
 Generatie 05 – 09 Huybers  1 K.J.F. van Veen 2016 

 Generatie 05 Huybers         
 
 
[Dit document is onderdeel van mijn publicatie over de familie Bredewold. Zie voor de 
verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Man   
Naam: Pieter Huijbers (Heijsbertse Jr.)  
Geboren: 21-09-1780 te Leiden  
Overleden: 13-07-1852 te Leiden      
Geloof: NH 
Adressen: Leiden: Nieuwe Rijn op de hoek van de Kraaierstraat, Nieuwe Rijn (1806, 1836, 

1837, 1842-1847), Kraaijerstraat wijk 3 no. 1 (1812, 1815, 1822, 1824), Rijn wijk 3 
no. 1 (1822, 1826), Hoogewoerd W3 nr 1 (1828), Mare (1849, 1852) 

Beroepen: Lijfknegt (1806), slijter in wijnen (1812, 1842) – en sterke dranken (1939), 
wijnkopersknecht (1812, 1815, 1822, 1824-1827), tapper (1822), wijnkooper (1828, 
1847-1849), koopman/slijter in wijnen en gedistileerd (1837, 1843), koopman 
(1839), grossier in wijnen 1841), winkelier (1846) 

Vader: Pieter Huijbers 
Moeder: Elisabeth van Hulsen 
 
Vrouw 
Naam: Wilhelmina Berendonk  
Geboren: 02-05-1783 te Warmond 
Overleden: 12-08-1837 te Leiden 
Geloof: RK 
Adressen: Warmond, Leiden: Zonneveldsteeg (1806), Rijn, wijk 7, nr 98 (1837) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Jan Berendonk 
Moeder: Catharina Smits 
 
Huwelijk: 29-08-1806 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Johanna Elisabeth  doop 07-08-1806 te Leiden, overl. 13-10-1889 te Leiden 
2. Joannes Petrus   geb. 28-11-1808 te Leiden, overl. 01-02-1887 te Leiden 
3. Catharina Elisabeth Francisca geb. 29-09-1812 te Leiden, overl. 10-03-1841 te Aarl. veen 
4. Wilhelmina   geb. 09-07-1815 te Leiden, overl. 04-12-1872 te Leiden 
5. Johanna Wilhelmina/Maria “Johanna” geb. 03-10-1817 te Leiden, overl. 16-06-1881 te A’dam 
6. Maria Theresia   geb. 23-11-1819 te Leiden, overl. 28-06-1877 te Leiden 
7. Petrus    geb. 12-05-1822 te Leiden, overl. 13-02-1879 te A’dam 
8. Wilhelmina Adriana  geb. 02-09-1824 te Leiden, overl. 05-05-1885 te A’dam 
9. Franciscus Evers  geb. 27-04-1826 te Leiden, overl. na okt. 1853/voor 1863 
10. Willem   geb. 31-12-1828 te Leiden, overl. 29-12-1889 te A’dam 
 
Kind van Pieter Huybers en Anna Hendrica Rondeel (zijn tweede vrouw) 
1. Hendrik   geb. 14-08-1843 te Leiden, overl. na 1863 
 
Stiefkind, kind van Anna Hendrica Rondeel en Jan Thepen 
1. Jansje   geb. 13-03-1835 te, over. 28-09-1872 
             
 
 
Maria Theresia Huijbers die in 1839 met Andreas Reinke trouwt, is het zesde kind van Pieter 
Huijbers en Wilhelmina Beerendonk. Hij komt uit een typisch Leidse familie, terwijl zij ongetwij-
feld veel van de Limburgse/Westfaalse cultuur heeft meegekregen waar haar voorouders 

https://familiesporen.wordpress.com/
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vandaan komen. Wellicht heeft dit nog op Maria invloed gehad bij haar keuze voor een huwelijk 
met een Duitser.  
Haar ouders gaan op een zomerdag eind augustus 1806 te Leiden in ondertrouw. Op dat moment 
zijn ze al de trotse ouders van een boreling die op 7 augustus 1806 in de rooms-katholieke 
Appelmarktskerk wordt gedoopt en door Pieter is erkend. Vader Pieter is trouwens protestant, 
zoals de meerderheid van de bevolking in Leiden, maar de katholieke Wilhelmina trekt zich daar 
kennelijk niets van aan en brengt het kind naar haar kerk. Ook hun tweede kind is katholiek 
gedoopt.  
Bij zijn huwelijk geeft Pieter aan lijfknecht van beroep te zijn, ofwel lakei, bediende. Enkele jaren 
later stapt hij over naar de wijnhandel en verkoop van gedistilleerde dranken. Zijn zaak bevindt 
zich op de Nieuwe Rijn op de hoek van de Kraaierstraat. In 1827 koopt hij het winkelpand “aan de 
noordzijde van den Nieuwen Rijn tusschen Heerengracht en Vestestraat met een uitgang aan de 

