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 Overzicht families Tegelaar, Bouleijn, Sacleu, Forest, Du Pon    
 
 
[Dit document is onderdeel van mijn publicatie over de familie Bredewold. Zie voor de 
verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Generatie 05 Huijbers bestaat uit het echtpaar Pieter Huybers en Wilhelmina Berendonk. Haar 
voorouders zijn bij de tweede groep oosterlingen opgenomen.  
 
Kijken we naar de volgende generaties van het geslacht Huybers, dan komen we in vrouwelijke 
lijn de aangetrouwde families Van Hulsen, Tegelaar en Du Pon tegen. Dit zijn weer typisch Leidse 
families. Het volgende overzichtje verhelderd de onderlinge verwantschap van de resterende 
families. 
 
Gen 05 Huybers Pieter Huybers en Wilhelmina Berendonk 
Gen 06 Huybers Pieter Huybers & Elisabeth van Hulsen  
Gen 07 Huybers Philip Huybers & Johanna Teegelaar  
Gen 08 Huybers Pieter Huybers & Maria du Pon  
Gen 09 Huybers  Joseph Isberts (Huybers) & (Margaretha Rouseau)  
 
Gen 08 Tegelaar Gerrit Tegelaar & Catharina Bouleijn  
Gen 09 Tegelaar Jan Teijgelaer & Aeltge Willems van den Bosch  
 
Gen 09 Bouleijn Abraham Bouleijn & Catharina Sacleu  
Gen 10 Bouleijn Denijs Bouleijn & Mary Ferré  
Gen 10 Sacleu Otto Sacleu & Maria Forest  
Gen 11 Forest Isaac Forest & (Catharina Hache)  
 
Gen 09 Du Pon ... de Pon & NN  
 

https://familiesporen.wordpress.com/
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 Generatie 08 Tegelaar         
 
 
Man   
Naam: Gerrit Tegelaar 
Geboren: 23-01-1701 te Leiden  
Overleden: 10/17-03-1781 te Leiden    
Geloof: RK/NH 
Adressen: Leiden: Middelstegragt (1722), Dwerskamp off Kaerdesteeg (1738), Langegragt in ’t 

Weijtje (w.s. 1747, 1749, 1751, zeker 1759, 1760), Oostdwersgragt (1761) 
Beroepen: Leerknecht lakenbereider (1721-1723), droogscheerder (1722, 1729, 1733 1738) 
Vader: Jan Tegelaar 
Moeder: Aeltje Willems van den Bosch 
 
Vrouw 
Naam: Catharina Bouleijn 
Geboren: 22-07-1696 te Leiden 
Overleden: na mei 1735, voor 1739 
Geloof: NH/RK 
Adressen: Leiden: Vestestraat (1722), Middelstegraft (1733) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Abraham Bouleijn 
Moeder: Catharina Sacleu 
 
Huwelijk:  28-11-1722 te Leiden 
 
Kinderen 
Kinderen van Gerrit Tegelaar en Catharina Bolijn (eerste vrouw) 
1. Alida   doop 02-03-1723 te Leiden, overl. 27-08-1811 te Leiden 
2. Joanna doop 06-11-1724 te Leiden, overl. 06-09-1794 te Leiden? 
3. Catharina  doop 16-10-1726 te Leiden, overl. 18/25-02-1804 te Leiden 
4. Maria  doop 14-11-1728 te Leiden, overl. 29/01-05/02-1729 te Leiden 
5. Joannes  doop 17-01-1730 te Leiden, overl. 16/23-01-1740 te Leiden 
6. Hendricus  doop 02-02-1732 te Leiden, overl. 26/06-03/07-1734 te Leiden 
7. Gerardus doop 14-06-1734 te Leiden, overl. 16/23-10-1734 te Leiden 
8. Gerardus doop 03-09-1735 te Leiden, overl. 10/17-06-1741 te Leiden 
 
Kinderen van Gerrit Tegelaar en Anna Pardoe (tweede vrouw, zij overleed na 1753) 
1. Mietje  doop 08-07-1739 te Leiden, overl.  
2. Lijsbeth  doop 01-02-1741 te Leiden, overl.  
 
Kind van Gerrit Tegelaar en Johanna de Vreede (derde vrouw) 
1. Gerrit    doop 10-09-1760 te Leiden, overl.  
 
Stiefkinderen, kinderen van Wouter van Elden en Anna Pardue. 
2. Susanna  doop 07-11-1728 te Leiden, overl. voor 1739 
3. Abraham  doop 31-08-1730 te Leiden, overl. voor 1739 
4. Susanna  doop 20-01-1732 te Leiden, overl. na 1759 
5. Karel    doop 21-02-1735 te Leiden, overl. na 1803 
 
Stiefkinderen, kinderen van Willem van Berkel en Johanna de Vreede (3

e
 vrouw Gerrit) 

6. Willem  doop 27-09-1737 te Leiden, overl. 09/16-11-1737 te Leiden 
7. Drie doodgeboren kinderen in 1738, 1739, 1740 
8. Willem  doop 16-01-1742 te Leiden, overl. 22-09-1810 te Leiden 
9. Johannes  doop 20-08-1744 te Leiden, overl. 29/11-06/12-1749 te Leiden 
10. Pieter  doop 14-09-1746 te Leiden, overl. 06/13-06-1767? te Leiden 
11. Martijntje  doop 13-02-1749 te Leiden, overl. 26/03-02/04-1796? te Leiden 
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12. Anna Maria doop 11-11-1750 te Leiden, overl. 26-12-1750/02-01-1751 te L. 
13. Johannes  doop 24-11-1751 te Leiden, overl. na 1759 
14. Adrianus doop 04-09-1754 te Leiden, overl. 03/10-04-1756 te Leiden 
             
 
 
Johanna Tegelaar is in feite niet in één gezin opgegroeid, maar in een samenraapsel van door 
sterfte uiteengevallen en door huwelijken weer samengevoegde restanten van gezinnen. Het 
begint heel gewoon. Haar vader Gerrit Tegelaar, geboren Leidenaar en droogscheerder van 
beroep, trouwt in 1722 met Catharina Boleijn, een geboren Leidse. Zij krijgen vervolgens acht 
kinderen, waarvan alleen de drie oudste dochters opgroeien. Deze kinderen worden in de 
katholieke kerk gedoopt, naar vaders wens.  
Drie jaar na de geboorte van de jongste blijkt Catharina te zijn overleden en hertrouwt Gerrit met 
Anna Pardoe in 1738. Hij brengt op dat moment nog vijf kinderen in en zij twee uit haar vorige 
huwelijk met Wouter van Helden. Samen krijgen ze er nog twee in 1739 en 1741. Ditmaal vinden 
de dopen in de protestantse kerk plaats. Zes en acht jaar later trouwen Gerrit’s oudste dochters. 
Ook Anna Pardoe sterft en Gerrit trouwt voor de derde maal in 1760 met Johanna de Vreede, 
wanneer hij zelf al bijna zestig jaar oud is. Zijn nieuwste bruid trouwde reeds 23 jaar eerder met 
Willem van Berkel en zij brengt vier overgebleven opgroeiende koters mee. Negen maanden later 
komt hun laatste kind ter wereld. 
Overigens is Johanna waarschijnlijk een zus van Arij de Vreede en hij is weer de man van Gerrit 
Tegelaar’s oudste dochter Alida. Deze dochter is zelfs zijn huwelijksgetuige. Bovendien is stiefkind 
Willem van Berkel getrouwd met Catharina Cedron die uit de Van der Steen-familiekant is 
gesproten. Maar Karel van Helden, stiefzoon van Gerrit Tegelaar trouwt al vier jaar eerder met 
een Cedron, namelijk Elisabeth, de zus van Catharina. 
Een ander opvallend aspect is, dat dit echtpaar een uiterst zeldzame drieling op de wereld zet, en 
de moeder doorstaat de bevalling kennelijk nog goed ook. Tevens komen binnen deze mengel-
moes van gezinnen maar liefst vijf zwangere bruiden voor, terwijl Willem van Berkel en Johanna 
de Vreede een kind kregen en alweer verloren hadden, voordat ze goed en wel waren getrouwd. 
 
Eerste huwelijk Gerrit Tegelaar met Catharina Boleijn op 28-11-1722 te Leiden 
 
RI-register J191, 28-11-1722. 
Gerrit Tegelaar, jongeman van Leijden, droogscheerder, wonende op de Middelstegragt, 
vergeselschapt met Aeltje van den Bosch sijn moeder, woonende als boven, huwt met Catharina 
van den Bergh [Boleijn], jongedochter van Leijden, wonende in de Vestestraet, vergeselschapt 
met Maria van den Bergh, haar suster op de St. Jacobusgraft. Getrouwd 19-12-1722.  
 
Tweede huwelijk Gerrit Tegelaar met Anna Pardoe op 04-10-1738 te Leiden 
 
KO NN139, 04-10-1738. 
Gerrit Tegelaar, weduwnaar van Cathrijn Bouleijn [5 kinderen], wonende in de Dwerskamp off 
Kaerdesteeg, vergeselschapt met Jan Tak, zijn swager, wonende in de Koesteeg op de Oude Vest, 
huwt met Anna Pardoe [2 kinderen], weduwe van Wouter van Helden, wonende in de Vrouwe-
steeg omtrent het Levendael, vergeselschapt met Nelletje Gowerger, haar snaer wonende op de 
Langegragt in ’t Weijtje en Lijsje Misdag mede haer snaer wonende op het Levendael over de St. 
Jorissteegh. 
Derde huwelijk Gerrit Teegelaar met Johanna de Vreede op 18-01-1760 te Leiden 
 
KO RR184, 18-01-1760. 
Gerrit Teegelaar, weduwnaar van Anna Pardu, wonende op de Langegragt in ’t Weijtje, verge-
selschapt met Aaltje Teegelaar, zijn dogter, wonende in de Klimmende Leeuwsteeg, huwt met 
Johanna de Vreede, weduwe van Willem van Berkel (4 kinderen), wonende in de Eerste Haver-
straat, vergeselschapt met Jan de Vreede, haar vader, wonende in de Klimmende Leeuwsteeg en 
Martijntje François haar schoonmoeder, wonende op de Cellebroersgragt. 
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Eerste huwelijk Anna Pardoe met Wouter Jansz. van Elden (haar eerste man) 
 
KO KK218v, 24-01-1728. 
Wouter Jansz. van Elden, deekenwever, jongeman van Leijden, wonende op de Uijtterstegragt 
omtrent de Appelmarkt, huwt met Anna Pardoe, jongedochter van Leijden, wonende op ’t 
Nieuwe Levendaal, vergeselschapt met Anna Schult, haar nigt, wonende in de Vrouwesteeg 
uijtkomende op’t Levendaal. 
 
Eerste huwelijk Johanna de Vreede met Willem van Berkel (Gerrit’s derde vrouw) 
 
KO NN82, 02-11-1737. 
Willem van Berkel, knoopmakersknecht, jongeman van Leijden, wonende in de Meutjessteegh, 
vergeselschapt met Willem Berkel, sijn vader, wonende als voren, huwt met Johanna de Vreede, 
jongedochter van Leijden, wonende in de Catelijnefteeg vergeselschapt met Jan de Vreede, haer 
vader, wonende op de Doelegragt. 
 
Doopboeken 
 
RK-dopen, kinderen van Gerrit Tegelaar, Gerard Tecqylar, Tegelar en Catharina Bolijn, Boulas, 
Boleijn, Balan, Boerlas 

 02-03-1723 Alida, Z, getuigen Petrus Bijster [Beuse], Alida van den Bosch. 

 06-11-1724 Joanna, Z, getuigen Henricus Hulsman, Anna Tegeler. 

 16-10-1726 Catharina, B, getuigen Petrus Buijse en Aleda Willems. 

 14-11-1728 Maria, B, getuigen Petrus Buijse en Aeltien Willems. 

 17-01-1730 Joannes, B, getuigen Hendricus Tegelaer en Aleda van den Bosch. 

 02-02-1732 Hendricus, B, getuigen Hendricus Hultsman en Catharina Bleije.* 

 14-06-1734 Gerardus, B, getuigen Israel Provo en Anna Maria de Laf.* 

 03-09-1735 Gerardus, B, getuigen Israel Provo en Jannetie de Groot. 
(In die periode zijn er geen andere RK-dopen op naam Tegelaar.) 
* Deze getuigen zijn waarschijnlijk katholieke vrienden van de ouders. 
 
NH-dopen kinderen van Gerrit Tegelaar en Anna Pardu/Perdu 

 08-07-1739 Mietje, PK, getuigen Karel Perdu, Neeltje Grewelliger. 

 01-02-1741 Lijsbeth, MK, getuigen Jakob Pardu, Lijsbet Misdag. 
 
NH-dopen kind van Gerrit Tegelaar en Anna de Vreede 

 10-09-1760 Gerrit, PK, getuigen Arij de Vreede, Aaltje Teegelaar. 
 
NH-dopen kinderen van Wouter van Elden en Anna Pardue (Helden, zie Elden) 

 07-11-1728 Susanna, HK. 

 31-08-1730 Abraham, HK. 

 20-01-1732 Susanna, HK. 

 21-02-1735 Karel, HK. 
 
NH-dopen kinderen van Willem van Berkel en Johanna de Vreede (3

e
 vrouw Gerrit) 

 27-09-1737 Willem, PK. 

 16-01-1742 Willem, HK. 

 20-08-1744 Johannes, HK. 

 14-09-1746 Pieter, PK. 

 13-02-1749 Martijntje, HK 

 11-11-1750 Anna Maria, PK. 

 24-11-1751 Johannes, PK. 

 04-09-1754 Adrianus, PK. 
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Huwelijken van de kinderen 
 
Catharina Tegelaar met Johannes Pers  13-10-1747 Leiden 
Anna Tegelaar met Philip Ijsbertse    27-06-1749 Leiden  1

e
  

Anna Tegelaar met Jacobus Rombout  25-09-1751 Leiden  2
e
  

Aaltie Tegelaar met Arij de Vreede   08-11-1749 Leiden 
Susanna van Helden en Jan Vrolijk   08-02-1754 Leiden, stiefkind 
Karel van Elden en Jannetje de Bruijn  03-03-1759 Leiden 1

e
  st.k. 

Karel van Elder en Elisabeth Sedron   06-06-1761 Leiden  2
e
  st.k. 

Willem van Berkel met Catharina Sedron  30-11-1765 Leiden, stiefkind 
 
KO PP85, 13-10-1747. 
Johannes Pers, weduwnaar van Anna Verschuure, huwt met Catarina Tegelaer, jongedochter van 
Leijden, wonende op de Langegragt, vergeselschapt met Anna Pardoe, haer moeder, wonende 
als vooren. 
 
KO PP174v, 1749. 
Aangeteijkend den 27

e
 juni 1749. Philip Ijsbertse, droogscheerder, jongeman van Leijden, 

wonende op de Zuijd Cingel, vergezelschapt met Marijtje de Pon, zijn moeder, wonende als 
vooren, huwt met Anna Tegelaar, jongedochter van Leijden, wonende op de Langegragt in ’t 
Weijtje, vergezelschapt met Anna Pardoe, haar moeder, wonende als vooren. 
 
KO PP200V, 08-11-1749. 
Arij de Vreede, soldaet van de binnewagt, jongeman van Leijden, wonende op de Zuijdzijde, 
vergeselschapt met Jan de Vreede sijn vader, wonende als voren, huwt met Aaltie Tegelaer, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegragt, vergeselschapt met Antie Pardoe, haer 
moeder wonende alfvoren. 
 
KO QQ47v, 1751. 
Jacobus Rombout, weduwnaar van Pieternella Outshoorn (3 kinderen), woonende in de Eerste 
Gorsestraat vergeselschapt met Marijtje Delvendiep zijn meuij, huwt met Johanna Teegelaar, 
weduwe van Philip Gijsberts (1 kind), woonende op de Langegragt in’t Wijtje, vergeselschapt met 
Antje Pardoe, haar moeder, woonende alsvooren en Marijtje Gijsbertse, haar aanbehuwt suster 
op de zuijdzijde. 
 
KO QQ170, 1754. 
Jan Vrolijk, weduwnaar van Willemijntje Koornhoff [1 kind], wonende in de Lange Agnietestraat, 
huwt met Susanna van Helden, jongedochter van Leijden, wonende op de Langegragt in ’t 
Weijtje, vergeselschapt met Antje Perdu, haar moeder wonende als vooren. 
 
KO RR135, 1759. 
Karel van Elden, lakenwever, jongeman van Leijden, wonende op de Langegragt in’t Weijtje, 
vergeselschapt met Gerrit Teegelaar, zijn stiefvader, wonende alsvoren, huwt met Jannetje de 
Bruijn, jongedochter van Leijden, wonende op de Binnevestgragt omtrent de Mare Poort. 
 
KO RR256v, 1761. [Zie generatie 07 Gadron, familietak Van der Steen.] 
Karel van Elder weduwnaar van Jannetje de Bruijn, wonende in’t Weijtje op de Langegragt, 
vergeselschapt met Gerrit Teegelaar, zijn stiefvader, wonende op de Oostdwersgragt, huwt met 
Elisabeth Sedron, jongedochter van Leijden, wonende in de Korte Langestraat, vergeselschapt 
met Susanna Vileijn, haar moeder wonende als vooren. 
 
KO SS206v, 30-11-1765. 
Willem van Berkel, rokjeswerker, jongeman van Leijden, woonende op de Maarendorps-
agtergragt, vergeselschapt met Anna de Vreede zijn moeder, woonende als vooren, huwt met 
Catharina Sedron, jongedogter van Leijden, woonende in de Korte Langestraat, vergeselschapt 
met Sijntje Vilijn haar moeder, woonende als vooren. 
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Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafboeken, rond 1725 zijn er twee vaders Gerrit Tegelaar in Leiden. 

 29/1-5/2-1729 Maria, kind van Gerrit Tegelaar, B. 

 29/5-5/6-1734 Gerret Teegelaar, PK. 

 16-23/10-1734 Gerret, kind van Gerret Tegelaar, B. 

 17-24/5-1738 Gerret, kind van Gerret Tegelaar, PK. 

 20-27/6-1739 doodgekomen kind van Gerret Tegelaer, PK. 

 26/6-3/7-1734 Hendrik, kind van Gerret Teegelaar, B. 

 18-25/8-1736 Johanna, kind van Gerrit Tegelaar, PK. 

 27/2-6/3-1734 Johannes, kind van Gerret Tegelaar, HK. 

 10-17/6-1741 Gerret, kind van Gerret Tegelaar, B. 

 16-23/1-1740 Jan, kind van Gerret Tegelaar, B. 

 Gerrit Teegelaar, man van Anna de Vreede, Pb tussen 10-17 mrt 1781. 

 Johanna Tegelaar, [aant. L, imp. begr. p.d., 9-9-1794, overl. 6-9-1794, 72 jr] PB tussen 6-13 
sept. 1794. 

