens geleende penningen 100.- 
Pieter Tijsfen komt ter zaake als vooren 55.- 
Cornelis Raaphorst komt voor geleverd hooij voor ’t paard 3.- 
De gezamentlijke dienstboden komen over huer off dienstlonen tot den  
eersten november 1775 volgens notitie 119.13 
Somma van de verdere schulden en lasten dezes boedels bedragen een somma  
van  f 920.4.10. 
Op huijden den 7

e
 februarij 1776 compareerde voor mij Albertus Kleijnenbergh Jansz. notaris pu-

blicq bij den Edele Hove van Holland geadmitteerd binnen de stad Leijden resideerende ende 
voor de nagenoemde getuijgen Josina Lugtel wede van wijlen Hendrik Tijsfen, wonende even buij-
ten de Koepoort onder de Vrijdomme dezer stad dog op het pasfeeren dezes zijnde alhier ter 
steede, mij notaris bekent. 
Dewelke verklaarde in ’t op en aangeven van dezen jnventaris te hebben gehandelt, deugdelijk 
ter goeder trouwe en opregt zonder willens of wetens ietwes verswegen ofte agter gehouden te 
hebben tot deezen boedel behorende, belovende zij compte ingevalle haar nog eenige goederen 
te voren mogte komen ofte bekent werden deezen jnventaris daar mede doen amplieeren ende 
verhogen, praesenterende de deugdelijkheid van dezen jnventaris des noods ende daar toe ver-
zogt werdende nader met eede te bevestigen. 
Aldus gedaan en gepasfeert binnen de stad Leijden voorsz. ter praesentie van Aarnout Wijting en 
Abraham Pel als getuijgen. [Handtekening] yosina lugtel de wedewe hendrik tijsen. Hierna volgt 
een borderel met een optelling van de verschillende bedragen. 
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Notaris Albertus Kleijnenbergh, folio 58 (aansluitend op de vorige akte), 07-02-1776. 
Scheiding in dato den 7

e
 februarij 1776. 

Staat en begroting mitsgaders schiftinge, scheijdinge ende verdeelingh van den boedel ende goe-
deren van Hendrik Tijsfen ende Josina Lugtel, echtelieden, zoo als die bij deselven in gemeen-
schap bezeeten zijn, en bij den voorne Hendrik Tijsfen op den 26