oostzijde van den Vestestraat” voor  850,00. Ondertussen groeit zijn kinderschare gestaag en op 
oudejaarsdag 1828 krijgt het echtpaar hun tiende en laatste kind, die dan allemaal nog in leven 
zijn. Dit is echt een uitzonderlijke situatie. Wilhelmina Berendonk heeft ongetwijfeld zeer goed 
voor haar kroost gezorgd en met name de baby’s veilig door een riskante levensfase gehaald. Het 
gezin bestaat, totdat de oudste dochter aan de hand van een Italiaan in november 1836 vertrekt 
en de op-twee-na oudste dochter op dezelfde dag in ondertrouw gaat, uit zes meisjes en vier 
jongens. Een jaar later, op 12 augustus 1837 overlijdt Wilhelmina Berendonk, 54 jaar oud. 
Op 24 februari 1822 hadden zij en Pieter reeds een zelfbedachte tekst voor hun testament door 
een notaris laten vastleggen. Wilhelmina was toen weer zes maanden zwanger. Ze benoemen 
elkaar als langstlevende tot erfgenaam. In april 1837 heeft Pieter nog een pandje in de 
Vrouwenkamp gekocht om als pakhuis te gebruiken.  
In eerst instantie verandert er weinig aan de gezinssamenstelling op de Nieuwe Rijn. Pieter zet de 
zaken voort en aangenomen mag worden dat zijn kinderen hem daarbij helpen. De oudste twee 
meisjes zijn al getrouwd en in 1839 trouwen er weer twee. Op 4 november 1841 stappen nog-
maals op dezelfde dag twee kinderen tegelijk in het huwelijksbootje. Intussen is ook de voogdij 
over de minderjarigen geregeld en de oudste zoon Johannes Petrus als hun voogd benoemd. 
Tevens wordt in verband met het moedersdeel de boedel van de in gemeenschap van goederen 
getrouwde ouders opgesteld. Dat is geen kleine opgave, want de complete winkelinventaris 
moet, afgezien van eigen huisraad en andere bezittingen, worden beschreven. Deze inventari-
satie maakt veel duidelijk over de activiteiten van het echtpaar, over hun bezittingen, de inrich-
ting en indeling van hun huis, hun welstand en hun vaste klanten. Zo te zien liepen de zaken vlot. 
Dan leert Pieter een andere vrouw kennen. Zij heet Anna Hendrika Rondeel en heeft er zelf ook al 
een huwelijk op zitten waaruit een dan zevenjarig dochtertje is geboren. Hij trouwt met haar in 
februari 1842 en in 1843 krijgen zij samen een zoontje. Deze jongen scheelt acht jaar met het 
kind van Anna en vijftien jaar met de jongste zoon van Pieter. Vanaf 1847 trouwen de overge-
bleven jongere kinderen van Pieter en Wilhelmina. Verschillende van hen zijn dan weggetrokken 
naar onder meer Amsterdam.  
Het is interessant om eens te kijken naar de beroepen van de mannen (de vrouwen waren nu 
eenmaal gewoonlijk voor hun huwelijk winkeldochter of wellicht dienstbode).  
Dochter Johanna Elisabeth is getrouwd met Johannes Gubbi. Hij is een Italiaanse parapluimaker 
en schoorsteenveger. Dat laatste was seizoengebonden werk. In de negentiende eeuw streek een 
klein groepje Italianen in Leiden neer. Deze Johannes koopt een mooi pand aan de Aalmarkt en is 
redelijk gesetteld voordat hij trouwt, zodat hij zijn vrouw en gezin goed kan onderhouden. Net als 
bij de familie Reinke is zichtbaar dat hij zijn land- en beroepsgenoten helpt bij bijvoorbeeld de 
aankoop en financiering van onroerend goed. Voor het schoorsteenvegerwerk schakelde men 
tenger gebouwde jongens in die in de schoorstenen konden afdalen. Volgens de bevolkings-
registers wonen bij het gezin regelmatig Italiaanse jongens en jonge mannen in, die als knecht 
werken. 
Zoon Johannes Petrus Huijbers is net als zijn vader eerst grossier in sterke dranken en vanaf 1838 
tapper en herbergier. Hij heeft in dat jaar een buitenverblijf aan de Haarlemmertrekvaart even 
buiten de Marepoort gekocht. Het pand stond vlak buiten de stadsmuur op grondgebied dat toen 
nog van Leiderdorp was. 
De derde telg, Catharina Elisabeth Francisca, trouwt met een man die een winkel in sterke drank 
in Katwijk-binnen heeft, die vervolgens schipper wordt en later als een smid te boek staat. Maar 
dat kan een vergissing zijn, want zo luidt zijn achternaam eveneens. 
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Wilhelmina Huijbers, de vierde in de rij, trouwt met een goudsmid en telg uit het geslacht 
Driessen. Zij wonen op het Rapenburg (of Steenschuur) bij de Herensteeg. 
Kind nummer vijf, Johanna Wilhelmina, geboren op 3 oktober, trouwt met een Amsterdamse 
commissionair. Zoals eerder beschreven, is Maria Theresia met Andreas Reinke getrouwd, een 
winkelier in manufacturen. Na het doodgeboren kindje volgde zoon Petrus die als graveur in 
Amsterdam werkt; bij zijn overlijden is hij colporteur van beroep. De volgende telg, Wilhelmina 
Adriana, is met een schoenmaker en bontwerker getrouwd en eveneens naar Amsterdam 
gegaan. Net als de op één na jongste Franciscus Evers, die daar als broodbakker werkt. 
Ten slotte is de jongste zoon uit het gezin van Pieter en Wilhelmina eerst als marinier vanuit Den 
Helder uitgevaren. Wanneer hij terugkeert, vestigt hij zich ook in de hoofdstad. Daar werkt hij 
achtereenvolgens als bode, als gevangenbewaarder en bij zijn overlijden als adjunct-directeur der 
strafgevangenis in Amsterdam. Van het nakomertje Hendrik is weinig meer vernomen. 
In 1847 verkoopt Pieter het huis aan de Nieuwe Rijn via een openbare veiling aan een zekere J.C. 
Dobbe. Hij blijkt in naam van Theodorus Cornelis van Dijk te hebben gehandeld; die een maand 
later met dochter Wilhelmina Adriana trouwt. Zo was men verzekerd van een redelijke prijs, 
zonder dat één van de kinderen zich benadeeld hoefde te voelen. Pieter verhuist zelf naar een 
huis aan de westzijde van de Mare dat hij eerder samen met Wilhelmina Berendonk in bezit 
kreeg. Dan vindt tevens de boedelscheiding van Wilhelmina’s nalatenschap plaats. 
Op 13 juli 1852 overlijdt Pieter Huijbers zelf. Als de boedel opgemaakt en verdeeld moet worden, 
zijn de poppen echt aan het dansen. Er is aanzienlijk minder over volgens opgave van Pieter’s 
twee de vrouw Anna Rondeel, dan toen Wilhelmina Berendonk overleed en niet alleen daar 
hebben de kinderen moeite mee. 
Als men in 1853 twee huizen publiek wil verkopen die Pieter nog tijdens het leven van Wilhel-
mina heeft gekocht, moeten alle kinderen, al dan niet per volmacht, toestemming geven. 
Uiteindelijk blijken één zoon en twee schoonzonen de kopers te zijn. 
Het is nogmaals een aanwijzing dat de onderlinge verhoudingen niet geweldig hartelijk zijn, 
anders hadden ze dit toch niet via een openbare veiling hoeven te doen, maar in goed overleg 
kunnen regelen. Nog in 1854 worden de schuldeisers opgeroepen voor de uiteindelijke rekening 
en verantwoording. Wellicht zijn de kinderen niet blij met de gang van zaken na het tweede 
huwelijk van Pieter, maar over het algemeen mogen ze niet mopperen, want het merendeel 
behoort duidelijk tot de middenklasse van de maatschappij. De mannen hebben een goede baan 
en de vrouwen kunnen zich meestal wel een dienstmeid voor het zwaardere huishoudelijke werk 
veroorloven.  
 
Eerste huwelijk Pieter Huijbers met Willemijntje Berendonk 29-08-1806 te Leiden 
 
Leiden, Schepenen D48. 
Aanget. 29-08-1806. Huwelijk Pieter Huijbers Jr., lijfknegt [lakei, bediende], jongeman van 
Leijden, Nieuwen Rijn, vergezelschapt met Pieter Huijbers, zijn vader, wonende onder Zoeter-
woude, met Willemijntje Berendonk, jongedochter van Warmond, Zonneveldsteeg vergezel-
schapt met Catharina Smits, haar moeder, wonende te Warmond. (De bruidegom moet zijn 
paspoort vertonen, de bruid heeft paspoort vertoond) getr: -. 
 
Tweede huwelijk Pieter Huijbers met Anna Hendrika Rondeel 24-02-1842 Leiden 
 
Leiden, akte 31. 
Marge Stempel Zuid-Holland 38 opc. Op 24-02-1842 huwt Pieter Heijsbertse / zich schrijvende 
Pieter Huijbers / blijkens acte van bekendheid op den derden januarij 1828 voor den Vrederegter 
van het Kanton Leijden numero twee gepasseerd behoorlijk geregistreerd // oud een en zestig 
jaren, slijter in wijnen, geboren en gedoopt te Leijden, op den 21 september 1780 blijkens 
doopacte, wonende aan den Nieuwen Rhijn, weduwenaar van Wilhelmina Berendonk, overleden 
te Leijden op den twaalfden augustus 1837 blijkens doodacte, zoon van Pieter Huijbers en 
Elisabeth van Hulden, beide overleden ter eenre en: Anna Hendrica Rondeel, oud zeven en dertig 
jaren, zonder beroep, geboren te Zutphen op den 27sten april 1804, blijkens doopacte, wonende 
op de Maren, weduwe van Jan Thepen, overleden te Leijden op den vijfden julij 1838, blijkens 
doodacte, dochter van ... Getuigen zijn Jacobus Verbrugge, stadsbode, Anthony Nicolaas Visfer, 
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stadsbode, Dirk van Wijk, stadsbode en Izaak Veefkind, stadsbode, alle goede bekenden. Pieter 
Huijbers zet een enigszins bibberige handtekening. 
 
Geboorte-aangiften 
 
RK-doopboek Leiden op Berendonk. 