 Catharina Tegelaar, weduwe van Johannes Pers, Papegaaijs Bolwerk tussen 18 en 25 febr. 
1804. 

 Aaltje Tegelaar, oud 90 jaar, wede van Abm. de Vreede (Ary?), Minnehuis, ov. 27 augs. 1811, 
begr. 28 augs. 1811. 

 
Leiden, begraafboeken vanaf 1731 Van Berkel. 

 9-16/11-1737 Kind van Willem van Berkel, B. 

 13-20/9-1738 Doodgekomen kind van Willem van Berkel, B. 

 10-17/10-1739 Doodgekomen kind van Willem van Berkel, B. 

 20-28/8-1740 Doodgekomen kind van Willem van Berkel, B. 

 29 Nov.-6 Dec. 1749 Jan, kind van Willem van Berkel, 2 Bw. 

 26 Dec. 1750-2 Jan. 1751 Anna Maria, kind van Willem van Berkel, 2 Bw. 

 3-10/4-1756 Adrianus, kind van Willem van Berkel, VB. 

 29/1-5/2-1774 Martijntje van Berkel, vr. van Andries Hoorn, VB. [huw. gezien n.v.t.] 

 10-17/2-1759 Willem van Berkel, man van Anna de Vreede, VB. 

 6-13/6-1767 Pieter van Berkel, VB. 

 Martijntje van Berkel, jongedochter, Papeg. Bolw. tussen 26 maart en 2 april 1796. 

 Willem van Berkel, oud 69 jaar, man van Catharina Cadron, Midd. Haverstraat, overleden 22 
september 1810, begraven 26 september 1810. 

 
Diversen 
 
Getuignisboek BB80, folio 172. 
De ondergefr. Heeren Scheepenen Mrs der stad Leijden, verklaaren bij dese, dat haar gebleeken 
is bij atte. van deesen en Hoofdmannen van ’t Laakenberijders Gilde binnen dese stad van dato 
den 16 octob. 1723 dat Gerrid Tegelaar bij Jan Tijsen Mr. Laakenberijder alhier, sijne twee jaaren 
als leerknegt heeft voldaan, soo hebben wij dienvolgende wel willen verleenen dese acte, om de 
voorn: Tegelaar te dienen daar ende soo ’t behoort. Actum den 21 October 1723. 
 
Weeskamer voogdijboek O15. Pro Deo. 
Karel Perdu, lakenwever, oom en Jacobus Perdu, lakenwever, mede oom, zijn voogden gesteld 
over Susanna oud 6 en Karel 3 jaren nagelatene minderjarige kinderen van Wouter van Helden 
verwekt bij Anna Perdu, lakenwerkster in de Kaardestreegh. Comparerenden hebben de voogdije 
aangenomen en aan de heeren weesmeesteren den  
6

e
 october [1738] den eed gedaan. Den voorn. boedel is ten selven dage gerepudieert.  

 
Weeskamer voogdijboek O15v. 
Jan Tak, rockieswr, oom en Gerrit van der Hoff, kaernmelkverkoper, neeff zijn voogden gesteld 
over Aeltie, oud 15 jaren, Anna, oud 13, Catarina, 11, Jan, 6 en Gerrit, 3 jaeren off ieder daer 
omtrent nagelatene minderjarige kinderen van Catharina Boelijn, verwekt bij Gerrit Tegelaer, 
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droogscheerder, in de Kaardefteeg. Comparerenden hebben den voorn. voogdije aengenomen 
en op den 15 october 1738 aan handen van H.H. Weesmeesteren den eed gedaen. Den voorn. 
boedel is ten zelvden dage gerepudieerd. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes Pers en Catharina Tegelaar zijn in: 
1747 (december), 1749, 1753, 1754, 1755, 1758, 1760, 1763, 1765 en 1768 n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Arij de Vreede en Aaltie Tegelaer zijn in: 
1750 (februari) o.a. Jannetje Borlijn. 
1752 Gerrit Tegelaar, Johanna Perdu. 
1754, 1755 en 1758 n.v.t. 
1760 Gerrit Teegelaar, Johanna de Vreede. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van (stiefkind) Willem van Berkel en Catharina Siedron/Cedron 
zijn in: 
1766 Gerrit Tegelaar en Johanna de Vreede. 
1767 Bartholomeus Siedron en Suzanna Vilijn [generatie 07 Gadron, Van der Steen-tak]. 
1769 Gerrit Tegelaar en Johanna de Vreede. 
1771 Bartholomeus Cedron en Jannetje van der Blom. 
1774 (drieling!) Karel van Elden, Elisabeth Cedron, Israel Schouten, Geertruij Cedron, Johannes 
Cedron, Maria Lambooy. 
1775 Hendrik Siedron, Geertruij Planje [generatie 06 Cedron, Van der Steen-familietak]. 
1777 Carel van Helden, Elisabeth Siedron. 
1779 Johanna de Vrede. 
1782 Clasijntje Smittenaar, 1784 de zelve (= de ouders), 1787 -. 
Zij zijn zelf in 1809 nog NH-doopgetuigen bij kleinkinderen Van Berkel. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Vrolijk en Santje van Helde zijn in: 
1754 n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Karel van Helden en Jannetje de Bruijn zijn in: 
1759 (maart, tweeling) o.a. Santje van Helde. 
1760 o.a. Suzanna van Helde. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Karel van Helden en Elisabeth Sedron zijn in: 
1761 (augustus) Bart Sedron, Sijntje Fielijn. 
1762 Bart Sedron, Santje Vieleijn. 
1764 Willem van Berkel, Katrina Siedron. 
1767 Baart Cedron, Santje Fijlein. 
1773 Bartelomeus Siddron, Geertruij Lowijs. 
1775 Zuzanna Cedron. 
1765 -; 1770, 1778, 1781 n.v.t.  
Dit echtpaar is in 1804 nog NH-doopgetuige bij een kindje Van Helde. 
 
Weeskamer voogdijboek P127v. 
Pieter de Munnik, tuiniermansknegt, oom en Arij de Vreede, zoldaat van de binnewagt oom sijn 
voogden gesteld over Willem oud 18, Pieter 14, Martijntie 11 en Jan 9 jaar off ijder daar omtrent 
nagelaaten, minderjarige kinderen van Willem van Berkel verwekt bij Johanna de Vreede, 
spinster woonende in de Eerste Haverstraat. Pro Deo. Comp etca. op den 23sten januarij 1760. 
Den voorn. 2 boedels zijn op haar respe datums gerepudieerd. 
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 Generatie 09 Tegelaar         
 
 
Man   
Naam: Jan Teijgelaer  
Geboren: ca 1670 te Harten bij Wesel (Duitsland)  
Overleden: na 1707, voor 1717    
Geloof: RK 
Adressen: Harten, Leiden: Middelstegragt (1695) 
Beroepen: Deekestrijcker (1695) 
Vader: ... Teijgelaer 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Aeltge Willems van den Bosch 
Geboren: ca 1670 te Nimwegen (Nijmegen) 
Overleden: na 1729, voor 1742 te Gouda? 
Geloof: RK 
Adressen: Nijmegen, Leiden: Hogewoert (1695), Middelstegragt (1716, 1722, 1724), Gouda 

(1730) 
Beroepen: Deekenspinfter (1716) 
Vader: Willem van den Bosch 
Moeder: NN 
 
Huwelijk:  25-08-1695 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Wilhelmus  doop 22-11-1696 te Leiden, overl. 02/09-03-1697 te Leiden 
2. Joannes  doop 16-01-1698 te Leiden, overl. na jan. 1716, 01/08-03-1721 L? 
3. Anna    doop 03-06-1699 te Leiden, overl. na 1725, voor 1730 
4. Gerardus  doop 23-01-1701 te Leiden, overl. 10/17-03-1781 te Leiden 
5. Henricus  doop 01-04-1702 te Leiden, overl. na 1735, voor 1742 
6. David  doop 01-12-1703 te Leiden, overl. jong 
7. Antonius  doop 05-05-1705 te Leiden, overl. jong 
8. Geertruij doop ca 1707 te Leiden, overl. na mei 1741 
9. Theodorus  doop 01-05-1708 te Leiden, overl. na jan. 1716 
             
 
 
Gerrit is het vierde kind van Jan Tegelaar en Aeltge Willems van den Bosch. Hij is een jongeman 
uit het plaatsje Harten bij Wesel in Duitsland, terwijl zij uit Nijmegen afkomstig is. Het paar is 
katholiek en trouwt dan ook voor de schepenen in 1695 te Leiden. Jan werkt in de lakenindustrie. 
Waarschijnlijk woont er weinig of geen familie in de buurt. Totaal krijgen zij negen kinderen, 
waarvan ongeveer de helft volwassen wordt.  
Tussen 1707 en 1716 moet Jan zijn overleden, want in februari 1716 hertrouwt Aeltge met 
Herman van Rhijnstroom, een spinner uit Utrecht. Aeltge heeft op dat moment de zorg voor zes 
kinderen en is dekenspinster. Het zal geen vetpot zijn geweest. Mogelijk is Herman zo’n tien jaar 
jonger dan zijzelf. 
Uiteindelijk trouwen vier kinderen, waarbij opvalt dat de (schoon-)zonen voornamelijk droog-
scheerder van beroep zijn. Moeder Aeltge woont overigens in 1730 in Gouda en zij is vermoede-
lijk niet meer naar Leiden teruggekeerd. In 1741 verklaren twee mannen op verzoek van de 
nabestaanden dat zij haar goed hebben gekend en wie haar kinderen waren. Gewoonlijk heeft dit 
te maken met een nalatenschap, al zal deze gezien de genoemde beroepen zeer bescheiden zijn 
geweest. 
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Huwelijk Jan Teijgelaer met Aeltge Willems van den Bosch op 25-08-1695 te Leiden 
 
Leiden, RI-register G162v, 25-08-1695. 
Jan Teijgelaer, jongeman van Harten bij Wesel, deekestrijcker, wonende op de Middelstegragt, 
vergeselschapt met Andries Janse sijn bekende, in de Vestestraat, huwt met Aeltge Willems [van 
den Bosch], jongedochter van Nimwegen, wonende op de Hogewoert, vergeselschapt met Alida 
Neuteboom, haar bekende op de Middelstegragt.  
Getrouwd 10-09-1695. 
 
Tweede huwelijk Alida Willems van den Bosch met Herman van Rijnstroom 
 
Leiden, RI J45, Aangeteijkent den 7en Februarij Ao 1716. 
Hermanus van Rhijnstroom, spinder, jongeman van Utrecht, wonende op de Middelstegraft, 
vergeselschapt met Jan van Claveren sijn bekende, huwt met Aaltje Willems, weduwe van Jan 
Tegelaar (6 kinderen), wonende op de Middelstegraft, vergeselschapt met Cornelia van Leeuwen 
... en Sufanna Dircx, haar bekenden. (Geen RK/NH-dopen.) 
 
Doopboeken 
 
RK-dopen kinderen van Jan Tegelaar (Tegeloo) en Aaltje Willems van den Bosch. 

 22-11-1696 Wilhelmus, J, getuigen Jurrie Engele, Anna Maria de Smit. 

 16-01-1698 Joannes, J, getuigen Jan Evelingh, Anna Teeghelaer [geen echtpaar]. 

 03-06-1699 Anna, J, getuigen Antoni des Blanck, Beelitje Jans. 

 23-01-1701 Gerardus, J, getuigen Jan Smit, Catarijntie Schimmel. 

 01-04-1702 Henricus, J, getuigen Hendrick Neuteboom, Sibilla van de Raem. 

 01-12-1703 David, J, getuigen David Cruijsman, Alida van der Kort. 

 05-05-1705 Antonius, J, (ma Annetie), getuigen Antonij Loog, Anna de Bontekouw. 

 01-05-1708 Theodorus, U, (ma Alida) getuigen Theodorus Breijl, Theodora van Reed. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Gerrit Tegelaar met Catharina Boleijn  28-11-1722 Leiden 1

e
  

Gerrit Tegelaar met Anna Pardoe   04-10-1738 Leiden 2
e
  

Gerrit Tegelaar met Johanna de Vreede  18-01-1760 Leiden 3
e
  

Anna Tegelaar met Pieter Beusem   27-10-1724 Leiden 
Hendrick Tegelaar met Maria van Nolthuijsen  09-09-1730 Leiden 
 
RI-register J191, 28-11-1722. 
Gerrit Tegelaar, jongeman van Leijden, droogscheerder, wonende op de Middelstegragt, verge-
selschapt met Aeltje van den Bosch sijn moeder, woonende als boven, huwt met Catharina van 
den Bergh [Boleijn], jongedochter van Leijden, wonende in de Vestestraet, vergeselschapt met 
Maria van den Bergh, haar suster op de St. Jacobusgraft. Getrouwd 19-12-1722. 
 
RI-register J242v, 27-10-1724. 
Pieter Beusem, jongeman van Leijden, droogscheerder, huwt met Anna Tegelaar, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Middelstegragt, vergeselschapt met Aaltje Willems, haar moeder, 
wonende als vooren. Getrouwd 11-11-1724. 
 
KO LL131, 09-09-1730. 
Hendrick Tegelaar, droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende in de Boomgaardsteeg, 
vergeselschapt met Aaltge Willems sijn moeder, wonende te Gouda, huwt met Maria van 
Nolthuijsen, jongedochter van Leijden. 
 
KO NN139, 04-10-1738. 
Gerrit Tegelaar, weduwnaar van Cathrijn Bouleijn [5 kinderen], wonende in de Dwerskamp off 
Kaerdesteeg, vergeselschapt met Jan Tak, zijn swager, wonende in de Koesteeg op de Oude Vest, 
huwt met Anna Pardoe [2 kinderen], weduwe van Wouter van Helden, wonende in de Vrouwe-
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steeg omtrent het Levendael, vergeselschapt met Nelletje Gowerger, haar snaer wonende op de 
Langegragt in ’t Weijtje en Lijsje Misdag mede haer snaer wonende op het Levendael over de St. 
Jorissteegh. 
 
KO RR184, 18-01-1760. 
Gerrit Teegelaar, weduwnaar van Anna Pardu, wonende op de Langegragt in ’t Weijtje, vergesel-
schapt met Aaltje Teegelaar, zijn dogter, wonende in de Klimmende Leeuwsteeg, huwt met 
Johanna de Vreede, weduwe van Willem van Berkel (4 kinderen), wonende in de Eerste Haver-
straat, vergeselschapt met Jan de Vreede, haar vader, wonende in de Klimmende Leeuwsteeg en 
Martijntje François haar schoonmoeder, wonende op de Cellebroersgragt. 
 
Overlijdensakten 
 
Begraafboeken vanaf 1695, begin 1700 zijn er twee vaders Jan Tegelaar in Leiden. 

 2-9/3-1697 kind van Jan Teugelaar, Bolw. 

 16-23/5-1705 kind van Jan Tegelaar, Bolw. 

 27/8-3/9-1707 kind van Jan Tegelaar, Bolw. 

 24-31/12-1712 Tegelaar, Jan wed. van kind van, Bolw. (?) 

 31/7-7/8-1717 kind van Jan Tegelaar, B. 

 1-8/3-1721 Jan Tegelaer, B. 

 31/1-7/2-1711 kind van Jan Tekelaar, B. 

 Gerrit Teegelaar, man van Anna de Vreede, Pb tussen 10-17 mrt 1781. 
 
Diversen 
 
Leiden, weeskamer voogdijboek M58v. 
Jan van Claaveren ende Tonus Kriek beijde laekewevers gebuuren ende gebede vrunden zijn 
voogden gesteld over Jan oud ruijm agtien, Gerrit vijftien, Hendrik veertien, Dirk seven jaeren @ 
negen maenden, Anna sestien jaren @ agt maenden ende Geertruijd negen jaeren @ vijf 
maenden off ijder daeromtrent, nagelate minderjarige kinderen van Jan Tegelaer, gewonnen aen 
Aaltgen Willemsdr. van den Bosch, deekenspinfter op de Middelftegragt over de verwerije van de 
Star. Comparerenden hebben den voorn. voogdije aengenomen ende aen handen van H.H. 
Weesmeesteren op den 14

e
 februarij 1716 den eed gedaen. Den voorn. boedel is ten zelven dage 

gerepudieerd. 
 
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Petrus Buijse/Beuse en Anna Tegelaar zijn in:  
1725 o.a. Herman van den Rijnstroom en Alida van den Bosch. 
1726 o.a. Aleda Willems. 
Pieter Beusem hertrouwt RI als weduwnaar van Anna Tegelaar in augustus 1729 met Johanna 
Domhof. 
 
NH-doopgetuigen bij kinderen van Hendrik Tegelaar en Maria Olthuisen zijn in 1732, 1733 en 
1736 n.v.t. 
 
Weeskamer voogdijboek N99. 
Hermanus van den Rhijnftroom, schrobbelaar aanbehuwde grootvader ende Gerrit Tegelaar, 
droogscheerder oom, zijn voogden gesteld over Johannes oud drie jaaren of daar omtrent, 
nagelaate minderjaarige zoon van Anna Tegelaar, gewonnen bij Pieter Beufe, droogfcheerder op 
d’Uijterftegracht. Compareerende hebben de voogdije aangenomen ende ter kamer op den 5en 
september 1729 eed gedaan. Den voorn. boedel is ten zelven dagen gerepudieert. 
 
ORA, inv. nr. 10 confessieboek deel S folio 88v (zie ook register 38, folio 42v, 10-02-1730). Dit 
betreft Geertruijd Tegelaar, alias dikke Truij, 22 jaar, geboren te Leiden, dekenspinster. In 1704 
heeft een ander echtpaar Tegelaar een dochter met die naam NH laten dopen, maar gezien haar 
leeftijd is het mogelijk dat het hier inderdaad dochter Geertruij, geboren ca 1708 betreft. 
Veroordeling wegens prostitutie. 
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Minuten van Civiele Zaken, RA 86, deel EE, akte 285, 10-06-1741. 
Compareerden voor de ondergesch. H.H. Scheepenen der stad Leijden, Pieter de Groot, deeken-
strijcker en Jan van Claveren, dekenspinder, beijden van competenten ouderdomme ende 
woonende binnen deefe stad, dewelken verklaarden wel te hebben gekent Aaltje Willems, laast 
huijsvr. van Hermanus van den Rhijn[stroom], ende te voorens getrouwt geweest met Jan 
Tegelaar en dat defelve heeft nagelaten vier kinderen met name Anna, Gerrit, Hendrik en 
Geertruijd Teegelaar, getrouwt met Jan Nuyen. 
Dat de voorn. Anna en Hendrik Tegelaar mede overleeden zijnde, hebben nagelaten te weeten 
Anna Tegelaar, een kind genaamt Jan Beufe verwekt door Pieter Beufe, en Hendrik Tegelaar twee 
kinderen genaamt Hendrik en Cornelis Tegelaar, geprocreert bij Maria van Houthuijfen sonder 
dat de voorn. Aeltje Willems, meerder kind, kinderen off verdere defendenten heeft nagelaten 
als de perfoonen hier vooren genoemt. Geevende voor reedenen van weetenschap dat zij 
deposanten defelve perfoonen en de voorn. overleedene seer wel hebben gekent. Soo waarlijk & 
act. den 10 juny 1741. 
 