e
 october van den gepasfeerden 

jaare 1775 met ’er dood geconfirmeert ende nagelaten. [Hierna volgt een vrijwel identieke inlei-
ding als bij de boedelbeschrijving.] 
Ende is deezen gemaakt ende in geschriften gesteld bij mij Albertus Kleijnenbergh Jansz. notaris 
publicq bij den Edele Hove van Holland geadmitteerd binnen de stad Leijden resideerende, ten 
versoeke van de meergemelde Josina lugtel, eerst uit kragte van de gemeenschap door ’t huwelijk 
geintroduceert, geregtigt tot de eene helfte, ende nog als bij de voorgemelde testamente geinsti-
tueerde erfgename van den overleedene in deezen voor een derde part. 
Voorts nog bij dezelve als moeder en voogdesfe en in die qualiteijt representeerende haare min-
derjarige zoon Willebordus Thijsfen, voor een gelijk derde part, in de nalatenschap van de voorne 
Hendrik Tijsfen. 
Ende laastelijk nog bij Lambert Tijsfen, Severinus Smit en Joseph Lenars in qualiteit als voogden 
over Pieter Tijsfen, eerst over desfelfs moederlijk bewijs en goederen ter somma van een duijzend 
guldens &a, ende voorts als voor een gelijk derde part mede geinstitueerde erfgenaam in de nala-
tenschap van meergemelde zijne vader Hendrik Teijsfen, ende dat alles in en agtervolgens van 
den jnventaris des voorsz. boedel op huijden voor mij notaris en getuijgen gepasfeert ende geslo-
ten. 
Ende is deezen gesteld in guldens te veertigh grooten het stuk, stuijvers en penningen na adve-
nant van dien als volgt. 
Dog zij voor af geweten dat de voornoemde Josina Lugtel weduwe wijlen Hendrik Tijfsen ter een-
re, mitsgaders de gemelde voogden over de minderjarige voorzoon van den overleedene in dee-
zen ter andere zijde met den anderen (egter ten opzigte van de voogden niet anders dan onder 
approbatie van de Ed. Groot Achtb. Heeren die van den Geregte deezer stad) hebben gecontrac-
teerd, dat dezelve wede Tijsfen bij tauxatie van rooijmeesteren deezer stad zoude aanstaan en 
overneemen de Bleekerij cum annexis staande en gelegen op de Cingel tusfchen de Koe en Ho-
gewoertspoorten onder de Vrijdomme deezer stad, voorts volgens tauxatie van twee neuterale 
en des kundige persoonen alle de gereedschappen welke tot de bleekerij zijn behorende ende dat 
zij eijndelijk mede zoude aanstaan en overneemen op tauxatie van twee geswoore priseersters 
deeser stad, alle ’t huijsraad, inboedel linne en wolle, mits dat dezelve wede daar jegens zoude 
dragen en betalen de onkosten op de tauxatien &a vallende, en daar en boven aan de voogden 
over haare mans minderjarige voorzoon, ten behoeven van dezelve minderjarige uit te keeren 
ende af te geeven eerst een somma van een hondert vijff en zeeventig guldens, voorts een zilvere 
tabaksdoos, ende alle de kleederen, linne en wollen welke eenigsints ter lijve gerijve en vercierin-
ge van den overledene behoord hebben, ende haar zelve voorts aangeboden, omme de gemelde 
haare mans minderjarige voorzoon bij provisie zoude onderhouden in behoorlijke kost, drank, 
inwoninge en verdere noodwendigheden, zonder daar voor ietwes hoe genaamt ten lasten van 
de voogden ofte wel haren pupil in reekening te brengen, ende nog boven dien het eerste jaar te 
zullen uitkeeren ende voldoen een somma van vijff en twintig gls. alles in conformité van het con-
tract daar van op den 4 december van den afgeloope jaare 1775 voor mij notaris en getuijgen ge-
pasfeerd, en bij appostille op de geprasenteerde requeste van de voornoemde Lambert Thijsfen 
Severinus Smits en Joseph Lenars in opgemelde qualiteijt bij de Edele Groot Agtb: Heeren die van 
den Geregte dezer stad in dato den 21 december 1775 goed gunstelijk geapprobeert, dus hier 
maar om te ... Gedenken. 
Staat en begrooting 
Eerst werd alhier op den staat gebragt een somma van drie duijzend een hondert en vijfftigh gul-
dens zijnde gelijke somme als waarop rooijmeesteren dezer stad hebben getauxeert twee bleke-
rijen met derselver woon, was en spoelhuijsen daarop en aan zijnde gelegen, benevens den ande-
ren buijten de Koepoort dezer stad hebbende een uitpad op de Cingel in de vrijdomme dezer ste-
de, zijnde voor deezen voor eene bleijk verkogt en getransporteerd geweest, breder blijkende bij 
de acte van tauxatie daarvan zijnde, dus hier de gemelde somma van  f 3.150.- 