 07-08-1806 Johanna Elisabeth (onwettig), Appelmarktskerk, pa en ma: Pieter Huijberse en 
Wilhelmina Berendonk (vader niet RK), getuigen Leendert van Noort en Petronella 
Berendonk.  
 

RK-doopboek Leiden op Huijbers. 

 28-11-1808 Joannes Petrus, vader Pieter Huibers (aant.: niet RK), moeder Wilhelmina 
Berendonk, getuigen Cornelis en Francijntje Berendonk. 

 
Leiden, akte ... Catharina Elisabeth Francisca. 
29-09-1812: Le’an mil huit cent douze, le trentieme jour du mois de septiembre, par devant nous 
mairie, officier de l’Etat Civil de la commuene de Leide, arrondissement de Leide, departement 
des Bouches de la Meufe, est comparu Pieter Huijbers, agé de trente ans, garçon marchand de 
vin, domicilie Rue Kraaijerstraat canton de Leide, nr 1 section trois N 368, lequel nous a presenté 
un enfant du sexe féminin, né le vingt neuf septiembre mil huit cent douze, a deux heures et 
demie de l’apris midi, de lui declarant et de Wilhelmina Beerendonk, son epouse, acquel enfant il 
a declaré vouloir donner les pronoms de Catharina Elisabeth Francisca, les dites déclaration 
apresentation faites en presence de Johannes van der Walle, age de quarante ans garçon 
marchand de vin, Middelweg et de Hendrik Gubbes, age de vingt six ans garcon chapelier, 
Heeresteeg. Et ont les pere et Lemvius signé avec nous le present acte de naissance apres lecture 
facte. 
 
Leiden, akte 581 Wilhelmina. 
Op 10-07-1815 verklaart Pieter Huybers, wijnkopersknecht, oud 34 jaren, wonende in de 
Kraijerstraat, wijk 3 no. 1, dat op 09-07-1815 des avonds ten acht uuren, geboren is een kind van 
het vrouwelijk geslacht, van hem comparant en van Wilhelmina Beerendonk, deszelfs huisvrouw, 
en welk kind genaamd zal worden Wilhelmina. Getuigen n.v.t. 
 
Leiden, akte 709 Johanna Wilhelmina. 
Pieter Huijbers, wijnkopersknecht, 37 jaar, verklaart dat in het huis Nieuwenrijn wijk 3 nr 1 
Wilhelmina Berendonk op 03-10-1817 is bevallen van Johanna Wilhelmina. Getuigen zijn Cornelis 
Rokkeveen, 61 jaar en Arij van der Laan, 34 jaar. 
 
Leiden, akte 1020 Maria Theresia. 
Op 24-11-1819 verklaart Pieter Herders (akte ondertekend door P. Huybers), 39 jaar, 
wijnkoopersknecht, wonende alhier, dat in het huis in de Kraaierstraat, wijk 1 nr 3 Wilhelmina 
Beerendonk, deszelfs huisvrouw op 23-11-1819 is bevallen van dochter Maria Theresia. De 
gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Rokkeveen, melkverkoper en 
Arij van der Laan, Kraaierstraat wijk 3 nr 368, 35 jaar, tuinman. 
 
Leiden, akte 468 Petrus. 
Op 13-05-1822 verklaart Pieter Huibers, oud 41 jaren, wijnkopersknecht, wonende in de 
Kraaierstraat wijk 3 no. 1 dat Willemina Berendonk, deszelfs huisvrouw op 12-05-1822 bevallen is 
van zoon Petrus (dezelfde getuigen). 
 
Leiden, akte 784 Wilhelmina Adriana. 
Op 03-09-1824 verklaart Pieter Huijbers, oud – jaren, wijnkoopersknecht, wonende in de 
Kraijerstraat wijk 3 no. 1, dat Willemijntje Beerendonk, zijne huisvrouw op den 02-09-1824 is 
bevallen van dochter Willemina Adriana. Getuigen Abraham Zwart en Hendrik Pieters, 
wijnkoperknechten. 
Leiden, akte 464 Franciscus. 
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Op 29-04-1826 verklaart Pieter Huybers, oud 45 jaren, wijnkopersknecht, wonende aan den Rijn, 
wijk 3 no. 1, dat Willemina Berendonk, zijne huisvrouw op den 27-04-1826 is bevallen van zoon 
Franciscus. Getuigen zijn Johannes Bijtel en Hendrik Pieters, wijnkopersknechten. Getekend: 
Pieter Huybers [gewoonlijk: P. Huybers]. 
 
Leiden, akte 1331 Willem. 
(Laatste kind van het jaar in 1828 te Leiden.) Pieter Huijbers, wijnkooper, 49 jaar oud, wonende 
aan de Hoogewoerd wijk 3 nr. 1 verklaart dat zijn echtgenote Willemina Berendonk op 31-12-
1828 is bevallen van zoon Willem Huijbers. Getuigen zijn Isaak Milikan, kaaskooper en Samuel 
Schuller, zadelmaker. 
 
Leiden, akte 800 Hendrik (kind uit tweede huwelijk). 
Op 15-08-1843 verklaart Pieter Huybers, oud 63 jaren, slijter in gedistileert wonende op den 
Nieuwe Rijn dat Anna Hendrica Rondeel zijne huisvrouw op den 14den augustus 1843 is bevallen 
van zoon Hendrik. Getuigen zijn twee agenten van politie. 
 
(Volgens de GAL-gezinskaart hebben Jan Thepen en Anna H. Rondeel slechts een meisje genaamd 
Jansje gekregen, dat is geboren op 13-03-1835.) 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Johanna Elisabeth Huijbers met Johannes M.A. Gubbi   17-11-1836  Leiden 
Catharina Elis. Francisca Huijbers met Gijsbertus de Smit  ca 04-11-1836  te ? 
Joannes Petrus Huijbers met Theodora Wils   31-01-1839  Leiden 
Maria Theresia Huijbers met Johann B.A.J. Reinke  12-09-1839  Alkemade 
Wilhelmina Huijbers met Jacobus Petrus Driessen  04-11-1841  Leiden 
Johanna Wilhelmina Huijbers met Hermanus H. Preller 04-11-1841  Leiden 
Wilhelmina Adriana Huijbers met Theodorus C. van Dijk 22-04-1847  Leiden 
Franciscus Huijbers met Dorothea Maria de Vries  15-08-1849  Leiden 
Willem Huijbers met Johanna Maria Elizabeth Rükkers  10-09-1856 Amsterdam 1

e
  

Willem Huijbers en Catharina Hansen   18-07-1861 Amsterdam 2
e
  

Petrus Huibers met Wilhelmina Pieternella H. v.d. Heiden  
Geen huwelijk van Hendrik Huijbers in Leiden gezien en Jansje Thepen is niet gehuwd. 
 
Leiden, akte 306. 
Ondertrouw 04-11-1836. Op 17-11-1836 huwt Johannes Maria Anasthasius Gubbi, jongeman, 34 
jaar, geboren te Bignasco, Canton Picino in Zwitserland, 30-05-1802, blijkens akte, 
schoorsteenveger en paraplumaker, wonende op de Aalmarkt W 4 nr 138, etc. met Johanna 
Elisabeth Huijbers, jongedochter, 30 jaar, geboren of gedoopt te Leijden op 07-08-1806, zonder 
beroep, wonende aan den Rijn, W 7 nr 98, meerderjarig erkende dochter van Pieter Huybers, 
slijter in wijn en sterke dranken en van Wilhelmina Berendonk, thans echtelieden, wonende aan 
den Rijn, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Getuigen: C. Vlieland, 36 koopman, H.N. 
Brouwer, 40, winkelier, J. Bernard, 42, winkelier en A. Bignadini, 22, schoorsteenveger, allen 
goede bekenden. 
 