Gegevens over Geertruit Tegelaar zijn enigszins verwarrend, er zijn meerdere personen met haar 
naam in ruwweg dezelfde periode te Leiden. 
 
KO LL89v is Geertruijt Tegelaar, jongedochter van Leiden, Groenesteegh, met Geertruijt Rutger 
haar moeder, NN49v is haar tweede huwelijk en OO262 haar derde. MM59 is n.v.t. Catrijn 
Tegelaar is zuster. Huwelijk Leiden Geertruij Tegelaar met Jan Provo is n.v.t. KO VV237 n.v.t. en 
KO 31-03-1730 LL89v n.v.t. 
Weeskamer  O58v voogdijboek betreft Hendrik Tegelaer en Marijtje Houthuijsen. Voogden zijn 
Gerrit Tegelaar, droogscheerder en Jan Uijen (man van bovengenoemde Geertruij die dochter is 
van Geertruijt Rutger) ooms van de kinderen, 1741.  
Quit. Volj. L155v betreft Johannes Teegelaar met Geertruijt Burger.  
Schuldboek, Geertruid Tegelaar, HH 57, jaren 1746-1751.  
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 Generatie 09 Bouleijn         
 
 
Man   
Naam: Abraham Boleijn  
Geboren: 07-11-1655 te Leiden  
Overleden: na 1695   
Geloof: Waals, NH 
Adressen: Leiden: Binnevestgraft bij de Roomolen (1677) 
Beroepen: Greinwerker (1677) 
Vader: Denijs Bouleijn 
Moeder: Marij Ferré 
 
Vrouw 
Naam: Catharina Sacleu 
Geboren: 14-01-1657 te Leiden 
Overleden: na 1713 
Geloof: Waals, NH 
Adressen: Leiden: Uijtterstegraft (1677), Craijerstraet (1702), Bolwerkstraat (1707, 1712, 

1714) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Otto Sacleu 
Moeder: Maria Forest 
 
Huwelijk:  15-05-1677 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Abraham   doop 19-06-1678 te Leiden, overl. jong? 
2. Maria   doop 03-12-1680 te Leiden, overl. van 1722 (1729?) 
3. Lijsbeth   doop 20-01-1684 te Leiden, overl. voor augustus 1685 
4. Lijsbeth   doop 22-07-1685 te Leiden, overl. na 1728, voor april 1733 
5. Jannetje   doop 31-01-1691 te Leiden, overl. 06/13-11-1756 te Leiden 
6. Katharina   doop 22-07-1696 te Leiden, overl. na aug. 1735-voor 1739 
             
 
 
Catharina Bouleijn trouwt in 1722 met Gerrit Tegelaar. Zij is de jongste dochter van Abraham 
Bouleijn en Catharina Sacleu die zelf in 1677 in het huwelijk treden. Abraham is greinwerker. Ze 
krijgen zes kinderen: één zoon en vijf dochters. Vier meisjes groeien op en trouwen met mannen 
die allemaal in de lakenindustrie hun brood verdienen. Omdat ook in dit gezin enkele personen 
hun partner vroeg verliezen, treffen we weer enkele voogdijregelingen aan, evenals informatie 
over verwantschap wegens een overleden jonge man die voor de VOC naar Oost-Indië is gevaren. 
Tevens volgen hierna de spaarzame gegevens over de aan Bouleijn verwante familie Ferré, die 
soms verward wordt met het geslacht Forest. De ouders van de hierboven genoemde Catharina 
Sacleu zijn Otto Sacleu en Marie Forest. 
 
Huwelijk op 15-05-1677 te Leiden 
 
KO W270, 15-05-1677. 
Abraham Boleijn, jongeman van Leijden, greinwerker, wonende op de Binnevestgraft bij de 
Roomolen, vergeselschapt met Denijs Boleijn zijn vader als vooren, huwt met Cathalijn Chaekleu, 
jongedochter van Leijden, wonende in de Uijtterstegraft, vergeselschapt met Elisabet Jaeckleu 
haar zuster wonende als vooren. 
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Doopboeken 
 
NH-dopen, kinderen van Abraham Bolijn, Boelen, Boulen, Boulein en Cathrijn Sakleu. 

 19-06-1678 Abraham, MK, getuigen Denijs Boleijn, Marij Fareij, Lijsbeth Jacobsdr. 

 03-12-1680 Maria, HK, getuigen Pieter Boelen, Jacoba Walis. 

 20-01-1684 Lijsbeth, HK, getuigen Isaak Sacleu, Jannetje Boulen. 

 22-07-1685 Lijsbeth, LK, getuige Annetje Boulein. 

 31-01-1691 Jannetje, PK, [ma Katharina Lieu], getuigen Isaak Sachieu, Jannetje de Saar. 

 22-07-1696 Katharina, HK, getuige Maria Bolleijn. 
(Na 1700 geen dopen Bouleijn meer gezien NH. Vermoedelijk ontbreken enkele kinderen doordat 
de familienaam sterk verbasterd wordt.) 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Maria Bolijn met Jan Gerrits van der Hoff 18-11-1707 Leiden 
Elisabeth Bolijn met Jan Tack  23-04-1712 Leiden 
Jannetje Bolijn met Jacobus van Eck  18-08-1714 Leiden 1

e
  

Jannetje Boelijn met Dirk van Guijlick 21-03-1733 Leiden  2
e
  

Catharina Boleijn met Gerrit Tegelaar 28-11-1722 Leiden 
 
KO EE20, 1707. 
Jan Gerrits van der Hoff, saijwerker, jongeman van Leijden, huwt met Maria Bolijn, jongedochter 
van Leijden, wonende in de Bolwerkstraat, vergeselschapt met Catharina Sacleu, haar moeder, 
wonende als vooren. 
 
KO FF107v, 1712. 
Jan Tack, boeselwerker, jongeman van Leijden, wonende op de Uijtterstegraft, vergeselschapt 
met Dirck Bossier, sijn schoonvader, huwt met Elisabeth Bolijn, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Nieuw Heeregraft, vergeselschapt met Catharina Otten [Otto’sdr Sacleu], haar 
moeder, wonende in de Bolwerkstraat. 
 
KO FF272, 1714. 
Jacobus van Eck, greijnwever, jongeman van Leijden, woondt op de Zijtgraft, vergeselschapt met 
Johannes Schats, sijn aanbehuwde vader, woondt als vooren, huwt met Jannetje Bolijn, jonge-
dochter van Leijden, woont in de Bolwerckstraat, vergeselschapt met Catharina Sacleu, haar 
moeder, woont als vooren. 
 
RI-register J191, 28-11-1722. 
Gerrit Tegelaar, jongeman van Leijden, droogscheerder, wonende op de Middelstegragt, verge-
selschapt met Aeltje van den Bosch sijn moeder, woonende als boven, huwt met Catharina van 
den Bergh [Boleijn], jongedochter van Leijden, wonende in de Vestestraet, vergeselschapt met 
Maria van den Bergh, haar suster op de St. Jacobusgraft. Getrouwd 19-12-1722. 
 
KO MM44v, 1733. 
Dirk van Guijlick, weduwnaar van Aaltje Swanenburgh, [4 kinderen], droogscheerder, wonende 
op de Middelstegraft, huwt met Jannetje Boelijn, weduwe van Jacobus van Eck, [2 kinderen], 
woonende op de Middelstegragt, vergeselschapt met Catrijn Boelijn, haar suster, woonende als 
voren ende Lijsbet Janse haar goede bekende woonende als voren. 
 
Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafregisters vanaf 1677-1811 op naamvarianten Bolijn. 

 28/5-4/6-1729 Anna Bollijn, B, is n.v.t. 

 8-15/1-1729 Maria Boelijn. 

 6-13/11-1756 Jannetje Bolijn, weduwe van Jacobus van Eck, PB. 
(Waarschijnlijk zijn meerdere personen onder sterk verbasterde namen ingeschreven.) 
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Diversen 
 
KO MM45, 21-03-1733 betreft het tweede huwelijk van Jan Tak, weduwnaar van Lijsbet Boelijn, 
twee kinderen, met Catharina Rijke. Zij is verwant aan Arie Rijke en Willemijn Tierie. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes van der Hof en Maria Baalijn, Boesijn, Boelijn zijn 
in: 
1708 n.v.t. 
1713 Jan Tack, Marij Boesijn. 
1714 o.a. Jannetje Boelijn. 
1715 Jan Tack en Elisabeth Boelijn. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Tak en Elisabeth Boelijn zijn in: 
1712 (mei) n.v.t. 
1715 Jan van der Hof en Maria Boelijn. 
1716 Anna Boelijn. 
1718, 1725 n.v.t. 
1721 Jacobus van Neckken, Jannetje Boelijn. 
1723 Maria Boelijn. 
1729 Jannetje Boelijn. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacobus van Eck en Jannetje Boelein zijn in: 
1715, 1722 n.v.t. 
Geen NH-dopen van kinderen van Dirk van Gulik en Jannetje Boelijn gezien. 
 
Weeskamer voogdijboek N171. 
Nummer 2 betreft de regeling voor de vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar van Dirck van 
Gulick en Alida Zwaanenburg. 
Nummer 3. 
Laurens Longepé, greijnweever, oom ende Pieter del Ru, mede greijnweever, gebede vrund zijn 
voogden gefteld over Jan oud agtien jaeren ende seven maanden ende Abraham tien jaren ende 
tien maanden of ijder daar omtrent, nagelaate minderjaarige kinderen van Jacobus van Eck, 
gewonnen aan Jannetje Boulijn, wolpluijfter op de Middelstegraft. Compareerende hebben de 
voogdije aangenomen ende aan de heeren weesmeesteren op den 25en dito [maart 1733] eed 
gedaan. Beijde voorne boedels zijn ten zelven dagen gerepudieert. 
 
Weeskamer voogdijboek N171v. 
Gillis Tack, pover soldaat weever ende Gerrit Tegelaar, droogfcheerder beijde oomen, zijn 
voogden gefteld over Daniel oud elf jaaren, ende Chriftina twintig jaren ende elf maanden of ijder 
daar omtrent, nagelaate minderjaarige kinderen van Elisabeth Bouleijn, gewonnen bij Jan Tack, 
striepjesweever in de Verwerstraat. 
Compareerende hebben de voogdije aangenomen ende aan de heeren weefmeesteren op den 
30en maart 1733 eed gedaan. Den voorne boedel is ten zelven dagen gerepudieert. 
 
Weeskamer voogdijboek O62. 
Johannes Vermeulen, looijer en Johannes Beun, mr schoenmaker, beijde neeven zijn voogden 
gesteld over Jan van Heck, uijtlandig en Abraham van Heck, oud omtrent 19 jaren, nagelatene 
kinderen van Jacobus van Heck verwekt aan Jannetje Bolijn, nog over Pieter Longepee, oud 13 
jaren, nagelate zoon van Pietertje van Heck, verwekt bij Lauris Longepee, welke Jacobus en 
Pietertje van Heck, kinderen zijn geweest van Anna Maqueer, verwekt aan Jacobus van Heck, 
welke Anna Maqueer een suster was van Jacobmijntje Maqueer, die getrouwt is geweest met 
Gillis Taarling, en bij dewelke zij heeft verwekt een zoon, genaamd Pieter Taarling jegenwoordig 
vermist off overleden, ende dat over de portie de voorn. uijtlandige en minderjarige inde 
nalatenschap van den voorn. Pieter Taarling competerende. 
Fiat proce. op de E. Gerrit van der Knew wonende even buijten de stad Middelburgh in Zeeland 
om ter O:I: Kamer van Zeeland te ontfangen de portie der uijtlandige en minderjarige in des 
voorne Pieter Taarlings verdiende gagie, den 29 september 1741. 
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 Generatie 10 Bouleijn         
 
 
Man   
Naam: Denijs Boleijn 
Geboren: ca 1624 te Toirconge (Tourcoing, Frankrijk)  
Overleden: na 1677    
Geloof: Waals 
Adressen: Tourcoing, Leiden: Langegraft (1648), Binnenvestgraft achter ’t Levendael (1671), 

Binnenvestgraft bij de Roomolen (1677) 
Beroepen: Lakenwerker (1648) 
Vader: ... Boleijn 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Marij Ferré 
Geboren: ca 1624 te Leiden 
Overleden: na 1677 
Geloof: Waals 
Adressen: Leiden, Langegraft (1648), Binnenvestgraft (1670) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: ... Ferré 
Moeder: Lijsbeth Jacobs 
 
Huwelijk:  09-05-1648 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Jannetien  geb. 04-07-1649 te Leiden, overl. na 1684 
2. Pierre  geb. 23-07-1651 te Leiden, overl. na 1679 
3. Jaques  geb. 14-02-1654 te Leiden, overl.  
4. Abraham  geb. 07-11-1655 te Leiden, overl. na 1695 
5. Marie  geb. 07-11-1657 te Leiden, overl. na 1695 
6. Elysabeth  geb. 19-10-1659 te Leiden, overl.  
7. Isaac   geb. 05-02-1662 te Leiden, overl.  
8. Magdeleine  geb. 10-10-1664 te Leiden, overl.  
9. Sara   geb. 03-03-1667 te Leiden, overl.  
             
 
Hieronder volgen de doop- en trouwdata van de generatie 10 en enige details over generatie 11 
Bouleijn. 
 
Huwelijk op 09-05-1648 te Leiden 
 
KO O46v, 09-05-1648, Waalse kerk. 
Denijs Boleijn, jongeman van Toirconge, lakenwerker, wonende op de Langegraft, vergeselschapt 
met Jean Derveau, zijn stiefvader, wonende op de Langegraft, huwt met Marij Ferre, jongedoch-
ter van Leijden, wonende op de Langegraft, vergeselschapt met Lijsbeth Jacobs, haar moeder, 
mede op de Langegraft. 
 
Doopboeken 
 
NH-dopen, kinderen van Dony Boleijn en ma – (Marij Ferre) 

 04-07-1649 Jannetien, getuigen Symon Feere, Jan Derveen, Lijsbeth Ferre, Mary Halewijn. 
 
Waalse dopen, kinderen van Denijs Boleijn en Marij Ferre 

 23-07-1651 Pierre, getuigen Pierre Cuvelier, Jeremie Tibergien, Tonnette Bolin, Madeleine 
Ferret. 
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 14-02-1654 Jaques, getuigen Jaques Tiberguiens, Jaques du Rieu, Sarra de Bij, Toinette Bolin. 

 07-11-1655 Abraham, getuigen Daniel Tiberquien, Pierre Lambour, Marie Davine, Marie de 
Fevre. 

 07-11-1657 Marie, [pa Bolet, ma Feret] getuigen Hugue Tilly, Anthoine Heer, Josfine Bolin, 
Marie Crepes. 

 19-10-1659 Elysabeth, [pa Bolet], getuigen Jaques la Verdure, Elysabeth la Cour, Magdaleine 
Feré. 

 05-02-1662, Isaac, [pa Bolin], getuigen Francois Manet, Jaques Francois, Marie Meplo et 
Marie Majeu. 

 10-10-1664 Magdeleine, getuigen Gillain de Becourt, Philippe Ghehy, Lijsbet Schedin et 
Marie Derveaux. 

 03-03-1667 Sara, [pa Boulin], getuigen Jacob de Winter, Jean Tiberguen, Marie van de Wale, 
Sara de Weau. 

(Daarna houden de Waalse dopen op naam van Beleijn op.) 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Jenne Boleijn met Ifaack Saclu  22-08-1670 Leiden 
Pieter Boleijn met Jaeptge Willems  24-04-1671 Leiden 
Abraham Boleijn met Cathalijn Chaekleu 15-05-1677 Leiden 
 
KO T302v, 22-08-1670, Waalse kerk. 
Ifaack Saclu greijnwercker, jongeman van Amsterdam, wonende op de Binnevestgraft, 
vergeselschapt met Otte Saclu, zijn vader aldaar, huwt met Jenne Boleijn, jongedochter van 
Leijden, woonende op de Binnevestgraft, vergeselschapt met Marij Varé haer moeder aldaer. 
 
KO V95, 24-04-1671, Waalse kerk. 
Pieter Boleijn, jongeman van Leijden, greinwerker, wonende op de Binnevestgraft achter ’t 
Levendael, vergeselschapt met Denijs Boleijn zijn vader aldaar, huwt met Jaeptge Willems, 
jongedochter van Leijden. 
 
KO W270, 15-05-1677. 
Abraham Boleijn, jongeman van Leijden, greinwerker, wonende op de Binnevestgraft bij de 
Roomolen, vergeselschapt met Denijs Boleijn zijn vader als vooren, huwt met Cathalijn Chaekleu, 
jongedochter van Leijden, wonende in de Uijtterstegraft, vergeselschapt met Elisabet Jaeckleu 
haar zuster wonende als vooren. 
 
KO Y246, 15-06-1685 Waals, is het tweede huwelijk van Isaac Sacleu, weduwnaar van Jannetge 
Bolijn, met Jannetge du Saer. Zie verder bij generatie 10 Sacleu. 
 
Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafregisters vanaf 1677-1811 op naamvarianten Bolijn. 

 30/9-7/10-1719 Maria Boulijn, B. 
 
Diversen 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Isaac Sackleu en Jehanne Boulin zijn in: 
1671 (augustus) n.v.t. 
1673 Denis Belin, Thoinette Belin, Marie Feré. 
NH-doopgetuigen bij ditzelfde paar (klapper 89) zijn in: 
1676 n.v.t., 1683 (tweeling) n.v.t. 
1679 (ma Jannetje Denijsdr.) Johannes Verhaagen en Elisabeth Sakketue. 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Boleijn en Jaapje Willems zijn in: 
1673 Dionijs Boleijn, Marij Simons, Antonette Boleijn. 
1674 Abraham Boulein, Lijsbeth Jacobsdr., Maria Boulein. 
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Zie de doopgetuigen bij kinderen van generatie 10 Bouleijn/gen 11 Forest/Ferre. 

 KO F107v, 1606, Pierre Tybrigem, van Moevau bij Rijssel, weduwnaar van Maertijne Foret 
[zie KO D41, 1698, zij komt uit Frane], huwt met Jenne Marichal van Rijssel, weduwe van 
Jacob de Corde [geen KO-huwelijk gezien]. 

 KO 315v, 14-06-1633 Jeremias Tybergem, jongeman van Leijden, verver, huwt met Phillipina 
Breijne, weduwe van Jan Fareest, bij de Ysebrugge, vergeselschapt met Janneken Marischael 
haar moeder, mede aldaar [aant.: m.z. a.s. schoonm. F107v.]. 

 KO L75, 1635 Jan Tibergen met Catelijn Ferret, jongedochter uit Tourcogne, woont op de 
Nieuwe Maren. 

 Waalse doopgetuigen bij een kind van Antoine Tibergen zijn in 1618 o.a. Jan Ferret, Jenne 
Hache. 