Voorts werd alhier op den staat gebragt een somma van een hondert zes en vijfftigh guldens zijn-
de de contante penningen in diverse specien ten sterfhuijsen bevonden, en op den jnventaris fol 
... verso gebragt, dus hier dezelve ... 156,- 
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Het ongemunt goud en zilver op den inventaris fol ... verso specificq gebragt is bij den silversmit 
S. Oosterbaan gewogen en getauxeert (uitgezondert de zilvere tabaksdoos) op een somma van 
een hondert vijff en dertig guldens, volgens lijste van tauxatie daar van zijnde, dus hier de voorsz. 
somma van 135,- 
Voorts werd alhier op den staat gebragt een somma van zeven hondert negen en vijftig guldens 
elff stuijvers als waarop de meubilen en huiscieraden door twee geswoore priseersters deezer 
stad volgens lijste daar van zijnde zijn getauxeert dus hier de voor gemelde somma van 759.11 
De bleekers gereedschappen en ’t gunt eenigsints tot de bleekerije is behorende zijn door twee 
neuterale en des kundige personen (gelijk blijkt bij de lijst van tauxatie) op een somma van twee 
hondert zes guldens drie stuijvers, dus werd alhier op den staat gebragt gelijke somma van  206.3 
Voorts werd alhier op den staat gebragt een somma van twee hondert en tien guldens als waar 
op het kooper fournuijs (op de lijst van tauxatie van rooijmeesteren uijtgezondert) door Daniel 
Schritlen Mr kooperslager is getauxeert, dus hier dezelve 210.- 
Nogh werd alhier op den staat gebragt een somma van t negentig guldens als waar op de drie 
varkens op den jnventaris fol. vso gebragt zijn gepriseert dus hier gelijke somma van  90.- 
Nog werd alhier op den staat gebragt een somma van een hondert twee en zeventig guldens tien 
stuijvers voor twee hondert dertigh guldens turf, gerekent volgens den inkoop tot vijfftien stuij-
vers per ton, dus hier voor de voorsz. somma van 172.10 
Gelijk mede op den staat werd gebragt een somma van zes en dertig guldens twaalff stuijvers 
voor vier vaam houd mede gereekent volgens den inkoop prijs, dus hier de voorgemelde somma 
van  26.12 
Het oud ijser op den jnventaris fol. gebragt is door H. Bemelmans Mr smit aangestaan en overge-
nomen voor een somma van twaalff guldens vier stuijvers twaalff penningen, dus werd alhier op 
den staat gebragt gelijke somma van  12.4.12 
Het meel meede op den jnventaris fol. gebragt is met onderling genoegen begroot op een somma 
van tien guldens tien stuijvers dus werd dezelve alhier op den staat uijtgetrokken tot gelijke 
somma van  10.10 
Laatstelijk werd alhier op den staat gebragt een somma van een duijzend twee hondert guldens 
negen stuijvers, wegens het gunt den boedel was competeerende van diverse personen op den 
jnventaris van fol. specificq gebragt, over was en bleekloon, dus hier de zelve somma van  1215.9 
Somma van den staat en begrotinge bedraagt een somma van  f 6153.19.12 
Waar van ten aansien van den boedel van den overleedene in deezen voor alle deelinge moet 
werden afgetrokken de volgende lasten. 
Eerstelijk ’t gunt over de doodschulden en begrafeniskosten op den jnventaris van fol. tot fol. 
specificq gebragt, is betaald, de somma van  167.6 
De verdere schulden en lasten deezes boedel, op den jnventaris van fol. specificq gebragt, bedra-
gen te samen een somma van negen hondert twintigh gls. vier stuijvers tien penningen dewelke 
de voorne weduwe Thijsfen voor zoo verre dien nog onbetaald zijn tot haare lasten heeft geno-
men, onder beloften van den boedel mitsgaders de verdere erfgenamen van gedagte Hendrik 
Tijsfen dienwegens te indemneeren en bevrijden, dus werd alhier gebragt gelijke somma  
van  920.4.10 
Voorts werd alhier gebragt een somma van een duijzend guldens, welke den overleedene bij acte 
van verligting voor mij notaris en getuijgen op den vieden december van den jaare 1772 binnen 
deeze stad gepasfeert, aan desfelfs zoon Pieter Tijsfen boven en behalven desselfs kleederen item 
goud en zilver tot desselfs lijf, en vercieringe behorende tot voldoeninge van zijne moederlijke le-
gitime portie heeft geadsigneert ende toegevoegt, dus hier dezelve  1000.- 
Ende laastelijk ’t gunt den notaris Albertus Kleijnenbergh Jansz. competeerd over vacatien en be-
soignes zoo bij ’t jnventariseeren als anders item voor ’t minuteeren pasfeeren en grosfeeren van 