Ondertrouw Leiden 04-11-1836 Catharina Elisabeth Francisca Huijbers, 24 jaar X G. de Smit, 
tapper, 21 jaar. Huwelijk niet in Leiden, Katwijk, Aarlanderveen of Stompwijk. 
 
Leiden, akte 13. 
Ondertrouw 18-01-1839. Op 31-01-1839 huwt Joannes Petrus Huibers, jongeman, 30 jaar, 
grossier in sterke dranken, geboren of gedoopt te Leijden op 28-11-1808, wonende aan den 
Nieuwen Rhijn, meerderjarig zoon van Pieter Huibers, winkelier, wonende aan den Nieuwen 
Rhijn en Wilhelmina Berendonk, overleden. Nationale Militie ZH 27-12-1838, zijnde mede door 
hem overlegd een huwelijksconsent van den Heer Majoor commandeerende de derde afdeeling 
Mobiele Zuid-Hollandsche Schutterij, met Theodora Wils, dienstbode, 37 jaar. Getuigen: J.M.A. 
Gubbi, 37, winkelier, Aalmarkt, zwager van de comparant, J.H. Weissenfeld, 29, broodbakker, 
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Adrianus de Smit, tapper, 52 jaar, wonende aan de Oude Singel, A. Begnadini, 25 jaar, winkel-
knecht, goede bekenden. 
 
Alkemade, akte 18. 
Ondertrouw 30-08-1839 te Leiden. Op heden 12-09-1839 ... te Alkemade het huwelijk aan te 
gaan: Johannes Bernard Andreas Joachim Reinke, van beroep koopman, oud 32 jaar, wonende in 
deze gemeente, zoon van Johan Bernard Reinke en van Anna Maria Book, beide overleden, en 
Maria Theresia Huijbers, zonder beroep, oud 20 jaar, wonende te Leijden, doch verblijf houdend 
in deze gemeente, dochter van Pieter Huijbers, van beroep koopman, wonende te Leijden en van 
Wilhelmina Berendonk, overleden. Afkondiging te Alkmade en Leijden ..., overleggende ten 
tweede hunne geboortenakten, ten derde de akte van overlijden van de moeder der bruid, ten 
vierde het bewijs dat door den bruidegom aan zijn verplichting voor de Nationale Militie is 
voldaan, zijnde de vader der bruid alhier tegenwoordig, haar in deze assisterende en toestem-
ming gevende. Getuigen zijn Gerardus Johannes ter Meulen, van beroep dienaar der Poliet, 35 
jaar, van Mozes Salomons van Hast, van beroep vleeschhouwer, oud 60 jaar, van Jacob Gaveel, 
van beroep broodbakker, oud 43 jaar, en van Jan Nigten, van beroep herbergier, 30 jaar, wonen 
allen dezelven in deze gemeente. 
 
Leiden, akte 213. 
Ondertrouw 22-10-1841. Op 04-11-1841 huwt Jacobus Petrus Driessen, 28 jaar, goudsmit, 
Rapenburg, met Wilhelmina Huijbers, jongedochter, 26 jaar, zonder beroep, geboren te Leijden 
op 09-07-1815, wonende aan den Nieuwen Rhijn, dochter van Pieter Huijbers, grossier in wijnen, 
wonende aan den Nieuwen Rhijn, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Wilhelmina 
Beerendonk, overleden te Leijden op 12-08-1837. Getuigen: J.M.I. Gubbi, H.H. Preller, J.W. 
Hooiman, J. Veefkind, goede bekenden. 
 
Leiden, akte 214. 
Ondertrouw 22-10-1841. Op 04-11-1841 huwt Hermanus Henricus Preller, 34, commissionair, 
met Johanna Wilhelmina Huijbers, jongedochter, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren te Leijden 
op 03-10-1817, wonende aan den Nieuwen Rhijn, dochter van Pieter Huijbers, grossier in wijnen, 
wonende aan den Nieuwen Rhijn, en van Wilhelmina Berendonk, overleden te Leijden op 12-08-
1837. Exact dezelfde getuigen, alleen in plaats van Preller nu J.P. Driessen. 
 
Leiden, akte 55. 
Ondertrouw 09-04-1847. Op 22-04-1847 huwt Theodorus Cornelis van Dijk, schoenmaker, 24 jaar 
met Wilhelmina Adriana Huybers, 22 jaar, zonder beroep, geboren te Leijden op 02-09-1824, 
minderjarig dochter van Pieter Huijbers, wijnkooper, alhier tegenwoordig en toestemmende, 
wonende beiden aan den Nieuwen Rhijn en van Willemijntje of Wilhelmina Beerendonk, over-
leden te Leijden op 12-08-1837. Getuigen: H.G. Groothof, C.A. Vlieland, 25, koopman, wonende 
aan den Nieuwen Rhijn, P. Visscher, Pieter Meerburg, 24 jaar, winkelier, wonende op de 
Botermarkt, goede bekenden. 
 
Leiden, akte 187. 
Ondertrouw 03-08-1849. Op 15-08-1849 huwt Franciscus Huijbers, 23 jaar, broodbakker, geboren 
te Leijden op 27-04-1826, wonende op de Vliet, meerderjarig zoon van Pieter Huijbers, wijn-
koper, wonende op de Mare, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Willemina 
Berendonk, overleden te Leijden op 12-08-1837. Nationale Militie ZH 28-06-1849, met Dorothea 
Maria de Vries, 21 jaar. Getuigen: P. van Hooydonk, Dirk van Wijk, 39 jaar, stadsbode, wonende 
op het Rapenburg, J. Veefkind, goede bekenden. 
 
Amsterdam, 1856. 
Op 10-09-1856 huwt Willem Huybers, bode, geboren te Leiden, wonende alhier, 27 jaar, meer-
derjarige zoon van Pieter Huijbers en Willemijntje Beerendonk, beide overleden ter eenre, met 
Johanna Maria Elizabeth Rükkers, borduurster, geboren te Kampen. Als getuigen verschijnen 
enkele bekenden van het paar. 
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Amsterdam, register 6, folio 71v. 
Op 18-07-1861 huwt Willem Huybers, gevangenbewaarder, geboren te Leiden, wonende alhier, 
oud 32 jaar, weduwnaar van Johanna Maria Elizabeth Rükkers, meerderjarige zoon van Pieter 
Huybers en Willemijntje Beerendonk, beide overleden met Catharina Hansen, zonder beroep, 
oud 34 jaar, geboren en wonende alhier. Getuigen zijn bekenden, o.a.: Cornelis de Vries, zeeman, 
32 jaar, wonende alhier. 
 
Overlijdensaangiften 
 
Leiden, akte 710 Wilhelmina Berendonk. 
Op 14-08-1837 verklaren Johannes Petrus Huijbers, 29 jaar, wijnkopersknecht, wonende aan de 
Rijn, wijk 7, nr 98 en Johannes Gubbi, 34 jaar, schoorsteenveger, Aalmarkt, wijk 4, nr 140 dat op 
12-08-1837 is overleden op de Rijn, wijk 7 nr 98, Wilhelmina Berendonk, geboren te Warmond, 
oud 54 jaar, vrouw van Pieter Huybers, dochter van Jan Berendonk en van Catharina Smits, beide 
overleden. 
 
NGV, computerbestand maakt melding van een bidprentje dat Pieter Huybers in 1837 ter 
nagedachtenis aan zijn overleden vrouw Wilhelmina Berendonk heeft laten maken. Het prentje 
zelf niet aangetroffen. 
 