Kennelijk zijn leden van de families Tybergen, Ferre, Forest en Boleijn vroegere kennissen, 
vrienden, beroepsgenoten en aangetrouwde verwanten. 
 
Generatie 11 Boulijn 
 
Ouders zijn:  vader ... Bouleijn en NN 
Kinderen zijn: 
Anthonette Boleijn doop ca 1600 te Tourcoing, overl. na 1672  
Josine Bolin  doop ca 1610 te ?, overl. na 1656 
Denijs Boulin  doop ca 1625 te Tourcoing, overl. na 1672 
 
KO I192v, 14-12-1623. 
Joris Cuwelier, jongeman van Hontschooten in Vlaenderen, huwt met Tonette Beuleijn, 
jongedochter van Turconge. 
 
KO L157v, 05-03-1636. 
Huijch Tyllye, weduwnaar, wolkammer, huwt met Josyna Boleijn, 6 maanden weduwe van 
Mathijs de Cuijper [geen KO-huwelijk gezien, = Cuvelier], laaste woonplaats Oegstgeest en nu in 
de St. Aechtenstraet, vergeselschapt met Maria del Blancque. 
 
KO L294, 14-04-1637. 
Pierre Cuvelier, bouratwercker, jongeman uijt Henengou, met o.a. Gillis Boulij op de Langegraft 
zijne bekende, huwt met Anthonette Boleijn, weduwe van Joris Queviller, woonende mede 
aldaer, vergeselschapt met Marija Alewijn haer fstieffmoeder mede aldaer. 
 
(KO I73, 06-11-1620. Pierre Bonduwel, trapier van Bonduy, jongeman, huwt met Anthonette 
Boleijn, jongedochter van Lijnseel bij Rijsfele. n.v.t.) 
Er zijn ook enkele mannen begin 1600 RI getrouwd, uit Tourcoinge. Geen RK/Rem. dopen gezien. 
 
Waalse doopgetuigen bij een kind van Joris Cuwelier en Tonette Bouleijn is in 1632 o.a. 
Jacqumine Bollin en in 1634 o.a. Martin Bolin en in 1636 Josine Bolin. 
 
Waalse doopgetuigen bij een kind van Matthijs Cuveliez en Josine Bolinne is in 1634 o.a. Martin 
Bolin. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Huijg Tilly en Josina Bouleijn zijn in: 
1638, 1640 en 1644 n.v.t. 
1641 o.a. Pierre Cuvellier. 
1643 o.a. Jan Derveau ... Fannette Bolin. 
1647 o.a. Pierre Cuvelier en Anthoinette Boulin. 
1648 o.a. Jean Bolin et Jenne Ferre. 
Het paar is zelf nog in november 1665 Waals doopgetuigen bij een kindje Tilly. 
 
Waalse doopgetuigen bij Aernout Houzé en Anna Clement zijn in: 
1657 o.a. Guilbert Derveaux, Anthoinette Bollin. [Zie gen 12 Derveau, B/S-tak.] 
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Generatie 11 Ferré 
 
Mogelijkheden ouders Marij Ferre, dochter van ... Ferree en Lijsbeth Jacobs: 

 Er is geen Lijsbeth Jacobs KO gehuwt met een man Ferree. 

 KO J32v, 13-09-1619, Nicolaes Ferre, jongeman van Moeban, boeratwerker, huwt met 
Lijsbeth le Febre, jongedochter van Turcoingen. Zij hebben geen dochter Marie. 

 
Vrijwel zeker zijn haar ouders het volgende paar: 
KO H224v, 27-04-1618, Waalse kerk, Symon Ferre, jongeman van Wervicke, lintwerker, 
vergeselschapt met Pieter Ferre, zijn vader, huwt met Lijsbeth de Cour, jongedochter van 
Noorwits in Engeland, vergeselschapt met Jenne Marijschal haar [a.s. schoon-]moeder.  
 
Waalse dopen, kinderen van Symon Ferre en Elisabeth Corte, de Cort 

 13-09-1620 Pierre, getuigen Pierre Tijbergen, Nicolas Berleijte, Genne Ferret et Anthoinette 
Ferrest. 

 04-12-1622 Daniel, [ma: -], getuigen Pierre Ferret et Samuel Mesplau, Jeanne Marechal et 
Marie Tiberquien. 

 17-06-1629 Marie, getuigen Gerar du Moulin et Jean Bolin, Marquerite le Per et Catheline 
Caulier. 

(Dopen kinderen van Symon Ferre en – vanaf 1637 zijn vermoedelijk van een ander stel.) 
 
NH-doop kind van Symon Ferre en Elisabeth de Cour. 

 13-08-1634 Magdalena, HK, [ma:-], getuigen Jeremias Tibergen, Jan Tibergen, Sara de Bie, 
Anthonette Koubie. 

 
Getuignisboek Symon Ferre deel T, folio 7, als soldaat, tijdelijk gelegerd bij Den Briel, april 1635. 
(NH-dopen n.v.t.) 
 
KO Q221, 24-09-1659, Waalse kerk. Zusje van Marij Ferre. 
Jacob Jansz. jongeman van Leijden, verver, huwt met Maddelena Ferre, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Scheijstraet, vergeselschapt met Elysabeth Jacobs, haar moeder, aldaar. 
[Marge] Sijn tot Soeterwoude getrout volgens attestatie van Ds. Woedwart predicant aldaer den 
11-05-1659. 
(Geen Waalse/NH-dopen gezien, ook niet eventueel op Jan Verdure.) 
 
Van de zonen Pierre en Daniel Ferre geen passend KO-huwelijk gezien. 
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 Generatie 10 Sacleu         
 
 
Man   
Naam: Otto Sacleu 
Geboren: ca 1620 te Rijssel (Lille, Frankrijk)  
Overleden: na 1674, w.s. voor 1685   
Geloof: Waals 
Adressen: Lille, Leiden: Nieuwe Cathalinesteech (1642), Amsterdam (ca 1645-1655), Leiden: 

Doelachtergraft (1656), Binnevestgraft (1670), Achtergraft [= Vijfde Binnenvest-
gracht] (1673), Marendorpse Achtergraft (1675) 

Beroepen: Greinwerker (1642, 1670) 
Vader: Sacleu 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Maria Forest 
Geboren: 20-11-1625? te Leiden 
Overleden: voor na 1668, okt. 1670 
Geloof: Waals 
Adressen: Leiden: Nieuwe Cathalinesteech (1642), Amsterdam (ca 1645-1655), Leiden: 

Binnevestgraft bij de Hogewoertspoort 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Isaac Forest 
Moeder: w.s. Catharina Hache 
 
Huwelijk:  19-11-1642 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Marie   doop 06-03-1644 te Leiden, overl. voor 1676  
2. Isaac   doop ca 1647 te Amsterdam, overl. na 1709 
3. Elisabeth  doop ca 1652 te Amsterdam, overl. na 1710 
4. Catherine   doop 14-01-1657 te Leiden, overl. na 1713  
5. Esaie   doop 21-09-1659 te Leiden, overl. jong? 
6. Pierre   doop 29-07-1663 te Leiden, overl. na 1669 
7. André   doop 14-02-1666 te Leiden, overl. voor 1671 
             
 
 
Loth (Otto) Sacleu is afkomstig uit Rijssel (Lille, Frankrijk) en trouwt in 1642 te Leiden met de 
aldaar geboren Maria Forest. Zij krijgen in 1644 in Leiden een dochter en vervolgens tussen 1645 
en 1656 minimaal twee in Amsterdam geboren kinderen. In 1656 zijn ze weer allemaal in Leiden 
en daar versterken nog vier kinderen de clan. Maria Forest ziet haar kroost slechts ten dele 
opgroeien, want tussen 1669 en oktober 1670 is zij gestorven. In september 1670 heeft Otto nog 
twee minderjarige kinderen in huis en twee vrienden worden voogd wanneer hij hertrouwt met 
Geertgen Pieters. Intussen zijn de oudste twee al getrouwd en ook de twee jongere overgebleven 
kinderen vinden een man. 
Wederom houdt één van hen het dicht bij huis, want de families Sacleu en Bouleijn zijn via twee 
huwelijken aan elkaar verbonden. Zij trouwen bij voorkeur in de Waalse kerk, maar tegen het 
einde van de zeventiende eeuw stappen meerdere telgen over naar de Hollandse protestantse 
kerken, waar geen Frans wordt gesproken. Verder duiken diverse leden van dit gezin als 
huwelijksgetuigen op bij de kleinkinderen. 
Overigens is de achternaam Sacleu in die periode aan een veranderlijke spelling onderhevig, 
zodat enige fantasie wel vereist is om deze mensen te vinden. 
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Huwelijk op 19-11-1642 te Leiden 
 
KO N20, 19-11-1642. 
Loth [m.z. Otto] Sacle, jongeman van Rijssel, greinwerker, wonende in de Nieuwe Cathaline-
steech, vergeselschapt met Isaak Forest, zijn toekomende schoonvader, als boven, en Piere 
Taverne, zijn bekende, mede aldaer, huwt met Marija Forest, jongedochter van Leiden, wonende 
als boven, vergeselschapt met Cathalijn Sacleu haar nicht, op het Cort Rapenburch en Franchoijse 
del Lebre, haar bekende, mede aldaar. 
 
Tweede huwelijk Otto Sattkleu met Geertgen Pietersdr. op 19-09-1670 te Leiden 
 
Leiden, KO V6v, 19-09-1670. 
Otto Sattkleu, weduwnaar van Marija Forre, wonende op de Binnevestgraft, vergeselschapt met 
Pieter Heijndrickxsz Batteur, zijn neef, wonende op ’t Eylant, huwt met Geertgen Pietersdr, 
weduwe van Adrijaen Forre, wonende in de Paterstraet, vergeselschapt met Marija Gecuere 
[Queekere], haer bekende in de Paterstraet. 
 
Eerste huwelijk van Geertruijt Pieters (2

e
 vrouw Otto Sacleu) met Adriaen Forree 

 
Leiden, KO O 32v, 05-03-1648, Waalse kerk. (Zie ook bij generatie 12 Forest.) 
Adriaen Forree, weduwnaar van Martyna du Gy, wonende bij de Doelen, vergeselschapt met Jan 
Forree, zijn vader, wonende in de Camp, huwt met Geertruijt Pieters, jongedochter van Middel-
burch, wonende in de Camp, vergeselschapt met Loijsgen Danielsdr., haar bekende in de Camp. 
 
Doopboeken 
 
Waalse dopen, kinderen van Otto Sacleu en Maria Forest 

 06-03-1644 Marie, [pa Hoste Saqueleu, ma -], getuigen Jean et Isaac Forest, Catelijne Hache 
et Marie Dernet. 

 14-01-1657 Catherine, [pa Oste Chacleux, ma Marie Foret], getuigen André de la Vigne, 
Abraham de Raet, Catherine Chasteux, Jeane de la Vigne. 

 21-09-1659 Esaie, getuigen Martin van Egre, Marie Breva. 

 29-07-1663 Pierre, [pa Otte Saqueleux, ma Marie Foren], getuigen Balthazar Janniau et 
Elisabeth Martin. 

 14-02-1666 André, getuigen Bernard Renier, André Sacleu, Eleonore Afaiy et Susanne Patie. 
 
Waalse kerk, kinderen van Adriaan Forest en Geertruijd Pieters 

 [kind in 1650] getuige Marie de Planque. 

 07-02-1655 Judith, getuige o.a. Isaac Forest. 

 18-06-1656 Jacob. 

 05-02-1662 Jean, getuigen Jean del Salle, Ott Saclent, Marquerite Foret et Marie Bruvart. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Marij Sakleu met Jan Jansz. Schatse   02-08-1669 Leiden 
Ifaack Saclu met Jenne Boleijn   22-08-1670 Leiden 1

e
  

Isaac Sacleu met Jannetge du Saer   15-06-1685 Leiden 2
e
  

Lijsbet Saeckleu met Johannes Verhage  13-05-1672 Leiden 1
e
  

Elisabet Sjakleu met Hendrick Lagas   18-03-1702  Leiden 2
e
  

Cathalijn Chaekleu met Abraham Boleijn  15-05-1677 Leiden 
 
KO T182v, 1669, Waalse kerk. 
Jan Jansz. Schatse, jongeman van Leijden, saaiwerker, huwt met Mary Sakleu, jongedochter van 
Leijden, wonende op de Binnevestgraft bij de Hogewoertspoort, vergeselschapt met Mary Fore, 
haar moeder, aldaar. 
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KO T302v, 1670, Waalse kerk. 
Ifaack Saclu greijnwercker, jongeman van Amsterdam, wonende op de Binnevestgraft, 
vergeselschapt met Otte Saclu, zijn vader aldaar, huwt met Jenne Boleijn, jongedochter van 
Leijden, woonende op de Binnevestgraft, vergeselschapt met Marij Varé haer moeder aldaer. 
 
KO V220v, 1672. 
Johannes Verhage, narfelingmaecker, jongeman van Leiden, huwt met Lijsbet Saeckleu, 
jongedochter van Amsterdam, wonende op de Binnevestgraft, vergeselschapt met Geertge 
Pieters haer [stief-]moeder op de Binnevestgraft over de Turfffchuijr. 
 
KO W270, 1677. 
Abraham Boleijn, jongeman van Leijden, greinwerker, wonende op de Binnevestgraft bij de 
Roomolen, vergeselschapt met Denijs Boleijn zijn vader als vooren, huwt met Cathalijn Chaekleu, 
jongedochter van Leijden, wonende in de Uijtterstegraft, vergeselschapt met Elisabet Jaeckleu 
haar zuster wonende als vooren. 
 
KO Y246, 1685, Waalse kerk. 
Isaac Sacleu, weduwnaar van Jannetge Bolijn, wonende in de Gorststraet, vergeselschapt met 
Johannes Verhagen zijn zwager in de Eerste Haverstraet, huwt met Jannetge du Saer, jonge-
dochter van Leijden, wonende op de Langegraft, vergeselschapt met Jenne Martijn, haar moeder 
aldaar. 
 
KO CC258v, 1702, Waalse kerk. 
Hendrick Lagas, weduwnaar van Jannetge Pieters Masurel [3 kinderen] woont op de Uijtterste-
graft, vergeselschapt met Isacq Sakleu, zijn bekende, wonende op de Corte Langegragt, huwt met 
Elisabet Sjakleu, weduwe van Johannes Verhagen [2 kinderen], wonende op de Uijtterstegragt, 
vergeselschapt met Catarina Sjakleu, haar zuster, in de Craijerstraet en Geertruijt Biermans, haar 
schoondochter, Westhavestraet. 
 
Diversen 
 
Leiden, weeskamer voogdijboek G213v. 
Jan Schats, faeijwerker ende Willem Pauls, mede faeijwercker, gebede vrunden, zijn voogden 
gestelt over Pieter, oud vij ende Catalijna, oudt xiiij jaren, beijde of daer omtrent, nagelate 
weefkinderen van Maria Foreft, gewonnen bij Otto Sacleu, greijnwerker. Comparerenden hebben 
den voorn. voogdije aangenomen en aan heeren weesmeesteren den eed gedaen op 22 gb 1670. 
Den voorn. boedel is ten zelven dage gerepudieerd. 
 
NH-doopgetuige bij een kind van Jan Schatse en Maria Sakleu [Harlin] is in 1671 onder andere 
Lijsbeth Harlin [Sacleu]. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes Verhage en Elisabeth Sacleu zijn in: 
1673 o.a. Odt Cackleij, Marie Cackleij. 
1676 [ma: Elisabeth Hakne] Abraham de Reus [Boleijn?], Catharina Hackne [Sacleu]. 
1677 Isaak Saklum, Jannetje Denijs [Boleijn?]. 
1679 Isaak Sakleu, Jannetje Boulen. 
1681 Isack Sackelue, Jannetje Beulijn. 
1683 Isaak Sacleu, Jannetje Bonlieu. 
1685 Isaak Sacleu, Jannetje Voetsa. 
En zo blijkt weer dat een rijke fantasie nodig is om sommige mensen te achterhalen. Zoals te 
verwachten was, geen kinderen uit het tweede huwelijk van Elisabeth Sacleu gezien. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Isaak Sacleu en Jannetje du Saar zijn in: 
1686 n.v.t., 1695 n.v.t.? en 1696 n.v.t. 
1689 Jan Foret en Maria Voorindt. 
1692 Johannes Ferre, Katrijn Sakkeleu. 
Zie verder bij generatie 10 Bouleijn. 
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 In 1673 is Otto Sackeleu, bekende, op de Achtergraft getuige bij het KO huwelijk van Jan 
Mathijsz. Schatse en Claertge Willems, die o.a. Maria Sackeleu haar bekende in de 
Haverstraet meebrengt. 

 In 1675 hertrouwt KO Jan Schatse, weduwnaar van Marij Sakleu en brengt Otto Sakleu, zijn 
schoonvader op de Marendorpse Achtergraft mee. [Geen voogdij.] 

 In 1693 is Isaack Sjaclu, oom op de Langegraft, getuige bij het KO huwelijk van een Jan 
Schatser. 

 In 1694 is Isaack Sjacleu de oude, vader, wonende op de Korte Langegraft, getuige bij het KO 
huwelijk van Isaak Sjacleu met Catharina Lichtvoet, die o.a. Susanna Wasteijn, haer meuij op 
de Langegraft meebrengt. (Zie familie Wasteijn, in de Boekooy/Stouten-tak.) 

 In april 1701 is Isacq ’s Jaequeleu, oom, wonende op de Korte Langegraft, getuige bij het KO 
huwelijk van Johannes Verhagen junior. 

 In 1710 is Isaak Siakleu, vader op de Korte Langegraft, getuige bij het KO huwelijk van 
Jacobus Siakleu. 

 In 1711 is Elisabeth Sacleu, moeje op de Oostwestgraft getuige bij het KO huwelijk van 
Elisabeth Sacleu en Johannes de Sein. 

 
Zie de huwelijksgetuigen en doopgetuigen bij het ouderlijk paar: 
In augustus 1637 huwt een Cathalijna Sacleu uit Armentier met Sacharias Lansel. In 1638 is onder 
andere Andries Sacleu bij een kind van dit paar Waals doopgetuigen. Van Pieter H. Bateur geen 
duidelijk verband via KO-huwelijken gezien. De familie De la Vigne betreft waarschijnlijk 
bevriende mensen. 
 
De volgende persoon is mogelijk een neef van generatie 10 Sacleu: 
KO N76, 28-11-1643. 
Andries Sackle, jongeman van Amsterdam, wonende in de Cruijsstraet, vergeselschapt met 
Andries Rousaert, zijn peter, mede aldaar, huwt met Leonora de Fije, vergeselschapt met 
Cathalijna Sackle, haar bekende op het Cort Rapenburch. 
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 Generatie 11 Forest         
 
 
Man   
Naam: Isaac Forest  
Geboren: ca 1600 te Valenciennes (Frankrijk)?   
Overleden: na 1656    
Geloof: Waals 
Adressen: Leiden: Nieuwe Cathalinesteech (1642, 1645, 1652) 
Beroepen: Twijnder (1645) 
Vader: Jan Forest 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Catharina Hache/Hasje (w.s.) 
Geboren: ca 1605 te  
Overleden: voor maart 1645 
Geloof: Waals 
Adressen: Leiden 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Hache 
Moeder: NN 
 
Huwelijk:  ca 1625? 
 