de boedels jnventaris, als mede van deeze scheiding, met de verschotten van zegels als anders-
ints, te samen een somma van  74.10 
Somma van de lasten dezes boedel bedragen een somma van  2162.-.10 
Welke afgetrokken zijnde van de voorenstaande staat en begrotinge, zoo blijfft zuijver over en 
deelbaar een somma van  3991.19.2 
Waar inne Josina Lugtel in kragte van de gemeenschap door ’t huwelijk geintroduceert voor de 
eene helfte competeerd een somma van 1995.19.9 
Rest mitsdien zuijver voor de erfgenamen van wijlen Hendrik Tijsfen deelbaar de wederhelfte ter 
somma van  1995.19.9 
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Waar inne ieders derde part bedraagt een somma van  665.6.8 
Volgt nu de scheidingh en verdeeling 
Josina Lugtel weduwe van den overleedene in deezen komt eerst uijt kragte van de gemeenschap 
door ’t huwelijk geintroduceert gelijk hier voren blijkt een somma  
van  f 1995.19.9 
Ende nog als mede erfgenaame van den overledene in deezen voor een derde part gelijk mede 
hier voren blijkt een somma van  665.6.8 
En dus te samen een somma van 2661.6 
Waar van moet werden afgetrokken een somma van f 175 gls t gunt dezelve heeft aangenomen 
te zullen uitkeeren ende te voldoen aan de voogden over de minderjarige voorzoon van wijlen 
hare overledene man, en zulx en behoeve van dezelve minderjarige, ingevolge de contracte voor 
mij notaris en getuijgen op den 4 december van den gepasfeerden jaare 1775 binnen deeze stad 
gepasfeert dus dezelve  f 175.- 
Voorts het gunt den notaris Albertus Kleijnenbergh Jansz. competeerd voor het concipieeren, mi-
nuteeren pasfeeren en grosfeeren van ’t gemelde contract met de vacatien op de tauxatien der 
meubilen gereedschappen &a met de verschotten van de zeegels getuijgen en commisfaris, item 
tauxatien van rooijmeesters, priseersters als anders, in ’t geheel een somma van  f 48.1 
Zulx te samen een somma van  f 223.1 
Rest mitsdien een somma van  f 2438.5 
In voldoeninge van dien werd aan dezelve bij deezen aanbedeelt ende in vollen vrijen eijgen-
domme overgegeeven. 
Eerstelijk twee bleekerijen met derselver woon was en spoelhuijsen daar op en aan zijnde, gele-
gen benevens den anderen buijten de Koepoort deezer stad ... 3150.- 
Voorts het ongemunt goud en zilver ... 135.- 
Nog de meubilen en huiscieraden ... 759.11 
De bleekers gereedschappen en ’t gunt eenigsints tot de bleekerij is behorende ... 206.3 
’t kooper fournuijs ... 210.- 
De varkens ... 90.- 
De turff ... 172.10 
’t hout ... 36.12 
’t meel ... 10.10 
Ende laastelijk de actien en jnneschulden ... 1215.9 
Uitbrengende te samen een somma van  f 5985.15 
En alsoo dezelve maar competeert gelijk hier vooren fol. blijkt een somma van  2438.5 
Zoo heeft mitsdien te veel een somma van  3547.10 
Dezelve weduwe als moeder en voogdesfe over haare minderjarige zoon Willebordus Tijsfen 
komt voor een derde part een somma van  f 665.6.8 
In voldoeninge van dien werd aan dezelve weduwe ten behoeven van gemelde minderjarige aan-
bedeelt en overgegeeven. 
In contante en gereeden gelden een somma van  f 665.6.8 
Laastelijk komen Lambert Tijsfen, Severinus Smits en Jospeh Lennars als voogden over Pieter Tijs-
fen, voor het laaste off resteerende derde part een somma van  f – [leeg] 
Nog ’t gunt dezelvde ingevolge de acte van vertigting competeert ... f 1000.- 
Voorts het gunt dezelve over gedane verschotten van deezen boedel competeerd ... 55.- 
Wijders ’t geene dezelve ingevolge de voorgemelde contracte competeerd ... 175.- 
Ende laastelijk de kleederen van wijlen zijne vader, als mede alle de klederen item goud en zilver 
tot het lijff en gerijff van gemelde minderjarige behorende van alle ’t welke een behoorlijke lijste 
zal werden gemaakt en onder de voorgemelde voogden blijven berusten omme van tijd tot tijd 
de nodige afgifte van dezelve kleederen &a te doen ’t welk alhier alleen maar werd gebragt om te 
... Gedenken 
Uitbrengende ’t gunt de gemelde minderjarige Pieter Tijsfen competeert te samen een somma 
van  f 1895.6.8 
In voldoeninge van dien werd aan de gemelde voogden ten behoeven van dezelve minderjarige 
aanbedeelt en in vollen vrijen eijgendomme overgegeeven. 
In contante en gereede gelden een somma van  f 1895.6.8 
Op huijden den 7