Aarlanderveen, akte 20, Catharina Francisca Elisabeth. 
Op 11-03-1841 verklaart Gijsbertus de Smit, 25 jaar, schipper, met een arbeider, dat op 10-03-
1841 te Aarlanderveen in huis nr. 85 is overleden ’s nachts om drie uur Catharina Francisca 
Elisabeth Huijbers, 27 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden en gewoond hebbende alhier, 
huisvrouw van den eerstgenoemde declarant, dochter van Petrus Huijbers, slijter in sterke 
dranken, wonende te Leijden en van Wilhelmina Beerendonk, overleden. [Zij is dus in het 
kraambed overleden.] 
 
Leiden, akte 599 Pieter (vader). 
Op 14-07-1852 verschenen Govert van Driel, bekende van de overledene, 60 jaar, aanspreker, 
wonende in de Houtstraat en Johannes Hendricus Cornelissen, bekende van de overledene, 39 
jaar, aanspreker, Raamsteeg. Zij verklaren dat op 13-07-1852 in het huis op de Mare is overleden 
Pieter Huijbers, geboren te Leiden, 71 jaar, gewoond hebbende in voornoemd huis, gehuwd met 
Anna Hendrika Rondeel, eerder weduwnaar van Wilhelmina Berendonk, zoon van Pieter Huybers 
en Elisabeth van Hulsen. 
 
Leiden, akte 1109 Wilhelmina. (Slecht leesbaar.) 
Op 05-12-1872 verklaren Simon Daans, bekende van de overledene en Jacobus van Ooyen, 
bekende, dat op 04-12-1872 is overleden op het Rapenburgh: Wilhelmina Huybers, 57 jaar, 
zonder beroep, geboren te Leiden in 1815, [vrouw] van J.P. Driesen, dochter van Pieter Huijbers 
en Wilhelmina Berendonk, beide overleden.  
 
Leiden, akte 660 Maria Theresia. 
Op 30-03-1877 verscheen Simon Daans, bekende van de overledene, aanspreker, 67 jaar, 
Koepoortsgracht en Hendrik Jacobus Heijmans, 32 jaar, agent van politie, wonende op de 
Marendijk. Zij verklaren dat op 29-06-1877 op de Hoogstraat (nr 4) is overleden Maria Theresia 
Huybers, 57 jaar, zonder beroep, geboren in 1819, gewoond hebbende in voornoemd huis, 
gehuwd met Bernard Joachim Andreas Reinke, dochter van Pieter Huybers en van Wilhelmina 
Beerendonk, beide overleden. 
 
CBG Familieadvertenties nr 3249 Huybers. 
Heden overleed na een kortstondig lijden, etc., onze geliefde Echtgenoote en Moeder, 
mejuffrouw Maria Theresia Reinke- geb. Huibers, namens A, E en M Reinke, Leiden  
28-06-1877. 
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Amsterdam, akte 1055 Petrus (zoon). 
Op 15-02-1879 verklaren twee bekenden dat op 13-02-1879 in het huis Overtoom kanton 3 nr. 
144 is overleden Petrus Huibers, colporteur, wonende Ruijsdaelkade 51, oud 56 jaar, geboren te 
Leiden, echtgenoot van Wilhelmina Pieternella Hendrina van der Heiden, zoon van Pieter Huibers 
en Wilhelmina Beerendonck, beiden overleden. 
 
Amsterdam, akte 4293 Johanna Wilhelmina. 
Op 18-06-1881 verklaren twee aansprekers dat op 16-06-1881 in het huis Nieuwezijds Voorburg-
wal kanton 4 nr. 58 is overleden Johanna Wilhelmina Huijbers, geen beroep, wonende als boven, 
63 jaar, geboren te Leiden, weduwe van Hermanus Henricus Preller. 
 
Amsterdam, akte 3937 Wilhelmina Adriana. 
Op 07-05-1885 verklaren twee aansprekers dat op 05-05-1885 is overleden in het huis 
Haarlemmerstraat kanton 4 nr. 108 Willemina Adriana Huijbers, geen beroep, wonende als 
boven, 60 jaar, geboren te Leiden, weduwe van Theodorus Cornelis van Dijk. 
 
Leiden, akte 92 Joannes Petrus. 
Op 02-02-1887 verklaren Pieter Slegtenhorst, bekende van de overledene en David de Rek, 
bekende, dat op 01-02-1887 is overleden Joannes Petrus Huibers, 78 jaar, zonder beroep, 
geboren te Leiden in 1808, gewoond hebbend in Leiden, gehuwd met Theodora Wils, zoon van 
Pieter Huibers en Wilhelmina Berendonk, beide overleden. 
 
Leiden, akte 821 Johanna Elisabeth. 
Op 15-10-1889 verklaren Petrus Slegtenhorst, 59 jaar, aanspreker en Gabriel Kleinhans, 35 jaar, 
aanspreker, dat op 13-10-1889 is overleden Johanna Elisabeth Huijbers, 83 jaar, zonder beroep, 
geboren te Leiden in 1806, gewoond hebbend te Leiden, weduwe van Johannes Maria 
Anasthasius Gubbi, dochter van Pieter Huijbers en Wilhelmina Berendonk, beiden overleden. 
 
Amsterdam, akte 10039 (!) Willem. 
Op 31-12-1889 verklaren twee aansprekers dat op 29-12-1889 is overleden in het huis 
Weteringschans kanton 2 nr. 10 Willem Huijbers, van beroep adjunct directeur der 
strafgevangenis, wonende als boven, 60 jaar, geboren te Leiden, echtgenoot van Catharina 
Hansen. 
 
Diversen 
 
In 1806 staan in de NH-kerkeraadsakta diverse stukjes over onwettige kinderen.  
Op 5 december 1806: Besluit met betrekking tot het dopen van onechte kinderen. 
Een der predikanten stelde aan de vergadering voor om, in geval er onechte kinderen ten doop 
worden gepresenteerd, zulks door de koster aan de predikanten op den predikstoel bij het eindi-
gen der leerreden te laten aanzeggen, en daardoor voor te komen, dat zij voor zulke kinderen 
niet in den zelfden toon als voor echte kinderen bidden. De kerkenraad heeft zich eenparig met 
dit voorstel geconformeerd, onder inhasie echter van de te voren genomene resolutie om geene 
moeders van onechte kinderen openlijk van den predikstoel te bestraffen, en tevens besloten, 
dat ingeval eene moeder meer onechte kinderen gehad heeft, daarvan dan door den wijk-
predikant op het doopbriefje melding zal gemaakt worden. 
RK-kerk toegang 544, Appelmarktskerk is nu de Lodewijkskerk, van deze kerk zijn geen notulen 
bewaard gebleven volgens de inventaris 
 
GAL Zwarte lade bevat over Huijbers onder andere (de kinderen staan verderop apart): 

 Ca 1800 gebuurte 45 no 12 Pieter Huibers, Hoogewoerd. 

 1829 III n 1 Huybers (Pieter-) 48 jaar Prot., grosier in wijnen, geb. Leiden Nwe Rijn. 

 1829 III w 1 Huybers (Petrus-) 7 jaar, geb. Leiden, RK, Nwe Rijn. 

 [1839 III 18 Huibers Pieter, 29 jaar, Leiden, RK, Nwe Rijn. n.v.t.] 