Kinderen 
1. Marija  doop 20-11-1625? te Leiden, overl. tussen 1668-okt. 1670 
2. Prudence   doop 09-01-1628 te Leiden, overl. jong? 
3. Isaac    doop 07-04-1630 te Leiden, overl.  
4. Jean     doop 18-07-1632 te Leiden, overl.  
 
Kinderen van Isaac Forest en Maria des Plancques (tweede vrouw) 
1. Abagaël   doop 14-01-1646 te Leiden, overl. jong? 
2. Jan    doop 16-01-1647 te Leiden, overl.  
3. Marie    doop 09-05-1649 te Leiden, overl. jong? 
4. Hester   doop 15-09-1652 te Leiden, overl. jong? 
5. Marquerite   doop 26-10-1653 te Leiden, overl. voor 1657 
6. Marquerite   doop 28-05-1656 te Leiden, overl. jong? 
 
Kinderen van Isaac Forest en Marie Brevar (derde vrouw) 
1. Esther   doop 08-07-1657 te Leiden, overl. jong? 
             
 
 
Maria Forest is waarschijnlijk het kindje dat als “l’enfant de Isaac Ferret” en NN op 20 november 
1625 in de Waalse kerk te Leiden wordt gedoopt. De niet nader genoemde moeder is vermoe-
delijk Catharina Hache. Het paar is rond 1625 getrouwd en krijgt, voor zover valt op te maken uit 
het Waalse doopboek, vier kinderen, van wie kennelijk alleen Maria over blijft. Zij trouwt in 1642 
met Loth (Otto) Sacleu, waar haar nicht Cathalijn Sacleu als getuige bij aanwezig is. Haar moeder 
kan blijkbaar niet komen en enkele jaren later meldt haar vader weduwnaar te zijn. Isaac Forest 
hertrouwt in februari 1645 met Maria des Plancques en uit die verbintenis spruiten nog eens zes 
kinderen. Waarschijnlijk zijn zij allemaal al jong gestorven en ook deze echtgenote overlijdt na 
tien jaar huwelijk. Wederom lijken complicaties bij de bevalling van de jongste dopeling de 
oorzaak te zijn, want binnen vier maanden trouwt Jsaac voor de derde maal en deze keer met 
Marija Breva, die zelf ook weduwe is.  
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Ondertussen is Isaac al een jaar of 56 oud. Zij krijgen samen één kindje, waar verder niets meer 
over vernomen is. Het lijkt er sterk op dat van Isaac’s elf kinderen, slechts één dochter in leven is 
gebleven. Maar evengoed kunnen enkele zonen naar elders zijn vertrokken. 
Op basis van de getuigen valt op te maken dat Isaac niet alleen naar Leiden kwam. Daarom sluit 
dit relaas over het geslacht Forest af met informatie over zijn vader Jan en vermoedelijke broers 
Adrian, Jan en Avontuyr Forest. Mogelijk woonde de familie eerder in Valenciennes (Frankrijk, in 
de buurt van Lille). Vermeldenswaardig is bovendien dat de tweede vrouw van Otto Sacleu 
eerder was getrouwd met de hier genoemde Adrian Forest. Otto was in 1662 zelfs doopgetuige 
bij één van hun vier kinderen. 
 
Tweede huwelijk Isaac Foreest met Maria del Plancke op 14-02-1645 te Leiden 
 
Leiden, KO N137v, 14-02-1645. 
Isaac Foreest, weduwnaar van Catharina Hasje, twijnder, wonende in de Nieuwe Cathalinesteech, 
vergeselschapt met Jan Foreest, zijn vader in de Vrouwencamp, huwt met Maria del Plancke, 
jongedochter van Tourcoigne, wonende in de Drie Houpelsteech. 
 
Derde huwelijk Isack Foré met Marija Breva op 12-09-1656 te Leiden 
 
Leiden, KO P328, 12-09-1656, Waalse kerk. 
Isack Foré, weduwnaar van Marij le Planck, wonende op de Doelachtergraft, vergeselschapt met 
Ot Sackeleu, aldaar, huwt met Marija Breva, weduwe van Flip le Conte, wonende op de Doel-
achtergraft. 
 
Doopboeken 
 
Waalse kerk, kinderen van Isaac Forest/Foren/Forré en Catheline Hache (soms bij Ferret) 

 20-11-1625 L’enfant [Marija?] de Isaac Ferret, ma – , getuigen Louijs Pernelle, Anderiette 
Ferret. 

 09-01-1628 Prudence, [ma -], getuigen Jean Foren, Vincent Brulen, Anne Darnelle et 
Philippotte des Bonnet. 

 07-04-1630 Isaac, getuigen Oste de Catteau, Jean Couteau, Jeanne Hache, Marie d’Ausfy. 

 18-07-1632 Jean, [ma: C. Hache], getuigen Jean Forré, Hilaire Verquin, Jeanne Hache, Marie 
Wijseux. 

 
Waalse kerk, kinderen van Isaac Forest en Maria des Plancques 

 14-01-1646 Abagaël, [ma -], getuigen Pierre le Febvre, Jean du Bouchar et Jeacqueline du 
Pré. 

 16-01-1647 Jan, [ma -], getuigen Jean Foré, Pierre le Febvre, Barbe Lacmar, Marie Darnel. 

 09-05-1649 Marie [ma -]. 

 15-09-1652 Hester. 

 26-10-1653 Marquerite. 

 28-05-1656 Marquerite, getuigen o.a. André et Jean la Vigne. 
 
Waalse kerk, kinderen van Isaac Forest en Marie Brevar 

 08-07-1657 Esther. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Marija Forest met Loth Sacle   19-11-1642 Leiden 
(Van andere dochters en de zonen geen passend KO-huwelijk gezien.) 
 
KO N20, 19-11-1642. 
Loth [m.z. Otto] Sacle, jongeman van Rijssel, greinwerker, wonende in de Nieuwe Cathaline-
steech, vergeselschapt met Isaak Forest, zijn toekomende schoonvader, als boven, en Piere 
Taverne, zijn bekende, mede aldaer, huwt met Marija Forest, jongedochter van Leiden, 
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vergeselschapt met Cathalijn Sacleu haar nicht, op het Cort Rapenburch en Franchoijse del Lebre, 
haar bekende, mede aldaar. 
 
Overlijdensakten 
 
Tussen 1620 en 1640 wordt geen enkel overleden kind van Isaac Forest (of Ferre) aangegeven. 
Mogelijk woonde hij met zijn gezin elders tijdens de enorme pestepidemie die Leiden in 1635 
decimeerde. 

 13 okt. 1652 kind van Isack de Fore, Katal. steeg, PK. 

 23-29/10-1661 kind van Isack de Foree, -, PKGB. 
 
Generatie 12 Forest 
 
Vader Jan Forest huwt ca 1600 met NN. 
Kinderen zijn Isaak en vermoedelijk ook Adrian, Jan en Avontuyr Forest. 
 
KO J68v, 06-07-1626. 
Adriaen Foree, jongeman van -, passementier, wonende bij de Doelen, huwt met Maddelena 
Maljon, weduwe van Joris Cocqueuw. 
 
KO K122, 27-09-1628. 
Adriaen Foré, weduwnaar van Maddelena Maljon, cardewerker, wonende op de Achtergraft, 
vergeselschapt met een bekende, huwt met Marteijne du Geijn. 
Eerste huwelijk van Geertruijt Pieters (tweede vrouw Otto Sacleu) met Adriaen Forree. 
 
KO K127v, 30-10-1628. 
Jean Forré, jongeman van -, coordewerker, wonende in de Paterstraat, vergeselschapt met o.a. 
Ysaac Forre, op de Achtergraft, huwt met Nouwel Socque. 
 
KO M67v, 24-12-1838. 
Avontuyr Forree, jongeman van Valencijn, passementwerker, wonende bij den Doelen, vergesel-
schapt met Adriaen Foree, zijn broeder, aldaar, huwt met Hester Pauly. 
(Geen Waalse of NH-dopen gezien.) 
 
KO O32v, 05-03-1648, Waalse kerk. 
Adriaen Forree, weduwnaar van Martyna du Gy, wonende bij de Doelen, vergeselschapt met Jan 
Forree, zijn vader, wonende in de Camp, huwt met Geertruijt Pieters, jongedochter van Middel-
burch, wonende in de Camp, vergeselschapt met Loijsgen Danielsdr., haar bekende in de Camp. 
(Eerste huwelijk van Geertruijt Pieters (tweede vrouw Otto Sacleu) met Adriaen Forree.) 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Adriaen Forree en Martine de Geijn zijn in: 
1629 Isaac du Forez, 1632, 1637, 1640 en 1645 n.v.t. 
Mogelijk groeide een deel van deze kinderen op in het gezin van Otto Sackleu. 
 
Waalse kerk, doopgetuigen bij de kinderen van Adriaan Forest en Geertruijd Pieters 
1650 Marie de Planque. 
1655 o.a. Isaac Forest, 1656 n.v.t. 
1662 Jean del Salle, Ott Saclent, Marquerite Foret et Marie Bruvart. 
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 Generatie 09 de Pon         
 
 
Man   
Naam: ... du Pon  
Geboren: ca 1650  
Overleden: na 1701    
Geloof: Waals 
Adressen: Valencijn (Valenciennes, Pas de Calais, Frankrijk), Leiden 
Beroepen:  
Vader: du Pon 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: NN 
Geboren: ca 1650 
Overleden: na 1701 
Geloof: Waals 
Adressen: Valenciennes, Leiden 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: NN 
Moeder: NN 
 
Huwelijk:  ca 1675 
 
Kinderen 
1. Sjaeck/Jacobus doop ca 1675 te Valenciennes, overl. 27/10-03/11-1725 te Leiden 
2. Philips doop ca 1680 te Valenciennes, overl. 16/23-02-1754 te Leiden 
3. Michiel doop ca 1687 te Valenciennes, overl. 31/07-07/08-1773 te Leiden 
4. Charles doop ca 1688 te Valenciennes, overl. 22/29-10/1729 te Leiden 
5. Maria doop ca 1695 te Leiden, overl. 09-01-1758 te Leiden 
6. Johanna doop ca 1700 te Leiden, overl. na 1728 
7. Janne  doop ca 1702 te Leiden, overl. na 1725 
             
 
 
Maria du Pon, die in 1716 met Pieter Isbertse (Huijbers) trouwt, is ofwel afkomstig uit een 
kinderrijk gezin, ofwel opgegroeid tussen een verzameling in Valenciennes geboren halfbroers en 
in Leiden geboren zussen. Haar ouders zijn vooralsnog onbekend en verbleven mogelijk relatief 
kort in Leiden. Zij zijn bij geen enkel huwelijk van de oudste zonen aanwezig en mede daarom 
presenteer ik deze gezinssamenstelling onder enig voorbehoud. Zoals wel vaker geven vooral de 
doopgetuigen bij de kleinkinderen reden om deze mensen als één groot gezin te zien. 
Tussen circa 1675 en 1688 worden met zekerheid vier broers geboren en zij duiken vanaf 1696 in 
Leiden op. In dat jaar trouwt Sjaeck/Jacobus du Pon als eerste. Aan de hand van de huwelijken 
treffen we de overige kinderen aan. Enkele jongens werken in de lakenindustrie, maar twee 
anderen zijn wieldraaiers en twee zwagers werken als “wijnsteeker” en stuurman. Vervolgens 
schenken zij het leven aan talrijk nageslacht en opvallend is dat daar maar liefst vier paar twee-
lingen bij zitten. Bovendien heeft zoon Michiel het bij zijn tweede huwelijk getroffen, want zijn 
vrouw brengt als weduwe onroerend goed in dat hij uiteindelijk zal erven. Ook Philip heeft 
bezittingen en hij prelegateert in 1746 al zijn gereedschappen voor het wielmakersambacht aan 
zijn zoon Aarnout. 
Maar voordat het zover is, krijgt deze familie een tragedie te verwerken. Eind oktober 1725 zitten 
drie boeren deels van buiten de stad in een vaantje te drinken. Vaantjes waren winkeltjes waar 
sterke drank kon worden gekocht, maar het was wettelijk de bedoeling dat deze thuis werd 
genuttigd. In elk geval vloeit er de nodige alcohol die avond en als om 22:00 uur de zaak dicht 
moet, gaan zij en nog wat mannen weg. Om onbekende reden worden zij door enkele buurt-
bewoners gevolgd. Op een gegeven moment ontstaat er geschreeuw, wordt er flink gedreigd en 
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vliegen even later de stenen, die toevallig in de buurt op een hoop voor het grijpen liggen, door 
de lucht. Tot de bekogelaars behoren de gebroeders Jacob en Philip du Pon én Benjamin 
Gijsberts (Huijbers). Het hele verhaal is door meerdere getuigen op uiteenlopende wijze uitvoerig 
voor de schout en schepenen naverteld. Maar om welke versie het ook gaat, uiteindelijk blijkt 
Jacobus du Pon een levensgevaarlijke hoofdwond op te hebben gelopen en daaraan is hij kort 
daarop overleden. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Sjaeck du Pon met Catharina Spa/Louchet  05-05-1696 Leiden  
Philips du Pon met Sara van Rensen   29-08-1704 Leiden 1

e
  

Philips du Pon met Catharina Ligtvoet  13-10-1724 Leiden 2
e
  

Charles du Pon met Maria Luber   27-04-1709 Leiden 
Michiel du Pon met Catharina de Bruijn  15-06-1709 Leiden 1

e
  

Michiel du Pon met Maria van der Jacht  04-10-1710 Leiden 2
e
  

Marie du Pon met Pieter Isbertse   23-10-1716 Leiden 
Johanna du Pon met Pieter Garnier   29-06-1720 Leiden 
Janne du Pon met Pieter Vrigneau   31-01-1722 Leiden 
 
KO BB163, 05-05-1696. 
Sjaeck du Pon, jongeman van Valencijn, sersieduboijswever, wonende op de Doelgraft, verge-
selschapt met Jan Huijsman, zijn bekende bij den Doelen, huwt met Catharina Spa [Louchet], 
jongedochter van Leijden. 
 
KO DD87v, 29-08-1704, Waals. 
Philips du Pon, jongeman van Valencijn, wieldraaier, wonende op de Cellebroersgraft, vergesel-
schapt met Charles du Pon, zijn broeder, wonende alsvoren, huwt met Sara van Rensen, jonge-
dochter van Leijden, wonende in de Nonnesteegh. 
 
KO EE145, 27-04-1709, Waals. 
Charles du Pon, jongeman van Valencijn, droogscheerder, wonende op de Doelegraft, vergesel-
schapt met Sjaak du Pon, zijn broeder, wonende alsvoren, huwt met Maria Luber, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Cellebroersgraft. 
 
KO EE158, 15-06-1709. 
Michiel du Pon, jongeman van Valencijn, wieldraaier, wonende op de Doelagtergraft, vergesel-
schapt met Sjaak du Pon, zijn broeder, wonende als voren, huwt met Catharina de Bruijn, 
jongedochter van Leijden. 
 
KO EE254, 04-10-1710. 
Michiel du Pon, weduwnaar van Catharina de Bruijn, wonende op de Doelagtergraft, vergesel-
schapt met Philips du Pon, sijn broeder, wonende op de Cellebroersgraft, huwt met Maria van 
der Jacht, weduwe van Willem van der Zingel, [marge: secl. vertoont] woont op de Ouden Rhijn, 
vergeselschapt met Anna Jacobs haar bekende en Maria de Groot, mede haar bekende, wonende 
op de Doelagtergraft. 
 
KO GG147v, 23-10-1716. 
Pieter Isbertse, wolkammer, jongeman van Leijden, wonende op de Doelegraft, vergeselschapt 
met Joseph Isberts, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Anna [Marie] du Pon, jonge-
dochter van Leijden, wonende op de Doelegraft, vergeselschapt met Maria van der Jagt, haar 
behuwdt suster, wonende als vooren. 
 
KO HH161, 29-06-1720, Waals. 
Pieter Garnier, wijnsteeker, jongeman van Amsterdam, wonende in de Claresteegh, vergesel-
schapt met Charles du Pon, sijn bekende, wonende op de Langegraft, huwt met Johanna du Pon, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Doelegraft, vergeselschapt met Maria du Pon, haar 
suster, wonende als voren. 
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KO II7, 31-01-1722, Waals. 
Pieter Vrigneau, stuurman, jongeman van Amsterdam, woonende aldaer, vergeselschapt met 
Michiel du Pon, sijn bekende, woont over de Haven [moet attestatie vertonen], huwt met Janne 
du Pon, jongedochter van Leijden, woonende over de Haven, vergeselschapt met Maria du Pon, 
haar suster woonende op de Doelagtergraft. 
 
KO II285, 13-10-1724. 
Philips du Pon, weduwnaar van Sara van Reusen [3 kind., acte van repud. vertoont, sijnde in dato 
den 12

e
 juli 1724], wonende op de Cellebroersgraft, vergeselschapt met Michiel du Pon, sijn 

broeder, wonende op de Rhijn over de Haven, huwt met Catharina Ligtvoet, jongedochter van 
Leijden, vergeselschapt met Sara van der Kelder, haar behuwd suster in de Nonnesteegh. 
 
Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafboeken 1722-1811. 

 27/10-3/11-1725 Jacobus du Pon, -, B. 

 22-29/10-1729 Karel du Pon, -, B. 

 16-23 febr. 1754 Philip du Pon, man van Catharina Ligtvoet, PK. 

 31/7-7/8-1773 Machiel du Pon, (wed. v. Maria van der Jagt), HK. 
 
Buiten begravenen Leiden. 

 Marijtje du Pon, weduwe van Pieter Ysberts, van de Zuijd Singel naar Leiderdorp,  
9 januari 1758. 