e
 februarij 1776 compareerden voor mij Alberus Kleijnenbergh Jansz. notaris pu-

blicq bij den Edele Hove van Holland geadmitteerd, binnen de stad Leijden resideerende ende 
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voor de nagenoemde getuijgen Josina Lugtel, eerst als uit kragte [van echtgenote en voogdesse, 
herhaling tekst boven], ende laastelijk Lambert Tijssen, Severinus Smits en Joseph Lennars, in 
qualité als voogden over Pieter Tijsfen, eenige nagelate voorzoon en voor een gelijk derde part 
geinstitueerde erfgenaam van de meergemelde Hendrik Tijsfen, wonende de eerste compe onder 
de Vrijdomme dezer stad, den tweeden en laatste compten alhier ter steede en den derden 
compt. op ’t Marendijkje onder de vrije Heerlijkheid van Oegstgeest, dog op het passeeren dee-
zes zijnde alhier ter steede mij notaris bekend. 
Ende verklaarde zij compten in hunne voorgemelde qualiteijt de vorenstaande staat en begrotin-
ge mitsgaders schiftinge, scheijdinge ende verdeelinge van den gemeenen boedel van Hendrik 
Tijsfen en Josina Lugtel zoo ende in dier voegen als dezelve bij de evengemelde Hendrik Tijsfen 
met ’er dood is ontruijmt ende nagelaten. Na rijpe examinatatie wel ende conform zoo als ’t be-
hoort bevonden te hebben, en dus dezelve in alle zijne poincten en deelen volkomen te appro-
beeren en goed te keuren, ende in dier voegen van den anderen gescheijden te zijn, cedeerende 
derhalven aan malkanderen ende wel specialijk aan de eerste compte Josina Lugtel in haar privé 
zodanig regt en actie als de verdere compten in hunnen qualiteijt voor dato deezes op de aan 
haar toe en aanbedeelde goederen hebben gehad en gecompeteerd mits de voorn. weduwe voor 
de portie van gemelde minderjarige Pieter Tijsfen en zulx ten behoeve van dezelve minderjarigen 
passeeren zal een schuldbrief, onder speciael verband van de meergemelde bleekerije quitee-
rende mitsdien den een den anderen bij deezen, met belofte van elkanderen na dato deezes 
nooijt ofte ooijt omme eenige andere ofte nadere staat, schiftinge scheijdinge ofte verdeelinge 
van de meergemelden boedel te zullen aanspreeken, moeijelijk of lastig te vallen in regten off 
daar buijten in generleij manieren, renuncieerende ten dien eijnde wel voorbedagtelijk van relieff 
en alle andere hulpmiddelen van regten welke hun compten zoo in privé als op gemelde qualiteij-
ten eenigsints te baten soude kunnen ofte mogen komen. 
Laastelijk verklaarden de drie laaste compten in hunnen voorgemelde qualiteit te consenteeren 
dat de bleekerijen cum annexis hier voren aan de eerste compe Josina Lugtel in haar privé aanbe-
deelt ten prothocolle dezer stad op haar naam werde gesteld en overgeboekt. 
Tot nakominge van ’t geene voorsz. staat verbinden de respe comparante haar persoon en goe-
deren als die zij in deeze is representerende ende verdere compten de goederen van gemelde 
Pieter Tijsfen, deselve stellende ten verband en bedwang als na regten. 
Aldus gedaan en gepasfeert binnen de stad Leijden voorschreeven ter prasentie van Aarnout Wij-
ting en Abraham Pel als getuijgen. 
[Handtekeningen] yosina lugtel dewedewe hendrik tijsen, dit merk + is gesteld bij Lambert Tijsfen, 
dit merk + is gesteld bij Severinus Smits, Joseph Lennars, As. Wijting, A: Pel. [Hierna volgt nog een 
berekening van alle posten. En daarna komt de boedel van Hieronijmus van der Mij, een twijfel-
geval uit een andere familietak ...] 
  