 1839 VII 98 Huibers Pieter, 59 jaar, Leiden, prot. Nwe Rijn. 
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Bevolkingsregister Leiden 1829, Nieuwe Rijn 1, 2 gezinnen, 13 inwoners. 
Pieter Huybers     48 geboren Leiden  Prot. 
Wilhelmina Beerendonk   46 Warmond  RK 
Johannes Petrus Huybers   20 Leiden    RK 
Petrus Huybers    7 Leiden    RK 
Franciscus Huybers   3  Leiden    RK 
Willem Huybers    1  Leiden    RK 
Johanna Elisabeth Huybers   23  Leiden    RK 
Catharina Francisca Elisabeth Huybers 17  Leiden    RK 
Wilhelmina Huybers   14  Leiden    RK 
Johanna Maria Huybers   12  Leiden    RK 
Maria Theresia Petronella Huybers  10  Leiden    RK 
Adriana Huybers    5  Leiden    RK 
(en Anna Noordzeek., 40 jaar). 

 
Bevolkingsregister Leiden, 1839 VII 98 Nieuwe Rijn, 1 gezin, 6 personen 
Pieter Huybers   59 koopman Prot 
Franciscus Huybers  13 zonder 
Willem Huybers   11 zonder 
Wilhelmina Huybers  24 zonder 
H.J. Huybers   22 zonder 
Adriana Huybers   15 zonder 
 
Notaris Zuurdeeg, akte 25, 24-02-1822. 
Voor Abraham Zuurdeeg, openbaar notaris residerende te Leijden ... en in tegenwoordigheid van 
de nagenoemde getuigen, is gecompareerd Pieter Huibers, wijnkoopersknegt, wonende binnen 
de stad Leijden aan den hoek van de Kraaijerstraat, wijk 3 N: 1, zijnen verstandelijke vermogens 
volkomen bezittende en in staat om van zijne natelatene goederen te disponeeren, dewelke aan 
mij notaris in tegenwoordigheid van de nagemelde getuigen, zijn Testament heeft opgegeven, 
zijnde hetzelve alzoo door mij notaris geschreven als volgt. Ik herroep en vernietig alle vorige 
door mij gemaakte op gepasfeerde Testamenten. Ik stel tot mijne erfgenamen met den vollen 
titul van eigendom ingevalle ik op mijn overlijden kind of kinderen mogt komen natelaten mijne 
huisvrouw Willemijntje Berendonk en dat voor zoodanig gedeelte, als dezelve ingevolge de wet 
van dit Rijk genieten mag en dat zoo wel in eigendom als in vruchtgebruik en onthef haar van het 
stellen van eenige cautie, doch bij aldien ik zonder kind, kinderen of verdere afkomelingen 
natelaten mogt komen te overlijden, stel ik tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne 
voornoemde huisvrouw Willemijntje Berendonk. Begeerende ik dat zij bij mijn overlijden over 
den eigendom en het genot van alles wat mij op dat tijdstip zal toebehoren de vrije beschikking 
hebbe. Eindelijk verklaar ik bij aldien op mijn overlijden de wetten thans nog in vigeur, niet meer 
mogte bestaan en alzoo in dit mijn Testament eenige beschikkingen voorkwamen strijdig met de 
als dan bestaande wetten, zoo maak en bespreek ik aan mijne voornoemde huisvrouw, al dat 
geen waar over die wetten in het een of ander geval hier voren vermeld mij zullen toelaten ten 
haren voordeelen eenigzins te beschikken. En heeft hij testateur nadat ik notaris in tegenwoor-
digheid van de nagemelde getuigen dit zijn testament aan hem had voorgelezen, verklaard dit 
zijn uiterste wil te zijn. Gedaan en gepasfeerd binnen de stad Leijden voorschreve, ten kantore 
van mij notaris, op den vierentwintigsten februarij achttienhonderd tweeentwintig, des middags 
te twaalf ure, in tegenwoordigheid van Guillaume Gaad Brieux, winkelier wonende op de Maren, 
Jacobus Schuddemat, Mr Pruikmaker, wonende op de Hoogewoerd, Dirk Schoondergang, Mr 
schoenmaker wonende op den Nieuwen Rijn en Hendrik Gubbes, hoedenmakersknegt wonende 
in de Heeresteeg bij de Pieterskerk, allen binnen den stad Leijden voornoemd, als getuigen ten 
dezen verzogt, welke met en benevens den testateur en mij notaris deze minute hebben 
onderteekend. [Handtekening] Pieter huybers. 
 
Notaris Zuurdeeg, akte 26, 24-02-1822. 
In exact dezelfde bewoordingen als in akte 25 heeft Willemijntje Berendonk haar testament 
opgesteld. Getekend: Wellemynty huybert geb: beerendonk. 
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Notaris P. van Hemeren, 20-01-1822, akte 3, folio 287. 
Betreft de veiling van panden door van Pieter de Haan, onder andere “... een zeer welingerigt 
fabrijk-huis en erve, voorzien van een woonhuis en diverse spatieuse en welingerigte werk-
plaatsen, staande ende gelegen op den Nieuwen Rijn, en uitkomende met het voorschreven 
woonhuis in de Kraaijerstraat, belend aan de eene zijde den heer verkooper, ende aan de andere 
zijde P. Huibers, wijk 3 no. 2 ...” 
 
Notaris P. van Hemeren, belending, 01-03-1822, akte 8, folio 311. 
Betreft de verkoop van het hiervoor in akte 3 genoemde pand, verder geen nieuws. 
 
Notaris P. van Hemeren, 05-04-1822, akte 25, folio 403. (Zie ook Van Veen-tak.) 
Betreft hetzelfde pand. De nieuwe eigenaars Gualtherus Soetbrood Piccardt en Jacobus Johannes 
Leijendekker, beiden kooplieden te Leiden (Hogewoerd, Breestraat) verkopen dit aan “Pieter 
Hunego, Mr Broodbakker, wonende op de Hogewoerd, aan den hoek van den Kraaijerstraat”, 
“Een huis en erve staande ende gelegen in de Kraaijerstraat, binnen deze stad, belend aan de 
eene zijde de comparant kooper in dezen, ende aan de andere zijde P. Huibers ...”Verkoopsom 

 750,--, handtekening P: Hunnego. 
 
SA II, register horecagelegenheden vanaf 1 januari 1819, inv. nr. 1588. 
Voorin bij het tabblad Tappers zit los een exemplaar van de voorgedrukte tappers-acte: 
Tappers-acte. 
Burgemeesteren der stad Leyden hebben bij dezen aan – wonende – geconsenteerd en toege-
staan, dat – alhier ter stede, de Tappersnering van Brandewijn en Gedisteleerde Wateren zal 
mogen exerceren; mits zich in alles gedragende naar de Ordonnantie op den Impost en de 
Reglementen, op deze nering reeeds bestaande, of die in het vervolg zouden mogen worden 
gemaakt. 
Ten anderen zal – geen slapers of nachtgasten mogen houden, noch kamers verhuren, zonder 
speciaal consent van Burgemeesteren, op de boete en straffe, zoo als bevonden zal worden te 
behooren. 
Zullende eindelijk, ingevalle van verandering van woonplaats, daarvan binnen den tijd van drie 
dagen aan het Hoofdkantoor van den Impost en het Bureau van Politie dezer Stad moeten 
worden kennis gegeven, op de boete van drie guldens, en deze admissie, vóór den aanvang der 
nering, aan het Hoofdkantoor van den Impost voornoemd en het Bureau van Politie dezer Stad 
moeten worden vertoond. 
Leyden, den – Ter ordonnantie van H.H. Burgemeesteren voornoemd, -. 
Tappers, nr. 116 Pieter Huijbers, aan den Rijn, wijk 1 no. 3, in dato 26 augustus 1822. 
 