 
Diversen 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Philippe de Pon en Sara van Rense zijn in: 
1707 Jacque du Pon et Jeanne Houzée (geen echtpaar). 
Zij zijn de laatsten van de familie Du Pon die kinderen in de Waalse kerk laten dopen. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Sjaek/Jacobus du Pon en Catharina van Spa (vanaf 1701) 
Louchet zijn in: 
1697 o.a. Maria Tiry. 
1701 Philip du Pon, Anna Philips. 
1706 n.v.t. 
1709 Michiel du Pon, Catharina de Bruijn. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Carel du Pon en Marijtje Libaar/Luber zijn in: 
1710 Philip du Pon, Sara van Rense. 
1712 Michiel du Pon, Jannetie du Pon. 
1714 (tweeling) n.v.t. 
1716 Pieter Gijsbertze, Marijtje du Pon. 
1719 Abraham Heesen, Anna du Pon. 
1725 Pieter Ysbers, Maria du Pon. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Michiel du Pon en Maria van der Jaght zijn in: 
1711 Jan Spierenburgh, Jannetie du Pon. 
1716 (tweeling) Jan Spierenburg, Karel du Pon, Sara Verham, Maria Libeer. 
1717 Flip du Pon, Sara van Rensse. 
1721 Pieter Garnier, Antje du Pon. 
1722 Pieter Vrigneau, Jannetje du Pon. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Philip du Pon en Sara van Rensen zijn in 1711 n.v.t. Dit is 
het enige gedoopte kind, terwijl dit paar wel minimaal drie kinderen heeft gehad. Philip leeft 
waarschijnlijk nog in 1745, zie dopen kinderen van Aarnout du Pon. 
Geen NH/Waalse dopen van kinderen van Pieter Garnier (Gernier) en Johanna du Pon gezien. 
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NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Vrigneau en Janne du Pon zijn in: 
1723 (tweeling) Michiel du Pon, Maria van der Jacht. 
1726 Pieter Garnier, Antje du Pon. 
 
(Generatie 10 Heese, Van Wijk-tak: KO GG126, 01-08-1716 te Leiden betreft het huwelijk van 
Abraham Heese, vergeselschapt met Michiel du Pon, sijn bekende wonende op de Doelengraft 
die huwt met Johanna du Pon, jongedochter van Leijden, wonende op de Doelegraft, 
vergeselschapt met Anna Boon, haar bekende in de Narmsteegh.) 
 
ORA, Civiele Zaken, deel Q, akte 56. 
Wij Catarijna Jans dr. Huijsvrou van Cornelis Jansz. van Dijk woonende in de Hoefstraat bij de 
Ouwevest, Jan Steenmetfer, Charl de Pon, verwerfknegts, [en andere mensen], allen woonende 
binnen de stad Leijden, hier onder geteeckenden verklaaren bij defen ter requifitie van de heer 
Mr Frans van Kerchem hooftofficier der voorfz. stad waar en waaragtig te weefen, eerftelijk ik 
Catarijna Jans dr. dat ik op gifteren wefende den eerften pinxterdag des morgens de klokke 
omtrent halff vijf uijre uijt mijn huijf fijnde gegaan naar’t waater op de Oudeveft omme aldaar 
eenige vuijle kinder luijren te fpoelen en uijttewaffchen, ende leggende over´t water daarmeede 
befig wefende, alfdoen door een mans perfoon (die mijn naderhant gefeijt is te fijn een klomp-
maakker woonende in de Claarefteeg en te wefen de foon van de onderkofter in de Maarekerk) 
feer onfatfoenelijk van agteren onder mijn klederen ben getaft en aangeranft geworden, dwing-
ende defelve manf perfoon onder bedreijginge van mijn met een mef anders den half te fullen 
affnijden het gelt ’t geene ik bij mijn hadde aan hem te moeten overgeven, dat ik daarover 
gealtereert en verbaeft fijnde het wijnige gelt dat ik was hebbende uijt mijn fak heb gelanckt en 
nevens mijn op ftraat neergegooijt alfwanneer den voorf perfoon mijn verders vergden om fijn 
geijle luften met mijn te plegen, dat ik met worftelen en fortee daartegens ftrevende, en voor foo 
veel mijn doenlijk was verweerende, door hem op de ftraat onder de voet ben gefmeeten en 
agterover getrocken, maakkende defelve voorts fijn broek lof om met fijn mannelijk lit foo ik 
(edog heel gealtereert wefende) konde bemercken mijn vleefelijk te bekennen, ligtende mijn 
kleederen van ondere over mijn hooft, fettende beijden fijn knien op mijn lighaam fulcxs dat ik 
mijn niet meerder kondende verweeren en daar door in die ftaat was gebragt van door defelve 
mans perfoon (in cas geen menfchen tot ontfet en hulp waaren gekoomen) alfdoen verkragt en 
onteert te fijn geworden. 
Ende wij Jan Steenmetfer, Charl de Pon, Jonas Jans, Jacob Warnaar en Jan Questro dat wij ten 
tijde en uijre voorft. gefamentlijck met een fchuijtie fijn koomen vaaren van de Zeijlebrugge tot 
inde Ouweveft, alfwanneer wij fiende ’t voorfz gewelt en oneerlijk doen aan land fijn geroeijt om 
de eerfte depofante die jn groote noot was te hulp te koomen en te ontfetten, dat het felve bij 
de voorfz klompmaakker (die wij alle te faamen feer wel fijn kennende) gefien fijnde, hij klomp-
maaker haaftelijk van ’t lijff van de eerfte depofante is opgerefen ende fig met de vlugt heeft 
gefalveert, kijckende dieverfe maalen van agteren in’t loopen om off hem niemant vervolgde, ’t 
geene nogtans door ons Jacob Warnaar en Jan Steenmetfer (foo wij beijden verklaaren) tot 
omtrent de Donckerfteeg toe is gedaan geworden. 
... Verderop in de verklaring staat dat door Cornelis Janz. van Dijk in de Koeftraat de klompmaker 
zeer werd bestraft en berispt vanwege zijn daden. Deze zegt “fulcxs door den dronk begaan te 
hebbe”.  
Charl de Pon zet een kruisje, verklaring is gedaan op 29-05-1714. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel Q, akte 345 Verklaring van Philips du Pon wonende binnen de 
stad Leiden over de onderlinge verwantschap binnen de familie De Graaf, buren, verder n.v.t., 
16-11-1715. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel T, akte 27, betreft een verklaring van “Philip du Pon en Aernout 
van Rense, beijde van competenten ouderdomme, ende wonende binnen defe stad” over de 
onderlinge verwantschap van de familie De Hartog in verband met iemand die naar Suriname is 
gevaren, 11-07-1720. 
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ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 91. 
Betreft het verhoor (volgens van te voren opgeschreven vragen) van Hendrick Jongbloet, oud 
“omtrent 28 jaer, geboortig van Amfterdam, wonende op de Doelegraft, winkelier.” Of hij op 
seeckere avond omtrent half elf uuren niet heeft gehoort een seer groot geraas foo op de 
Doelegraft als in Catalijne steeg. Zeit ja. Of hij dien dag niet weet te noemen. Zeit dat niet 
onthouden te hebben. So neen of hij dan niet weet dat het is geweest in october van den jaare 
1725. Zeit dat het in de voorgaande maand october op een maandag is gefchiet. Of hij op dat 
geraaf niet boven op fijn kamer een venfter heeft opgedaan, en gefien dat eenige perfoonen, die 
onder fijn huijf ftonden te gooijen naa eenige perfoonen die in het midden van de Catalijne fteeg 
stonden. Zeit ja. Hoeveel perfoonen datter in de steeg stonden te goijen. Zeit twee perfonen 
gefien te hebben. Of die perfoonen die in de Catalijne steeg stonden niet weder goijden na die 
perfoonen die op de Doelegraft stonden. Zeit ja. Off hij die perfoonen die in de Catalijne steeg 
goijden niet koft. Zeit neen, dog dat het na zijn gedagten boeren waren. Of hij die perfoonen of 
eenige van dien niet kan die op de Doelegraft stonden te goijen en met haar hoeveelen fij bij 
giffing waren. Zeit neen, nog niet te weten hoe sterk zij waren. Of hij niet heeft gefien, dat die 
perfoon met de Engelfe mutf op in ’t laaft alleen goijden, na die perfoonen die onder fijn huijf of 
op de Doelegraft stonden. Zeit ja. Of voor fijn huijf niet een hoop steenen hebben gelegen gehad 
en of hij niet gelooft dat die perfoonen die onder fijn luijf stonden fig van die steenen in het 
goijen hebben bedient. Zeit ja. Of hij oock niet heeft gefien en gemerckt dat die perfoonen die in 
de Catalijne steeg hadden staan goijen in de Waterpoort fijn gegaan. Zeit neen. Of hij oock niet 
heeft gesien en gemerckt dat eenige andere perfoonen die perfoonen in de Waterpoort volgden. 
Zeit neen. Of hij oock geen steenen heeft hebben fien goijen in de Waterpoort. Zeit neen. Foo ja, 
wie die perfoonen fijn, die dat gedaan hebben. Vervalt. Of hij niet heeft gefien, dan eenige van 
die perfoonen die in de Catalijne steeg hebben ftaan goijen, weder uijt de Water poort fijn 
gekomen tot op de Doelegraft toe. Zeit ja. Of hij niet gefien en heeft dat die perfoonen daar op 
de Doelegraft weder rufie kregen, en aan het vegten raakten. Zeit ja. Soo raa of hij niet weet, met 
wie fij fijn aan het vegten geraakt fijn geweest. Zeit dat het geweeft zijn twee broeders Depon 
genaamt, en de andere niet te kennen. 
Of hij aldat hij verclaart heeft gefien te hebben, niet distinct heeft gesien omdat het klaare 
maanefchijn was. Zeit ja. Aldus gevraagt, beantwoort, en met eede bevestigt. Zo waarlijk etc. Act. 
den 15 novemb. 1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 92. 
Betreft de ondervraging van Katrijn van der Heijden, “zeid 23 jaer oud te sijn, geboortig van 
Leijden, wonende in de Catalijnefteeg, spinfter van haer handwerk.” Onder andere wordt 
gevraagd: “Of fij toen [in oktober 1725] niet heeft gefien datter eenige boeren in de Catalijne 
steeg eenige steenen raapten die onder het venfter van het brandewijn huijs het Swarte Paard 
lagen. Zeit ja.” 
Samengevat blijkt dat zij verder zag dat er twee boeren in de Catalijnesteeg stenen raapten en 
gooiden, dat ze dat deden naar enige mensen op de Doelegracht, niet eveneens naar mensen “na 
de Vest toe”. Verder zag zij dat de mensen op de Doelegracht stenen teruggooiden naar de 
mensen in de Catalijnesteeg. De boeren riepen “wegh jongens wilt gij tegens karels goijen ofte 
diergelijcke woorden.” ... “Of oock een van de boeren, tegens haar en Marij van Steenevelt niet 
heeft gefegt, foo alf fij haar boven deur wilde toedoen, laat jou deur maar open, gijluy hebt geen 
noot, uw fal geen geen quaad geschien of diergelijcke woorden. Zeit ja.” Zij heeft de boeren 
horen “schrappen, maar niet schreeuwen.” ... “Of fij de boeren onder het fchrappen en 
fchreeuwen niet heeft hooren roepen waar ben je nu knaapjes van ’t quartier alfmede pluggefen 
nagtloopers of diergelijcke woorden. Zeit neen. Of fij nadat de boer haar hadt gefegt dat fij geen 
nood hadden, de deur niet nog heeft opengehouden tot datter eenige ftilftant quam. Zeit ja. Of 
fij op die stilstand naar bovendeur niet heeft toegedaan gehadt. Zeit ja. Of fij nadat haar deur toe 
was niet naderhant nog een hoope geraas heeft gehoort. Zeit ja. Of fij alles ’tgeen fij getuijgt 
heeft gefien te hebben, niet ordentelijk heeft kunnen fien omdat het klaare maaneschijn was. 
Zeit ja.” Verklaring 15-11-1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 93. 
Betreft de ondervraging van Marij van Steenevelt, “zeit 61 jaaren oud te fijn, geboortig van 
Leijden, wonende in de Catalijne steeg, spinfter van haar handwerk.” Haar worden dezelfde 
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vragen gesteld als in akte 92. Zij heeft wel horen schreeuwen en schrappen, maar geeft verder 
vrijwel dezelfde antwoorden. Verhoor 15-11-1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 94 
Betreft de ondervraging van Hendrick van Omme “zeit ontrent 25 jaar oud te fijn, geboortig van 
Leijden, woonagtig in de Catalijne steeg, ftriepjes wever, en droogscheerder”. Hij heeft in de 
Catalijnesteeg horen schrappen en horen roepen “waar benje nu knaapjes van ’t quartier en 
mede oock pluggefen nagtlopers”, ook zegt hij dat hij dat heeft horen roepen onder het schrap-
pen, vervolgens is hij in huis naar boven gegaan en “is gaan leggen uijt fijn venster” ... “Of bij die 
boeren niet stonden Aarnaut van Hodonck en Phillip de Loo, en of die niet mede fteenen hebben 
gegoijt, foo neen, waar fij dan stonden. Zeit die perfonen daar bij gefien te hebben, dog dat ze 
niet gegoijt hebben, en dat ze stonden in het gat van poort. Of hij oock niet heeft gefien of 
gemerckt datter van de Doelegraft steenen wierden gegoijt de Catalijne steeg in. Zeit ja. Of hij 
niet gezien heeft dat die menschen die aan de kant van de Doelegraft stonden, al goijende tot 
diep in de fteeg waren genadert dan of sij aan het endt van de steeg bleven staan. Zeit dat ze aen 
het end van steeg bleven ftaan. Of hij oock niet heeft gefien, dat de boeren na de Vest toe 
hebben gegoijt gehadt met steenen en dat op de Vest een perfoon is gequest gewerden. Zeit 
neen. Of hij oock niet heeft gefien, wat voor menfchen dat het waren daar de boeren na goijden, 
en op de Doelegraft waren. Zeit neen, dog te geloven dat hij Benjamin Gijsb. aen zijn stem kende. 
... Of hij niet heeft gefien, dat de boeren in de Waterpoort gingen op die tijd dat Benjamin 
Gijfberts en Jan de Swager, van de Vest af in de Catalijne steeg quamen. Zeit ja. Of hij niet heeft 
gefien dat Benjamin Gijfberts en Jan de Swager de boeren in de Waterpoort volgden. Zeit ja. Of 
hij niet heeft gefien of gemerckt dat er steenen de Waterpoort wierden ingegoijt. Zeit neen. Of 
hij na verloop van eenige tijd niet twee boeren uijt de Waterpoort heeft fien komen loopen na de 
Doelegraft toe. Zeit ja. Of hij niet gefien en heeft dat toen de boeren weder uijt de poort 
gekomen waaren tot op de Doelegraft fij daar op nieus rufie hebben gehadt. Zeit neen. Soo hij 
het niet gefien heeft of hij dan geen groot geraaf heeft gehoort, omtrent die tijd dat de boeren 
koften gekomen fijn tot op de Doelegraft. Zeit neen. Of hij uijt fijn venster is blijven leggen, tot 
dat de commotie in de steeg geheel gedaan was. Zeit ja. Hoe laat het was toen hij die commotie 
heeft gefien en gehoort. Zeit omtrent halff elff. Of hij in de commotie niet over haar onder deur 
heeft fien leggen Marij Ftenevelt, en Katrijn van der Heijden. Zeit ja. Off hij geen buuren meer 
over haar deur of uijt haar venfters heeft fien leggen. Zeit neen. Of het dien avond geen klaare 
maaneschijn is geweest en of hij daardoor niet alles ’tgeen hij getuijgt heeft diftinctelijck heeft 
konnen fien. Zeit ja. Of hij dien avond of nader hand niet heeft gehoort dat Jacob de Pon een 
gadt in sijn kop was gegoijt, en waar hij dat gekregen heeft. Zeit ja, en te hebben horen zeggen 
dat het aen de Vest gebeurt is. Of hij oock niet heeft gehoort waar de boer de quetfuur in fijn 
aangefigt heeft gekregen. Zeit neen.” Ondervraging 15-11-1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 85. 
Ondervraging van Bartholomeus Haele, speckverkooper, “zeit ontrent 44 jaar out te fijn, 
geboortig van Leijden, wonende in de Catalijne fteeg.” Hij verklaart een boer en een schipper in 
de Catalijnesteeg gezien te hebben. “Of hij oock niet gefien heeft dat de perfoonen, die in de 
Catalijne steeg stonden oock steenen gooijden na de Vest toe, en dat fij daar een perfoon 
raakten met goijen sodanig dat hij voorover is gevallen. Zeit neen. Of hij een van die perfoonen 
niet heeft fien na de Vest gaan drijgende een ander perfoon, die die gevallen perfoon wilden 
opregten, en dat die op dat drijgen de vlugt nam. Zeit neen. Of hij niet heeft gemerckt datter een 
poos met steenen gooijen is opgehouden. Zeit neen. Of hij niet gefien heeft, datter eenige 
menfchen van de Vest af quamen de Catalijne steeg in, en dat die perfoonen die in de Catalijne 
steeg hadden staan goijen toen de Waterpoort in gingen. Zeit van Vest niemant te hebben zien 
comen, maar wel een van de Doelegraft, die voor de Waterpoort quam en daar in dreijgde te 
gooijen met steenen, en te geloven dat het de broer was van overledene en dat hij de boer 
naderhand heeft zien comen uijt de Waterpoort. Of hij oock niet gefien heeft dat eenige 
perfoonen die voorfchreeve perfoonen in de Waterpoort volgden. Zeit neen. Of hij niet gefien 
heeft dat ter in de Waterpoort steenen wierden gegoijt. Zeit neen. ... Of eenige tijd daarna niet 
gesien heeft dat er eenige menschen uijt de Waterpoort quamen, en na de Doelegraft gingen. 
Zeit ja, de boer alf 12 [bovengenoemd bij vraag 12] gemelt. Of hij niet heeft gefien, dat eenige 
van die perfoonen die uijt de Waterpoort quamen weer commotie kreegen op de Doelegraft en 
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daar aan het vegten raackten. Zeit dat er nieuwe commotie is ontftaan, dog de perfonen niet te 
weten, maar dat hij buiten zijn deur gegaan zijnde heeft gefien dat de boer art. 12 gemelt daer 
onder is geweeft. [Stukje over heldere maneschijn, daarna toegevoegde vraag in handschrift van 
de antwoorden:] Wat hij verder van die zaak weet. Zeit dat hij tevoren even over tien ure drie 
boeren, waaronder die met de muit was, te hebben zien gaan door de Catalijne steeg na de Vest, 
die gevolgt wierden van vier perfoonen, onder welke de twee broeders de Pon waren, en de 
andere niet te kennen”. Ondervraging 15-11-1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 98. 
Ondervraging van Aarnout van Hodonck “zeit 40 jaer oud te fijn, geboortig van Leijden, wonende 
op de Doelagtergraft, grijnwr. van zijn handteering. Of hij op den 21 october 1725 niet heeft 
fitten drincken in een vaantje. Zeit ja. Wat voor een vaantje dat is. Bij Lijsbet van Glaude of Grevé 
op de Doelagtergraft. Of op die avont daarmede niet hebben fitten drincken drie boeren met 
namen Gerrit Janfe, Adam Scheer en Abram Gerrits. Zeit ja. Of hij niet weet of heeft hooren 
feggen dat Gerrit Janfe tot Woerden woont, aan de Leijtfe poort in het eerfte steegje, en Adam 
Scheer tot Uijtregt buijten de Ftolfteeghe poort, en Abraham Gerrits hier tot Leijden in de 
Kuijpersteeg. Zeit ja. Of die boeren niet op slag van tien uuren uijt dat vaantje fijn gegaan en of 
hij geinterogeerde niet eveneens over tien uuren daar uijt is gegaan. Zeit ja. Of ten tijde dat hij 
uijt het vaantje ging, daar nog andere menfchen in waren, en in bleven. Zeit neen. ... Of hij haar 
[de boeren] de brug van de Meutjessteeg niet heeft fien overgaan. Ja. Of hij oock niet gefien 
heeft dat een van de boeren tegen eenige perfoonen die op de brug stonden wat stont te praten. 
Ja. Of hij oock niet gefien heeft dat die boer kort daaraan fig weeder bij fijn 2 maats op de Doele-
graft voegden. Ja. Of niet heeft gesien, dat de drie boeren de Doelegraft langs de Catalijnesteeg 
in gingen. Ja. Of hij oock niet heeft gefien dat 4 perfoonen van de brugge de boeren de Catalijne 
steeg in volgde hoe die hieten. Ja, dog de perfonen niet gekent te hebben of dat hij er geen agt 
op heeft geslagen. Of hij kort daarop niet is na fijn huis gegaan. Ja. Of hij nadat hij een weijnig 
was thuiffgeweeft niet en is gegaan na de Catalijnesteeg. Ja. Of hij voor of omtrent de Catalijne 
steeg komende niet heeft vinden staan Phillip de Loo en of die aan hem niet vroeg hoe hij alvoer. 
Ja. Of geinterrogeerde niet fijde tegens Phillip de Loo, jongetje wil ik jou thuijs brengen met fulke 
of diergelijcke woorden. Ja. Of Phillip de Loo daarop niet fijde ick gaa nog om een kuijertje, en of 
Phillip de Loo niet was beschoncken. Ja half beschonken. Of hij met Phillip de Loo niet de 
Catalijne steeg is ingegaan. Ja. Of hij soo als hij met Phillip de Loo de steeg inging de voorfchreve 
boeren op de Doelegraft niet fag aankomen. Zeit dat ze hem in de Catalijne steeg agter aen-
volgden. Of hij niet heeft gefien dat eenige perfoonen de boeren op de Doelegraft volgden. Neen. 
[Wie hij heeft gezien, of ze hebben geschrapt, wat ze riepen, zie hierboven reeds beschreven.] Of 
hij alle drie die voorschreve boeren niet heeft sien goijen. Zeit twee boeren te hebben zien 
goijen. Soo neen, welke van de drie boeren dan gegoijt hebben. Zeit Gerrit Jans en Adam gegoit 
hebben. Of hij de boeren niet heeft fien goijen so wel na de Vest als na de Doelegraft. Zeit wel te 
hebben zien goijen na de Doelegraft maer niet na de Vest. Of hij niet gefien en gemerckt heeft 
dat eenige persoonen op de Doelegraft staande met steenen de Catalijne steeg ingooijden. Neen, 
omdat hij in de poort verscholen was, dog wel te hebben horen goijen. ... Of hij niet weet, wie 
dat eerft steenen hebben gegooijd de boeren of die persoonen die op de Doelegraft stonden. 
Zeit eerst van de Doelegraft te hebben horen goijen. Tot hoe verre, die perfoonen die op de 
Doelegraft stonden te goijen in de steeg al goijende fijn geweest. Zeit dat niet gefien te hebben. 
Of hij en Phillis de Loo niet stonden in het midden van de steeg toen het steenen goijen eerst 
begoft. Zeit ja, ontrent de Waterpoort dog niet ongekeken te hebben, maar aanftonds in de 
poort gevlugt te fijn. Hoe laat het toen omtrent was. Zeit half elf uren. Of hij en Phillis de Loo kort 
nadat het steenen goijen was begonnen niet fijn gegaan voor aan in de Waterpoort. Zeit ja. Of fij 
eer fij in de poort gingen mede niet nog eenige steenen hebben gegooijt gehadt. Zeit neen. 
[Heeft niet gehoord wat ze riepen over jongens die naar kerels gooiden en wat ze tegen de 
vrouwen zeiden.] Of een van de boeren geen Engelfe muts op hadt en of die boer in het laast niet 
lang alleen heeft gegooijt tegens die perfoonen die van de Doelegraft goijden. Zeit ja. Soo hij dat 
alles niet gesien en gehoort heeft, waar hij dan op die tijd stond. Zeit in de Waterpoort geftaen te 
hebben. Of hij niet gefien heeft, dat feeker perfoon, die voorbij de Catalijne steeg ging aan de 
Vest sijde, niet met een steen is geraakt so danig dat voorover is gevallen. Zeit neen. Of hij niet 
heeft gesien dat een van de boeren dat heeft gedaan. Neen. ... Of er niet eenige tijd met steenen 
goijen is opgehouden. Zeit een ommefien van een minut. Of dat niet is geweest toen de boeren 