Bij RK-dopen van kinderen van Joseph Lenaars en Dirk Halderman geen verwante getuigen ge-
zien. 
 
Leiden, bonboek Vrijdom, folio 30, buiten de Koepoort. 

 Is bij hem [Daniel Hissdonk] verkogt aan Hendrik Tijffen met de bel. van een schuldb. van 
XIJ C gl om Frans van der Vliet in dato den 6 meij 1758 en wijders om VIIJ C gl. gereed 
geld. (Schuldbrief op 24-07-1767 vertoond.) 05-07-1760. 

 Is bij hem sp. bel. met VIIJ C ter zaake van geleende penn. daar van jaarlijks intrest be-
taalt zal werden tegens 4 ten hondert in’t jaar om Frans van der Vliet. (Brief vertoond op 
04-04-1766) 05-07-1760. 

 Op den 18 april 1776 is alhier overgelevert extract uit de schijding des boedels van Hen-
drik Thijssen gepasseert voor de nots. Albertus Klijnenberg Jansz. en getuigen binnen de-
ze stad in dato den 7 februarij 1776 waar bij blijkt dat de twee bleekerijen zijn aanbe-
deelt aan Josina Lugtel. 

 Is bij haar sp: bel: met XIX C gl zijnde gelijke somma als Pieter Thijffen bij scheijding van 
den boedel van wijlen zijnen vader Hendrik Thijffen is aanbedeelt, om Lambert Thijffen, 
Severinus Smit en Joseph Lenaars, als voogden over gemelde Pieter Thijffen ter zaake 
voortz. daar van jaarlijx intr. betaalt zal werden jegens 3:10 van ’t hondert in ’t jaar. 
17.2.1776. 
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 Is bij haar bel. met IV C gl uit zake en tot voldoeninge van deffelf vaderlijke portie ten 
behoeven de Edele Hren. Weesmeesteren dezer stad, als oppervoogden over hare min-
derjarigen zoon Gerrit Kuijpers.13.9.1777. [Marge] De drie gesublineerde schuldbn zijn 
alhier vertoont den 3-11-1785. 

 Is bij Gerrit Stiphout in huwelijk hebbende Josina Lugtel, verkogt aan Hendrik van den 
Heuvel vrij om IIJ M gl gereed geld. 12.3.1785.  

Zie verder bij Dieben: gaat over in handen van Maria Hendrikfe en daarna verkoopt zij het in 1810 
aan Anthony Dieben. 
 
Alle fiches en bladzijden van het bonboek Vrijdom gezien om een indruk te krijgen van wie el-
kaars buren zijn en welke blekersfamilies samen klitten. 

 Fiche 17 betreft de Heerweg, fiche 18 bevat de Heerweg, oostwaarts Nieuwe weg tussen 
de St. Aachtenlaan en de Singel, noordzijde Aachtenlaan, buiten de Marepoort, fiche 19 
bevat buiten de Marepoort, buiten de Koepoort, ook op fiche 20. Een deel van het land 
direct buiten de singels is van omliggende gemeenten. 