Leiden, notaris Hendrik Roskes, 20-11-1824, akte 412. 
Heden den twintigsten November achttien honderd vier en twintig des avonds ten vijf ure, heb ik 
Hendrik Roskes openbaar notaris resideerende te Leijden in Zuid Holland mij vervoegd in het 
Heeren Logement aan den Burg alhier en is aldaar in tegenwoordigheid der nagenoemde 
getuigen voor mij gecompareerd mejufvrouw Jacoba Anna Heenck, weduwe Johannes van den 
Bergh, winkelierster, wonende binnen deze stad. Dewelke verklaarde genegen te zijn ingevolge 
de gedane bekendmakingen bij billetten ter gewoner plaats geaffigeerd op de natemeldene 
conditien op heden publiek te doen veilen en finaal te verkoopen een hecht sterk en zeer 
weldoortimmerd huis en erve voorzien van verscheide kamers, keuken, kelder, binnenplaatsen 
en verdere commoditeiten van ouds genaamd de Olie-Molen, waarin de negotie van graan, 
lijnkoek en borstels en verdere winkelwaren zedert veele jaren met goed succes is gedaan en nog 
wordt gecontinueerd, staande en gelegen binnen deze stad, aan de noordzijde van den Nieuwen 
Rijn, omtrent de Pancras Toorn- of Beschuitsteeg, belend aan de eene zijde Willem Storten-
beeker en aan de andere zijde Gerrit Post, onder het Bon Burgstreng nr. 34, wijk 7 no. 39. 
[Stukje eigendomsgeschiedenis en de verkoopvoorwaarden waarna de veiling bij opbod plaats-
vindt.] Geene verdere opbiedingen of verhogingen gedaan zijnde is men overgegaan tot den 
afslag waarna koopers van het voorschreeve huis en erve geworden zijn Johannes Anthony 
Thomas Sciarone, schoorsteenveger, Johannes Jacobus Sciarone, koopman en Johannes Marie 
Anestasi Gubbi, schoorsteenveger allen wonende binnen deze stad voor de somme van drie 
duizend een honderd guldens. 
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Aan welke koopers het voornoemden huis en erve door de verkoopster finaal is toegeschat onder 
de lasten en conditien bij de voorwaarden vermeld, verklarende gemelde koopers de toewijzing 
in voegen als voren te accepteeren. Aldus geveild, verkocht en gekocht ten dage en plaatse 
voornoemd in bijzijn van [twee personen] als getuigen ten dezen verzocht dewelke met de 
verkoopster, koopers en mij notaris dit Proces Verbaal na gedane voorlezing hebben geteekend. 
 
Leiden, notaris Hendrik Roskes, 08-06-1825, akte 244. 
Voor Hendrik Roskes openbaar notaris resideerende te Leijden in Zuid Holland in 
tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen zijn gecompareerd: Johannes Marie Anestati Gubbi, 
schoorsteenveger, wonende binnen deze stad als verkoper ter eenre en Johannis Anthonij 
Thomas Sciarone, schoorsteenveger en Johannes Jacobus Sciarone, koopman beide alhier 
woonachtig als koopers ter andere zijde. 
Dewelke verklaarden over en weder verkocht en gekocht te hebben een derde part in een huis 
en erve van ouds genaamd de Oliemolen, staande en gelegen binnen deze stad aan de noordzijde 
van den Nieuwen Rijn omtrent de Pancras Toorn of Beschuitsteeg, onder het Bon Burgstreng no. 
34 wijk 7 no. 39. 
Verklarende de comparant ter eenre den eigendom van het verkochte bekomen te hebben bij 
Proces Verbaal van publieke veiling en verkoop ... [zie vorige akte]. Voorts verklaarden de compa-
ranten deze verkoop en koop te hebben gedaan op de volgende conditien. 
Eerstelijk Dat het voorschreeve huis en erve tot het gezegde een derde part is verkocht, zooals 
het zelve tegenwoordig getimmerd en gemaakt staat met uitzondering van alle roerende goede-
ren niet onmiddelijk daartoe behorende, verklarende de comparanten ter andere zijde met de 
voormelde omschrijving genoegen te nemen, wijders met zoodanige voorregten en servituten als 
het verkochte is hebbende en lijdende en de oude bewijzen van eigendom of andere actens voor 
zoo veel die aanwezig zijn komen mede te brengen zonder dat de verkooper in eenige quarantie 
deswegens zal gehouden zijn. 
Ten tweeden Dat het verkochte van heden af zal zijn ten pericule bate en schade van de compa-
ranten ter andere zijde. 
Ten derden Dat alle de kosten welke ter zake dezer eigendoms overgang worden gevorderd door 
de kopers zullen worden voldaan. 
Ten vierden Dat alle de lasten op het verkochte leggende of welke daarvan in het vervolg zullen 
geheven worden van heden af door de koopers moeten worden betaald. 
Ten vijfden Dat deze verkoop en koop is geschied voor eene somme van een duizend guldens, 
welke gelden de verkooper verklaard te hebben ontvangen. 
Aldus gedaan en gepasfeerd ten kantore van mij notaris te Leijden voornoemd den achtsten junij 
achttien honderd vijf en twintig in bijzijn van Thomas Molles, paruikmaker en Jacob Timmermans, 
steenhouwer beiden wonende binnen deze stad als getuigen ten dezen verzogt dewelke 
benevens de comparanten en mij notaris deze acte na gedane voorlezing hebben geteekend. 
 