 Tegelaar, Bouleijn, Sacleu, Forest, Du Pon  33 K.J.F. van Veen 2016 33 

de Waterpoort in quamen. Zeit ja. Of hij Benjamin Gijsberts en Jan de Swager niet heeft sien 
koomen in de Catalijne steeg van de fijde van de Vest af. Neen. Of hij die perfoonen niet een 
wijnig naa de boeren heeft fien komen in de voorfchreve Waterpoort. Ja Of hij oock heeft gefien 
datter inde poort met steenen na de boeren werd gegoijt. Neen, maar wel te hebben horen 
goijen, omdat agter de hals van put fat. Of hij niet weet wie de persoonen waren, die gegoijt 
hadden na de boeren. Neen. Of niet gefien heeft dat de boeren in de poort weder na die 
perfoonen die haar goijden wierpen. Neen. Of hij niet nadatter een poos in de poort gegoijt was, 
heeft geroepen goijt niet meer daar is een man gequest. Ja. Of hij weet, datter een van de boeren 
genaamt Gerrit Janse aan sijn regter koon was gequest. Ja. Of hij in de Waterpoort fijnde na de 
quetsuur van Gerrit Janse hadt gekeecken en gefegt, soo jonge, dat is al een wakkere bruij. Ja. Of 
hij heeft gefien toen er met steenen goojen in de poort wierd opgehouden, dat een van de 
boeren Benjamin Gijsberts een klap om ’thooft gaff. Neen. Of hij fiende dat Benjamin Gijfberts fig 
tegens den boer wilde verweeren, defelve niet heeft vastgehouden, seggende siet wat gij doet. 
Neen. Soo hij hem om die reden niet heeft vastgehouden of hij hem evenwel niet vastgehouden 
heeft. Neen. Of hij oock niet heeft gefien dat twee van die boeren daarop uijt de poort fijn 
gevlugt. Zegt Gerrit Jans en Adam de Poort te hebben zien uitgaan. ... Of hij fiende dat de boeren 
weg waren Benjamin Gijsbertse niet heeft losgelaten. Zeit hem niet vast gehad te hebben. Of 
Benjamin Gijsberts en Jan de Swager daarop niet fijn uijt de poort gegaan. Zeit dat niet gefien te 
hebben. Of hij kort daaraan niet mee is uijt de poort gegaan. Zeit ja. Of hij komende uijt de poort 
aan de Doelgraft niet heeft gefien dat de boer die de quetfuur aan sijn koon hadt Jacob de Pon 
hadt op de grond needer geworpen en op sijn lijf is blijven leggen. Zeit neen. Of hij niet heeft 
gefien, dat Phlip de Pon de boer van fijn broers lijf hielp. Neen. Of hij oock niet heeft gefien dat 
de boer met het witte wambuijs aan, daarop met een mes in de hand Phlip de Pon te lijf wilde en 
dat het die tot aan de wal is ontweecken. Neen. Of hij niet heeft gefien dat de boer daarop met 
het mes in de hand is gevallen op Jan de Swager. Neen. So hij dat alles niet gefien heeft, of hij 
dan foolang in de poort is gebleven tot de rufie over was. Zeit na zijn gedaghten het laafte uit de 
poort gecomen te sijn. Of hij dan eerst opslag is gekomen toen de boer door Jan de Swager is op 
de grond gegoijt. Zeit dat niet gefien te hebben. Of er met een hoope menschen romtom Gerrit 
Janfe stonde toe hij onder de voet lag. Zeit ja. Of hij fiende dat Adam Scheer oock onderlag hem 
niet uijt haar handen heeft geret en in fijn huijs gebragt. Neen, en dat hij al over end stond toen 
hij hem in zijn huis bragt. Of hij nadat hij de voorschreven Adam hadt in fijn huijs gebragt niet 
heeft uijtgekeek na Gerrit Janse. Ja. Of hij die niet fiende niet heeft geroepen waar is de andere 
karel, en daarop niet is geroepen hij is aan de andere kant en bergt hem. Ja. Of hij daarop niet 
aan de overkant van de Doelegraft is gegaan bij Gerrit Jansfe en of hij die oock niet heeft in fijn 
huijs gebragt. Ja. Of hij lang kennis aan die boeren heeft gehadt. Zeit ze tweemaal van zijn leven 
gefien te hebben. Of hij van die twee boeren, dien avond in fijn huijs niet heeft gehoort, datter 4 
persoonen haar hadden gevolgt in de Catelijnesteeg de Vest langs, de Doelesteeg door tot aan de 
Doelegraftsbrug, daar Gerrit Janse met een test met as is in fijn aangefigt gegoijt, waarna sij met 
haar drien de vlugt hebben genomen tot in de Catalijnesteeg daar het goijen is begonnen heb-
bende Abram nog in het loopen sijn muijl verlooren. Zeit ja. Of hij dien voorfchreve dag of nadat 
het feijt was geschiet niet van sijn vrouw hadt gehoort dat fij over haar onder deur leggende in 
het begin dat de steenen wierden gegoijt twee persoonen hadt komen fien aanloopen, die 
steenen de Catalijne steeg in goijden. Ja, en dat zijn vrouw hem gefeit heeft dat ze van 
Meutjessteeg waren afgecomen. Of hij niet gehoort heeft van haar dat sij die persoonen koft. Ja, 
en dat hij van zijn vrouw gehoort heeft, dat het Philip en Jacobus de Pon was, die alleen gegooit 
hadden. Aldus gevraagt, beantwoord, en met eede bevestigt. Zo waarlijk etc. act. den 17 nov. 
1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 100, ondervraging Phillis de Loo, “zeit 41 jaar oud te fijn, 
geboortig van Leijden, wonende op de Doelegraft, baggerman van handteering.”  
Of hij op maandag den 21 october 1725 niet heeft geftaan voor de Catalijnesteeg gekomen fijnde 
van fijn meutje Judik de Neu. Zeit ja. Of het toen niet over tien uuren was. Ja. Of toen hij daar een 
weijnig tijd geftaan hadt niet bij hem is gekomen van fijn huijs Aarnout van Hodonck en of hij aan 
hem niet heeft gevraagt, hoe hij al voer. Ja. Of Aarnout van Hodonck daarop niet antwoorden 
jongetje wil ik uw thuijs brengen, en of hij daarop niet sijde ik gaa nog om een kuijertje. Ja. Of hij 
toen met Aarnout Hodonck niet en is gegaan in de Catalijnesteeg. Ja. Of kort nadat hij in de 
Catalijnesteeg was gegaan, niet mede in de voorfchreve steeg fijn gekomen drie boeren met 
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naamen Gerrit Janfe, Adam Scheer en Abram Gerritfe. Ja. Of hij weet, dat Gerrit Janfe tot 
Woerden woont, en Adam Scheer tot Uijtregt en Abram Gerrits tot Leijden. Ja. Of hij geen buuren 
in de Catalijne steeg heeft over haar deur of uijt haar venfters heeft sien leggen. Neen. Of hij de 
boeren niet heeft hooren schrappen, en schreeuwen, waar ben je knaapjes van t quartier 
alfmede pluggens en nagtloopers. Neen. Of hij de boeren niet steenen heeft sien goijen na de 
Doelegraft. Zeit twee daarvan te hebben zien goijen. Of hij en Aarnout Hodonck meede geen 
steenen hebben gegoijt. Neen. Of van de Doelegraft mede geen steenen wierden gegoijt de 
Catalijnesteeg in. Ja. Of hij bij giffing niet weet hoe veel perfoonen datter op de Doelegraft 
steenen goijden de steeg in. Neen. Of hij niet eenige van de perfoonen kan, die op de Doelegraft 
stonden steenen te goijen. Neen. Wie eerst met steenen hebben beginnen te goijen de boeren of 
die perfoonen die op de Doelengraft stonden. Zeit dat die op de Doelegraft stonden eerft gegoijt 
hebben. Tot hoe verre die perfoonen die op de Doelengraft stonden te goijen, in de steeg om te 
goijen quamen. Zeit dat ze om’t hoekje bleeven. Of hij, toen eerst gegoijt wierd, niet stont met 
Aarnout Hodonck in t midden van de steeg, en of sij beijden niet aanstonts fijn gevlugt in de 
Water poort. Ja. Of hij niet heeft gefien, dat de boeren of ten minften een van dien na de Vest 
hebben gegoijt, en een perfoon die daar voorbij quam deerlijck hebben gequeft; en of hij niet 
gefien heeft dat een van de boeren na de Vest liep, drijgende feecker perfoon die besig was met 
de gevallende perfoon op te regten, en dat die daarop de vlugt nam. Neen. Of hij in ’t eerft niet in 
de gang van de Waterpoort heeft gestaan, en nog stont toen er al twee boeren in de poort 
waren. Ja. Of hij toen die twee boeren in de poort reets waren niet tegens Adam in het goijen 
riep, dat hij fig bij hem fouw bergen in de poort. Ja. Of Adam niet, nadat hij nog een steen of 
twee na de Doelegraft hadt gegoijt mede in de poort is gekomen. Ja. Of hem niet nog voorstaat, 
dat Adam dien avond een engelfe muts op hadt. Ja. Of fooals de boeren in de poort waren daar 
mede niet in gekomen sijn Benjamin Gijsberts en Jan de Swager. Ja. Of hij die eerst in de poort 
heeft gemerckt toen hij agter den hals van de put lag. Zeit haar niet gemerkt te hebben voor dat 
ze voor zijn lijff agter de hals van put quamen. Of er toen sij in de poort waren met steenen in de 
poort wierden gegoijt, wie die perfoonen waren die de poort hadden ingegoijt. Zeit ja dat er in de 
poort gegoit is, dog niet te weten wie het dee. Of hij de boeren in de poort niet weder heeft fien 
goijen, na die perfoonen die haar in de poort goijden. Neen. Of hij Aarnout van Hodonck in de 
poort niet heeft hooren roepen mannen goijt niet meer daar is een man swaar gequeft. Ja. Of hij 
heeft gefien dat Aarnout van Hodonck het quetfuur dat Gerrit Janfe in fijn koon hadt heeft 
bekeecken. Ja. Of hij oock heeft gehoort dat Aarnout van Hodonck tegens Gerrit Janfe fijde foo 
jonge dat is al een wakkere bruij. Ja. Of hij van Gerrit Janfe niet heeft gehoort waar hij die quet-
fuur gekregen heeft. Neen. Of hij niet heeft gefien toen met steenen goijen wierd opgehouden, 
dat een van de boeren Benjamin Gijfberts een slag om ’t hooft gaf, en dat Aarnout van Hodonck 
Benjamin vast heelt, omdat hij hem tegens de boer wilden verweeren. Neen. Of hij de twee 
boeren niet eerst heeft fien uijt de poort gaan met namen Gerrit Janfen en Adam Scheer. Zeit ja. 
Of Aarnout van Hodonck toen die twee boeren weg waren Benjamin niet los liet. Zeit dat niet 
gefien te hebben. Of hij niet, nadat de boeren een poos uijt de poort waren geweeft daar oock is 
uijtgegaan. Ja. Of hij komende op de Doelegraft niet heeft gefien een groote commotie van 
menschen en datter een of twee onder de voet lagen. Ja. Of hij die perfoonen niet kan die onder 
de voet lagen. Neen. Of sijn vrouw onder het volk niet van daen quam en hem bij den arm vatte, 
feggende gij moeft mee na huijs gaan, en of hij dat aanftonts niet met haar heeft gedaan. Ja. Of 
naderhand niet heeft gehoort dat Abram de laaste in de poort is geweest, en of dat niet is de 
boer die hier te Leijden woonde. Ja volgens het zeggen van menschen. Aldus gevraagt, 
beantwoord, en met eede bevestigt. Zo waarlijk etc. Act. den 17 nov. 1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 105, ondervraging Aarnout van Hodonck de jonge “out 
18 jaar, geboortig van Leijden, wonende op de Doelagtergraft, grijnwr. van zijn handwerk.”  
Of hij op den 21 october 1725 des avonts de klocke even over tien uuren niet is gekomen uijt de 
huijfinge van fijn vader op de Doelegraft. Zeit ja. Of hij daar gekomen fijnde, niet heeft gefien, dat 
Jacob en Phlip du Pon onder swaar vloecke steenen goijden de Catalijne steeg in en dat fij die 
steenen kreegen van een hoop steenen die op de Doelegraft op de wal lagen bij de brug van de 
Catalijnesteeg. Ja. Of hij Benjamin Gijsberts en Piet Ris niet heeft fien aankoomen van de kant van 
de Meutjes steeg toen de broeders du Pon al besig waren met steenen te goijen. Ja. Of hij Jan de 
Swager, Benjamin Gijsberts en Piet Ris die avont oock steen heeft fien goijen. Neen. Of hij toen 
hij op de Doelengraft was gekomen Jan de Swager niet fag staan, om ’t hoeckje van de Katalijne-
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steeg. Ja. Of hij niet heeft gefien na datter eenige steenen waren gegoijt, dat Benjamin Gijfberts 
en Jan de Swager de Paardesteeg in gingen en dat Jacob du Pon en Piet Ris die persoonen in de 
Paardesteeg sijn gevolgt blijvende Phlip du Pon voor de Catalijnesteeg staan. Ja. Of hij Phlip du 
Pon (op die tijd dat die persoonen, die hij de Paardesteeg had fien door gaan, en van de Vest fijde 
weer hadt fien komen in de Katalijnesteeg) niet heeft fien gaan de Catalijnesteeg in. Ja. Of hij 
geinterrogeerde toen mede met de Catalijnesteeg is ingegaan om na fijn vader te kijcken. Ja. Of 
hij niet heeft gefien, toen hij bij de huijfinge van Marij stont in de Catalijnesteeg, dat Phlip du Pon 
steenen goijden de Waterpoort in staande hij Phlip du Pon naast de Waterpoort. Ja. Of hij oock 
niet gefien heeft, dat Phlip du Pon, nadat hij eenige fteenen de Waterpoort hadt ingegoijt, die 
poort was ingegaan. Ja. Of hij geinterrogeerde de Waterpoort oock niet is ingegaan. Ja. Of hij in 
de poort fijnde gekomen niet heeft gesien 2 boeren fijn vader Phillis de Loo, Jacob en Phlip du 
Pon, mitsgaders Jan de Swager, Piet Ris en Benjamin Gijsberts. Ja. Of hij, in de poort sijnde sijn 
vader niet heeft hooren feggen gooijt niet meer daar is een man swaar gequest en of Benjamin 
daarop niet sijde Koo du Pon is oock gequest, of fulken of diergelijcke woorden. Ja. Of hij oock 
gefien heeft, dat fijn vader Benjamin Gijsberts in de poort vast heeft gehouden. Neen. Of hij niet 
heeft gefien, dat toen de 2 voorschreve boeren, de poort waren uitgegaan, die andere persoonen 
hiervoren gemelt de boeren volgden de poort uit. Ja. Of hij niet sijn vader, toen die persoonen 
uijt de poort waren, niet mede is gegaan na de Doelegraft. Ja. Of hij daar gekomen fijnde niet 
heeft gefien, dat Gerrit Janfe onder voet lag. Ja. Of hij weet, met wie dat hij gevogten heeft. 
Neen. Of hij sijn moeder hoorende roepen die bij haar huijsinge stont, niet bij sijn moeder was 
gegaan. Ja. Of hij niet heeft gefien, dat de boer genaamt Adam na fijn vaders huijfinge quam, 
hebbende fijn handen ter fijde fijn broeck neer. Ja. Of hij Jan de Swager niet heeft hooren seggen, 
hij sal een mes trekken, gevende daarop Adam een klap. Ja. Of Adam en Jan de Swager daarop 
niet aan het vegten sijn geraakt. Ja. Of sijn vader die twee perfoonen niet van malkander heeft 
geholpen, en Adam in sijn huijs heeft gebergt. Zeit dat ze al van elkander waren, dog dat zijn 
vader Adam in huis gebergt heeft. Of hij heeft gefien, dat Adam een mes heeft getrokken gehadt. 
Neen. Of hij heeft gefien dat ter in die commotie bij andere menschen een mes is getrokken 
geweest. Neen. Aldus gevraagt, beantwoord, en met eede bevestigt. Zo waarlijk etc. Act. den 24 
novemb. 1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 106, ondervraging Lijsbeth Heemskerk, vrouw van 
Aarnout van Hodonck zegt “45 jaer oud te sijn, geboortig van Leijden, wonende op de Doelegraft, 
dubbelaarfter van haar handwerk”.  
Of sij op den 21 october 1725 niet over tien uuren s’avonts heeft gelegen over haar deur. Zeit ja. 
Of sij toen haar man met Phillis de Loo niet heeft sien gaan in de Catalijnesteeg. Ja. Of sij omtrent 