 Fiche 18, folio 16 St. Aechtenlaan Noortsijde: 31-03-1804. Is bij Johannes Sloots en Lam-
bertus Hofman als in huwelijk hebbende Johanna Maria Pekel verkocht aan Maarten 
Dieben, vrij om 300 gl. gereed geld. 

 Fiche 18, folio 17v betreft ook familie Sloots. 

 Fiche 19 (buiten de Koe- en Marepoort) Geen Godefridus Smits gezien. Vermoedelijk 
pachtte hij de blekerij of was hij knecht in de tijd dat hij aan de Maredijk verbleef. De 
blekerij die hij later koopt ligt op grond van Oegstgeest. 

 Fiche 19, folio 24v, buiten de Koepoort. Andries Fritse leent 800 gulden van Hendrik 
Boon, 20-06-1758. (In 1728 huwt een Harmen Fritse uit Vastenou en Evert Nieuwen-
huijzen, zijn bekende op de Maredijk, is getuige. Harmen hertrouwt in 1731 met Helena 
Kuijpers uit Weert bij Masijk. Govert Velthoven komt als RK-doopgetuige voor bij familie 
Fritse.) 

 Fiche 18, folio 28 t/m 30, buiten de Koepoort, zie tekst boven. 

 Fiche 18, folio 30v, buiten de Koepoort, “Hier wordt de sloot van ’t Philosophen pad 
overgesprongen.” 

 Fiche 18, folio 32, buiten de Koepoort, blekerij, in 1730 koopt Evert Nieuwenhuijsen dit 
voor een aankoopsom van XJ C gulden. In 1733 verkoopt hij het onroerend goed aan Pie-
ter Halderman voor een bedrag van XVIIJ C gulden. Folio 32 idem. 

 Fiche 18, folio 32vv is een blekerij genaamd Het Land van Belofte. 
 
Weeskamer Quit. voljaarden P 137v. 
Willem Tijssen. 
Wij Leeden van ’t committé van civile en crimineele justitie der gemeente van Leijden hier onder 
geteykent, doen cond eenen yegelijken dien ’t behoort, dat voor ons gekomen ende verfchenen 
is Willem Tijsfen, door de geboorte geworden meerderjarig. 
Ende bekenden by defen voor hem zijnen erven ende nakomelingen, uijt handen van weesmees-
teren defer stede, als opper-voogden over alle onmondigen, ende anderen toefigt-behoevende, 
geligt, ontvangen ende met volkomen genoegen naer hem genomen te hebben, alle foodanige 
goederen, gefchriften, papieren ende munimenten, als hem comparant zijn opgekomen en aan-
besturven, als meede erfgenaam van wijlen zijn vader Hendrik Tijssen, volgens deszelvs testamen-
taire dispositie den 10

e
 augustus 1774 voor den notaris Albertus Kleijnenbergh Janszoon en ge-

tuigen binnen deeze stad gepasfeerd; alles in conformité van de liquidatie den 12 december 1799 
ter weeskaamer alhier geslooten. 
Ende welke goederen ter wees-kamer alhier tot defen dage toe in getrouwe bewaringe gelegen 
ende beruft hebben, egeene van dien uijtgefondert, quiterende daer van by defen wees-
meefteren voorfeyt, ook de voogden ende wyders allen anderen dien ’t behoort, belovende alle 
defelve ende yder van hun in ’t byfonder, daer af jegens yder man te indemneren ende bevryden, 
onder verband als regt is. 
In oirconden defen by ons leeden van ’t committé voornoemt geteykent, huyden den 14 decem-
ber 1799 ’t 5

e
 jaar der Bat. Vrijh. 
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Losse aantekeningen 

 Een Jacobus Dieben huwt in 1733 met Geertruijd Baaten. 

 Dirk Haldermans, blekersknecht uit Stamprooij trouwt voor de schepenen in 1733 met 
Judith Bate, weduwe van Pieter Sloots (4 kinderen). Geen dopen van het echtpaar ge-
zien. 