die tijd van de kant van den Doelen de Doelegraft langs niet fien komen heeft drie boeren, soo fij 
die kan, te noemen. Ja, dog defelve niet te kennen. Of sij die boeren niet mede de Catalijnesteeg 
heeft fien ingaan. Ja. Of sij omtrent die tijd niet heeft fien komen de Doelengraft langs van de 
kant van de Meutjessteeg Jacob en Phlip du Pon, en een weijnig tijd daarna oock Benjamin 
Gijsberts en Piet Ris. Ja. Of sij niet gesien heeft dat Phlip en Koo du Pon eenige steenen raapten 
van een hoop steenen, die bij de brug van de Catalijne steeg aan de wal lagen. Ja. Of sij niet heeft 
gefien, dat Koo en Phlip du Pon onder swaar vloecken steenen de Catalijne steeg in goijden 
roepende daarbij gij sult niet levendig uijt de steeg komen. Ja. Of sij niet heeft gemerckt datter 
steenen uijt de Catalinesteeg na de Doelengraft wierde gegoijt. Ja. Of sij Benjamin Gijsberts en 
Piet Ris oock onder het goijen niet heeft gesien op de Doelegraft bij of omtrent Jacob en Phlip du 
Pon. Ja. Of sij benjamin en Piet Ris, en Jan de Swager oock steenen heeft sien goijen de Catalijne-
steeg in. Neen. Of sij Jan de Swager niet heeft sien staan op de brug voor de Catalijnesteeg. Ja. Of 
Jan de Swager daar voor of onder het steenen goijen is gekomen. Zeit dat hij er gecomen is onder 
het steenen goijen. Of sij hem daarna heeft sien staan om het hoekje van de Catalijnesteeg. Ja. Of 
sij onder het goijen heeft kunnen mercken, dat Jacob du Pon op de Doelegraft een steen tegen 
fijn hooft kreeg, dan of sij gemerckt heeft dat hij al een gadt in ’t hooft hadt er dat het goijen 
begonnen is. Zeit dat niet te weten. Of haar foon, die in haar huijs was, en werckt onder goijen 
van de steenen oock niet voor de deur is gekomen. Ja. Of haar foon toen met steenen goijen een 
poos wierd opgehouden, niet in de Catalijnesteeg is gegaan op haar order om na sijn vader te 
kijcken. Ja. Of hij Phlip du Pon toen ook de steeg heeft sien ingaan, en of sij heeft gesien of 
gemerckt dat hij de steeg ingaande steenen bij sig hadt. Zeit ja, dog niet te weten of hij steenen 
bij zich had. Of fij na die tijd niet 2 van die voorfchreve boeren uijt de steeg heeft sien komen op 
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de Doelegraft. Ja. Of sij heeft gefien, dat foodra als de boeren op de Doelegraft quamen, dat sij 
handgemeen raakten. Ja. Of fij niet heeft gesien met wie, en wie dat de eerste aggresseur is 
geweest. Neen. Of haar soon niet bij haar huijfinge is gekomen, alsmede Jan de Swager. Ja. Of 
den boer genaamt Adam oock niet na haar huijs toequam hebbende fijn handen bij fijn lijf neer. 
Ja. Of Jan de Swager niet seij hij sal een mes trekken gevende hij Adam daarop een slag, en of sij 
toen samen niet hand gemeen sijn geraakt. Ja. Of sij Adam of ijmant anders een mes heeft sien 
trekken of bloot in de hand hebben. Neen. Of haar man Adam niet heeft in haar huijs geholpen. 
Ja. En of mede naderhand niet nog een van de andere boeren is in haar huijs gekomen of sij die 
kan. Ja, dog die niet te kennen, maar dat ze haar savonds heeft horen noemen de eene Adam, en 
d’ander Gerrit Jans. Of die boeren in haar huijs sijnde dien avont na de commotie niet hebben 
verhaalt dat sij (toen sij de eerste reijs de Catalijne steeg doorgingen) van 4 persoonen wierden 
gevolgt de Catalijnesteeg door, de Vest langs tot bij den Doelen, en dat een van die 4 persoonen 
Gerrit Janse met een test met as in sijn tronie hadt gegoijt. Ja. Of die boeren, daar oock niet bij 
sijde, dat toen een van haar het op een loopen heeft gestelt en dat sij omtrent de Catalijne steeg 
weder bij malkander sijn gekomen. Ja. Of sij oock van de boeren niet gehoort heeft waar Jacob 
du Pon die quetsuur in fijn hooft gekregen heeft. Neen. Aldus gevraagt, beantwoord, en met 
eede bevestigt. Zo waarlijk etc. Act. den 24 novemb. 1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel X, akte 107, ondervraging Jan de Swager zegt “20 jaer oud te 
sijn, geboortig van Leijden, woont op de Doelagtergraft, glafemaker en kladschildersknegt.” 
Of hij op maandag den 21 october 1725 niet is geweest, den geheelen avont op de Zijlepoort en 
omtrent half tien uuren niet met eenige rederijkers is gegaan na het huijs van Cors. bij de poort in 
het vaantje. Zeit ja. Of de man in het vaantje niet riep het is daar tien geslagen gijluij moet heen 
gaan, en of hij fijn kannetje uijtgedroncken hebbende niet is heen gegaan. Ja. Of hij na huijs 
gaande en gekomen fijnde tot bij de huijsinge van fijn moeder, op de Doelegraft niet eenig geraas 
hoorde in de Katalijnesteeg. Ja. Of hij doe oock niet fag komen eenige persoonen van de Meutjes 
steeg na de Katalijnesteeg. Ja. Of hij oock niet onder die persoonen heeft gefien een van de 
broers du Pon. Ja. Of hij geinterrogeerde oock niet en is gegaan na de Katalijnesteeg. Ja. Of hij 
daar komende niet heeft gesien, die 4 persoonen die hij te vooren van de Meutjessteeg hadt sien 
komen. Ja. Of hij toen niet bevont, dat het waren Phlip en Jacobus du Pon, mitsgaders Benjamin 
Gijsberts en Piet Ris, kladschildersknegt, wonende in de Driehoepelsteeg bij de Vest, of hij 
Benjamin en Piet Ris niet weijnig na de broeders du Pon sag komen bij de Catalijnesteeg. Zeit ja, 
en dat ze in geen order door malkander gegaan zijn. Of hij die 4 in het eerst niet heeft gestaan op 
de brug van de Katalijnesteeg en of hij daar staande geen steen tegen sijn borst kreeg. Zeit ja. Of 
hij niet heeft gesien dat die 4 persoonen stonden bij ofte onder de luijf op de hoeck van de 
Katalijne steeg. Zeit ja, drie onder of ontrent de luijff, en de vierde zijnde Jacobus du Pon een stap 
of vier de steeg in te hebben zien staen. Of hij oock niet heeft gesien dat Jacobus en Phlip du Pon 
steenen gooijde de Catalijnesteeg in, en of hij Jacobus de Pon in het sterck goijen niet heeft 
hooren seggen, ik sal die donders oock goijen, sij hebben mijn een gad in de kop gegoijt. Zeit 
Jacob du Pon hebben te zien gooijen en het gevraagde in fubstantie te hebben horen seggen, dog 
niet distinct te kunnen zeggen wie verder gegoijt hebben. Of hij Phlip du Pon oock niet heeft 
hooren feggen, met een vloek, ick falfe betrekken, die mijn broer een gad in t hooft gegoijt 
hebben. Zeit ja. Of hij Phlip du Pon vervolgens niet mede de steeg in heeft sien goijen. Zeit neen, 
en is art. 12 beantw. Of hij mede de voorschreve steeg in niet heeft sien goijen Benjamin 
Gijsberts en Piet Ris, en eenige andere persoonen. Is art. 12 beantw. Of hij uijt de Catalijne steeg 
mede niet heeft sien goijen nade Doelegraft toe. Ja. Soo raa of hij niet weet, wie dat gedaan 
heeft. Zeit neen. Of hij die persoonen die in de Catalijnesteeg stonden te goijen, oock na de Vest 
toe heeft sien goijen. Neen. Of hij, nadat hij met een steen tegen sijn borst was gegoijt sig niet 
vervoegt heeft aan de andere hoeck van de Catalijnesteeg. Ja. Of sijn moeder, terwijl hij daar om 
’t hoeckje van de steeg stond, niet uijt haar vengster heeft geroepen mijn God hoe goijt gijluij 
soo, het sijn honden, of diergelijcke woorden. Ja. Of hij Benjamin Gijsberts daar op niet heeft 
hooren roepen foude fij niet goijen, sij hebben Koo du Pon haast dood gegoijt of diergelijcke 
woorden. Ja. Of hij, terwijl er in het goijen wierd voortgegaan niet tegens Benjamin Gijsberts soo 
als hij aan de oversijde van de steeg stond riep, komt hier de Paardesteeg door, daar fullen der 
nog dood gegooijt worden, vat malkander liever bij de kop. Ja. Of Benjamin daarop niet bij hem is 
gekomen, en of fij met haar beijden toen niet de Paardesteeg fijn doorgegaan of geloopen tot op 
de Vest. Ja. Of hij op de Doelegraft sijnde mede geen steenen heeft gegoit Neen. Of het gooijen 
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met steenen van de Doelegraft de Catalijnesteeg en uijt de Catalijnesteeg na de Doelegraft begon 
toen hij op de brugge quam, dan of er al van te vooren gegoijt wierd. Zeit dat er al eenige 
steenen gegoit waren. Of hij en Benjamin Gijsberts niet van de Vest af de Catalijnesteeg sijn 
ingegaan. Ja. Of hij niet heeft gesien, soo als hij met Benjamin de Catalijnesteeg inquam, dat er 
eenige menschen de Waterpoort in liepen. Zeit ja, drie boeren. Of hij en Benjamin die menschen 
in de Waterpoort niet sijn gevolgt en of na hem niet mede in de poort sijn gekomen Jacob en 
Phlip du Pon, en Piet Ris. Zeit ja, dog de broeders du Pon en Piet Ris in de poort niet gesien te 
hebben. Of agter hem de Waterpoort in geen steenen sijn gegoijt. Ja. So ja, of hij niet weet wie 
dat gedaan heeft. Zeit dat niet te weten. Of hij gefien heeft toen hij in de Waterpoort was, datter 
toen steenen uijt de poort na hem toe gegoijt wierden, en dat ter menschen in de poort voor 
haar deur quamen. Zeit neen. Of hij twee boeren niet heeft sien uijt de poort gaan. Ja. Of hij daar 
komende niet heeft gesien, dat de boer genaamt Gerrit Janse hand gemeen was. Ja. Soo ja met 
wie. Zeit met Jacobus du Pon. Of hij geint. oock niet aan het vegten is geraakt met de andere 
boer genaamt Adam en of hij die niet tot tweemaal toe heeft onder de voet gegoijt. Zeit ja, dog 
de boer zijn naam niet te kennen, maar wel te hebben gehoort, dat hij Adam hieten. Of hij al het 
gunt hij getuijgt heeft gesien te hebben niet klaar heeft gesien omdat het schoone maaneschijn 
was. Ja. Of hij na die commotie niet heeft gehoort, waar en wanneer, en hoe Jacob de Pon die 
wond in sijn hooft heeft gekregen. Zeit gehoort te hebben, dat hij de quetfuur gekregen heeft 
voor de stal van Denijs. Aldus gevraagt, beantwoord, en met eede bevestigt. Zo waarlijk etc. Act. 
den 24 nov. 1725. 
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel HH, akte 113. 
Compareerden voor de ondergef. Heeren Scheepenen Mrn der stadt Leijden, Philip de Kroij en 
Pieter le Franck, beijden van competenten ouderdomme, en wonende binnen deze stadt, 
dewelke verklaarden ten versoeke van Jacobus du Pon, en Aarnout du Pon, item van de Mrn 
Regenten van ’t Arme Weeshuijs binnen deze stadt, als alimenteerende en repraesenteerende de 
drie wettige nagelatene kinderen van Willem du Pon, met naamen Jacobus, Willem en Sufanna 
du Pon, waar en waaragtig te weezen, dat de voorne Jacobus en Aarnout du Pon, item den 
voorne kinderen overleedenen vader Willem du Pon, zijn geweest de eenigste wettige 
nagelatene kinderen van Sara van Renfen, in huwelijk verwekt bij Philip du Pon, zonder dat 
dezelve eenige meerder kindt, kinderen offte derzelven decendenten in leeven heeft nagelaten, 
en dat dezelve Sara van Rensfen is geweest de eenigste wettige germain nigte, van ’s moeders 
zijde van Jacobus Hartogh, nagelate zoon van Annetie van Rensen, in huwelijk verwekt bij Willem 
Hartogh, welke evengene Jacobus Hartogh in’t jaar 1726 jongman en ongetrouwt zijnde voor 
matroos, met ’t schip Kommerus van de kamer van Amsterdam naar Oost-Indiën is gevaaren en 
aldaar (zo hun depofanten onderregt werdt) ongetrouwt zijnde en zonder teftament gemaakt te 
hebben overleeden. Dat denzelven Jacobus Hartogh op zijn overlijden geen vader off moeder, 
broeders off susters heelen offte halven, offte derzelven descendenten grootvader offte 
grootmoeder offte verdere ascendenten, item geene descendenten van broeders offte susters 
kinds-kinderen, nochte oomen offte moeijen, oud oomen offte oud moeijen nochte eenige 
germain neeven, offte ook eenige meerder germain nigte, offte germain neeven off nigten ’s 
kinderen van ’s moeders zijde, in leeven heeft nagelaten gehadt als alleen de requiranten in de 
voore drie kinderen van Willem du Pon, ende over sulxs dat de voorn. Jacobus en Aarnout du 
Pon, nevens denzelven voors. broeders kinderen, zijn de naast-geregtigde erffgenaamen ab 
intestato, van ’s moeders zijde, van opgeme Jacobus Hartogh, dewelke is gebleeven de eenigste 
erffgenaam van zijne overledene broeder Pieter Hartogh, die al meede in’t jaar 1719 jongman en 
ongetrouwt zijnde met ’t schip Boekenrode na Colombo was gevaaren, en aldaar in ’t jaar 1728 
zonder testament te maken, is overleeden. 
Geevende voor reedenen van weetenschap, dat zij deposanten de requiranten en de voorn. 
overleedene Jacobus en Pieter Hartogh, nevens denzelve familie lange jaaren zeer gemeenzaam 
hebben gekent, en dat zij de requiranten als nog wel kennen. Zeggende ieder tot bevestiging van 
dien Zoo Waarlijk etc. [moge God Almachtig mij helpe.]  
Actum 26 julij 1749. 
 
Leiden, bonboek Michiel du Pon, huis Oude Rijn, Marendorp Rijnzijde folio 435v, komt uit de 
boedel van de eerste man van Maria, Willem van der Cingel in 1708. In 1729 sluit zij twee 
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leningen af met het huis als onderpand. Op 18 december 1772 wordt extract testament 
overgeleverd van Michiel du Pon en Maria van der Jacht. Hij is als langstlevende erfgenaam.  
 
Weeskamer, voogdijboek N9. 
Aernout van Reussen en Jacob de Wolff zijn voogden gestelt over - drie - kinderen van Sara van 
Reussen, gewonnen bij Philip du Pon, draijer, woonende op de Broertjesgragt. De voogdij wordt 
op 12-07-1724 aangenomen en de boedel wordt gerepudieerd. 
 
Weeskamer, seclusie HH 171v. 
[Verkorte weergave] Philips du Pon. 
Op 16-10-1746 verschijnen voor notaris Jacob van der Does te Leiden: “Philip du Pon, mr. 
Draaijer en Catrina Ligtvoet, egteluijden op de Cellebroersgragt, ..., zijnde hij ziekelijk ende zij 
gezond van lighaam.” Verwijzing naar huwelijkse voorwaarden die zijn opgemaakt voor notaris 
Cornelis Haasverbergh op 13-10-1724. Philip prelegateert aan zijn jongste zoon Aarnout alle 
gereedschappen voor de “draaijerij” en de rest gaat naar Catharina en de drie kinderen uit zijn 
eerste huwelijk. Tot voogden benoemen zij “zijn broeder Maghiel du Pon en Sr. Pieter Schouten 
vedel van s’Lands Universiteijt alhier, zijn goede bekende.” 
Op 25-02-1754 verschijnen voor notaris Jacob van der Does: Machiel du Pon en Pieter Schouten. 
Vanwege hun hoge leeftijd en zwakte des lichaams zijn zij niet genegen de voogdij aan te nemen. 
Daarom worden twee volwassen broers van de kinderen voogden. 
 