 Leiden, notaris A. Kleijnenberg, jaar 1745 Dirk Haldermans en Petronella Bate, akte 2 en 
3 betreft voogdijregeling, zoals beschreven in de weeskamer seclusies DD folio 218v. 

 Volgens index jaar 1772, folio 56 en 72 Hendrik Tijssen, nummering klopt niet? 

 Kleijnenberg 4 dec 1775, Josina Lugtel c.s. contract folio 366. 

 Notaris A. Kleijenberg, jaar 1779 Marijtje Lutgers en man Willem Poortman, akte 73. 

 Idem, jaar 1784, Josina Lugtel en Gerrit Stiphout, transport R 9, folio 91. 

 Notaris A Kleijnenbergh 1728-1760, F 247 en 1768-1825, F 269. Index (opnieuw) gekeken 
vanaf 1768 tot en met 1785. 

 Nots. A. Kleijnenberg 1777 Hendrik Dieben, cautie, folio 27. 

 Weeskamer Leiden: Hendrik Dieben, linnebleeker en Elisabeth Baten, secl. MM 120 en 
120v. 

 Idem. Hendrik Dieben, linnebleeker, gehuwd met Elisabeth Baten, 1765, secl. QQ 152v. 

 Idem. Willem Dieben, R 34 vgdb, gehuwd met Leijsie de Keijser, voogden Jan Outshoorn, 
Willem Kuijpers, oktober 1779. 

 Idem. Willem Dieben, kleerenbleeker, sec. QQ 125v en 126v. met Helena Lugtel. 

 Wees- en armboeken SA II, vanaf inv. nr. 5950. Josina Lugtel, weduwe van Gerrit Stip-
hout, deel GG, folio 97, 1785-1790. 

 ORA, registers van dispositiën op requesten aan de Vierschaar, inv. nr. 144 deel J, folio 
170, 05-10-1790 Josina Lugtel, gehuwd met Gerrit Stiphout, betreft in commissie stellen 
van hun gemene boedel. 

 Auteur A.F. Dieben, 1995 Groesbeek, Dieben 1650-2000. 
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 Generatie 8 Baten       
 
 
Mogelijk zijn de ouders van Pieternella Baten: Gabriel Arentsz Baten en Catharina Servaas. 
 
DTB Trouwen, Leiden, 21 december 1720. 
Bruidegom: Gabriel Arentsz Baten, wonende te Cingel buyten Koeprt. Philosophoospad 1e bleyk. 
Bruid: Maria Jans van Dijk, geboren te Hees, wonende te Wittepoort. Buyten - 2e bleyk. 
Laatste partner van de bruidegom Catharina Servaas.  
Getuigen bruidegom: Simon van Galen zwager Rhijnsburgerprt. Buyten - 1e bleyk. 
Getuigen bruid: Maria Willem van Neggelen bekende Wittepoort. Buyten - 2e bleyk. 
 
RI huwelijk 05-10-1737, broer van Pieternella Baten in Leiden. 
Abraham Baten, bleijkersknecht, jongeman van Leijden, wonende buijten de Koepoort dezer 
stadt, aen de Straetwegh op de tweede bleijk aldaar, vergezelschapt met Gerrit Lugtel, sijn swa-
ger wonende als voorsz.,  trouwt met Angeniet Dorsman, weduwe van Willem van Hees, wonen-
de buijten de Koepoort dezer stadt, aen de Straetwegh op de eerste bleijk aldaar. 
 
Bron: gescande trouwboeken op www.openarch.nl. 
 
Er is een aannemelijke kans dat Lijsje Baten, getrouwd met Hendrik Dieben, verwant is aan Pie-
ternella Baten, getrouwd met Gerrit Lugtel. 
 
 

 

https://www.openarch.nl/search.php?name=Gabriel+Arentsz+Baten&lang=nl
https://www.openarch.nl/search.php?name=Maria+Jans+van+Dijk&lang=nl
https://www.openarch.nl/search.php?name=Catharina+Servaas&lang=nl
http://www.openarch.nl/