Huwelijksbijlagen bij akte 31 in 1842, betreffende het jaar 1837. 
Doopextract nr 168 HK van Pieter 21-09-1780, zoon van Pieter Heijsbertse en Elisabeth van 
Hulsen. Doodextract Wilhelmina Berendonk, 12-08-1837. En: 
Akte der Bekendheid met Zegel 38 OPC. 
Compareerden op heden 03-01-1828 voor ons Mr. Jan David Bijleveld, vrederegter van het 
kanton Leijden nr 2. Abraham Zwart, Hendrik Petrus Johannes Bijtel en P.J.M. Bijtel, allen 
wijnkopers-knechts wonende te Leijden, welke verklaarden zeer wel te kennen Pieter Huybers, 
meesterknegt in een wijnkoopers affaire, wonende alhier, en te weten dat hij is de zoon van 
Pieter Huybers en Elisabeth van Hulsen, in leven echtelieden, gewoond hebbend en overleden 
zijnde binnen deze stad, en dat alzoo de toenaam van zijne vader in eene door hem gelegde 
geboorte acte, aan hem op 31 december den verleden jaar door den bevoegden ambtenaar 
alhier afgegeven, vermeldt als Huybertsen, bij de geboorte of abusievelijk is opgegeven of 
verkeerdelijk gesteld, daar gemelde vader nooit anders dan onder den naam welke zijn zoon nog 
voert, is bekend geweest. Zijnde verschreven geboorte acte van gene wat de voornamen van 
vader en zoon en de voor- en toenamen der moeder aangaat en allemaal behoren. En is de 
hiervan opgemaakte acte door de comparanten en de Griffier geteekend, etc. (Handtekeningen.) 
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Leiden, notaris Abraham Zuurdeeg, jaar 1827, akte 60. Aankoop pand Nieuwe Rijn. 
Voor Abraham Zuurdeeg openbaar notaris resideerende te Leijden ... en in tegenwoordigheid van 
de nagenoemde getuigen zijn gecompareerd [op 26-03-1827] de Heer Abraham van Leeuwen, 
onderwijzer op de Stads Armscholen binnen de stad Leijden en wonende aldaar aan den 
Nieuwen Rijn wijk 7 no 98 als verkooper ter eenre en Pieter Huibers wijnkoopersknegt, mede 
wonende binnen de stad Leijden aan den Nieuwen Rijn op den hoek der Kraaijerstraat wijk 3 nr 1 
als kooper ter andere zijde. 
En verklaarde de comparant ter eenre bij deze te verkoopen en in vollen vrijen eigendom over te 
dragen onder guarantie voor alle evictien en hypotheken aan en ten behoeve van den comparant 
ter andere zijde, welke verklaarde dezelve verkoop aan te nemen. 
Een huis en erve, staande en gelegen binnen de stad Leijden, aan de noordzijde van den Nieuwen 
Rijn tusschen de Heerengracht en Vestestraat, met een uitgang aan de oostzijde van de Veste-
straat wijk 7 no 98, belendende op den Rijn aan de eene zijde Nicolaas van ’t Riet en aan de 
andere zijde zekere Poorte behorende aan de weduwe de Bolster, en in de Vestestraat aan den 
eene zijde Elisabeth Simons weduwe Vincent de Bolster en aan de andere zijde Benjamin Hartog 
Vos, onder het Bon Noordrijnevest no. 5 en 8 en van welk huis en erve de comparant ter eenre 
verklaarde den eigendom bekomen te hebben bij acte van transport op den vijf en twintigsten 
julij achttien honderd drie en twintig, voor den notaris Hendrik Roskes en getuigen te Leijden 
gepasfeerd en niet belast te zijn met eenige hypothecaire schuld ...  
[Standaard verkooptekst: alles wat aard- en nagelvast is hoort bij het huis, tekst over belastingen 
op het huis.] Ten vierden dat alle de lasten op het voorschreve huis en erve leggende of welke 
daarop in het vervolg zullen gelegd worden met den eersten april aanstaande voor rekening van 
den kooper zullen komen. En eindelijk ten vijfden dat het gemelde huis en erve in voegen als 
voren is verkocht en gekocht om en voor de somme van acht honderd vijftig guldens van welke 
penningen de comparant ter eenre verklaarde op het pasfeeren dezer te hebben ontvangen ene 
somme van vierhonderd en vijftig guldens, terwijl den comparant ter andere zijde aanneemt en 
zich verbindt de overige vierhonderd guldens te zullen betalen aan den comparant ter eenre te 
zijnen woonhuize of aan den wettigen houder van de grosfe dezer acte die zijn regt van deselve 
ontleent met termijnen van vijftig guldens wel meerder maar niet minder ’s jaars (omtrend welke 
betaling de comparant ter eenre zich voorbehoudt het beneficie bij artikel twee duizend een 
honderd en drie van het thans nog bestaande Burgerlijk Wetboek aan de verkoopers toegekend) 
en waarvan den eersten termijn zal moeten worden voldaan op den eersten meij achttien 
honderd acht en twintig en zoo vervolgens jaarlijks tot dat de gemelde som van vierhonderd 
guldens ten vollen zal zijn voldaan en afbetaald, en dat met bijbetaling van interesfen tegen vijf 
per cento ’s jaars, ingaande met den eersten meij aanstaande en welke voort duren zullen tot de 
volkomen voldoening en aflosfing toe en dat alles zoo wel ten aanzien van het kapitaal als de 
interesfen, geheel en al in goede zilvere Nederlandsche muntspecien, naar derzelver cours en 
waarde en op geen ander wijze zonder eenige korting van reeds bestaande of toekomstige 
belastingen welke in het vervolg en onder wat benaming ook geheven zouden mogen worden ... 
[Pieter stelt zichzelf en met het huis als onderpand garant voor betaling. Getekend:] P. Huibers 
 
SA II, register van immigranten en emigranten, 1831-1845, inv. nr. 1061. 
Op 15 juni 1832 komt een Pieter Huiberfe, 50 jaar, geboren te Leiden, man, gehuwd, zonder 
beroep, gereformeerd, vanuit Deventer in de stad terug. Generatie 05? 
 
Notaris J.B. van Gent, koopt roerende goederen, 18-12-1835, nr. 150, folio 177v. 
Betreft een openbare verkoop van diverse goederen, waaronder: 
“Nummer 58 Een deurkozijn en een deur, negen gulden, P. Huijbers.” 
 
Notaris A.B. Barkey, akte 65, 08-03-1836. 
Voor Anthony Bernardus Barkey Nicolaaszoon, openbaar notaris te Leijden in Zuid Holland 
residerende, in tegenwoordigheid van de nagenoemde ondergeteekende getuigen is gecom-
pareerd Pieter Huijbers, winkelier en slijter in wijnen, wonende te Leijden. 
Dewelke bij deze verklaarde te consenteren in het roijement der inschrijving op den derden 
november achttienhonderd vijf en dertig in deel twee en zeventig numero honderd zeven en 
dertig ten kantore van hypotheken te Leijden genomen ten verzoeke van hem comparant en ten 
lasten van den heer Pieter Cornelis Kruseman, zonder beroep, wonende te Warmond uit krachte 
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van een vonnis door de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Leijden den dertienden 
october achttienhonderd vijf en dertig bij defant gewezen en waarvan eene expeditie den een en 
twintigsten october daaraanvolgende behoorlijk is geregistreerd. 
Gedaan en gepasseerd binnen Leijden ten huize van den heer procureur Hazenberg op de 
Hogewoerd heden den achtsten maart achttien honderd zes en dertig in tegenwoordigheid van 
Jan du Croix en Abraham Verstraaten kledermakers, beide wonende binnen deze stad, als 
getuigen hiertoe verzocht, die met den comparant en mij notaris na gedane voorlezing hebben 
geteekend. 
 
Notaris A.B. Barkey, jaar 1836, circa fiche 197 betreft een boedelbeschrijving waar diverse 
vorderingen en schulden bij staan. Lange lijst, Gubbi niet zo gauw gezien, idem 1834, fiche 105. In 

1841, fiche 431, heeft J.M.A. Gubbi een vordering van  34,40 op de onder curatele gestelde heer 
Carel Jan Baron Collot d’Escury. 
 
Huwelijksbijlagen bij akte 306 van J.M.A. Gubbi. 

 Italiaanse verklaring en vertaling daarvan over J.M.A. Gubbi’s ouders.  

 Verklaring uit naam van Koning Willem der Nederlanden dat J.M.A. Gubbi geen verplichting 
voor de Nationale Militie heeft. 

 Extract. Uit het doopregister van de Roomsch Catholijke kerk (op de Appelmarkt) is 
geëxtraheerd dat op den zevenden augustus des jaars 1806 gedoopt is: Johanna Elisabeth, 
dochter van Wilhelmina Berendonk, hebbende Pieter Huijbers erkend de vader te zijn. Leijden 
den 24 october 1836. 

 
Huwelijksbijlagen bij akte 13, J.P. Huibers. 

 Geboorte (doopextract Joannes Petrus Huibers, gedoopt in de RK-kerk aan de Appelmarkt.) 
Geboorteakte vrouw en huwelijksafkondigingen aan het stadhuis. 

 Nationale Militie, Provincie Zuid-Holland (zuidelijk gedeelte). Certificaat. Buitengewone ligting 
van den jare 1831. 
De staatsraad, gouverneur van Zuid-Holland, verklaart dat Johannes Petrus Huibers, geboren 
te Leiden den 28e november 1808, van beroep wijnkooper, zoon van Pieter, wonende te 
Leiden en van Wilhelmina Berendonk, overleden, binnen de gemeente van Leiden, 15 kanton, 
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deel 
gevallen het nommer 364, hetwelk hem tot de dienst verpligtende, hij daaraan heeft voldaan 
door personele optreding bij de 14 afdeeling infanterie, gepasporteerd 15 november 1836. 
Gegeven te ’s Gravenhage, den 27e december 1838. Signalement. 
Lengte: 1 el, 8 palm, - duim, 8 streep. Aangezigt: smal. Voorhoofd: laag. Ogen: bruin. Neus: 
groot. Mond: ordinair. Kin: rond. Haar & wenkbrauwen: zwart. Merkbare teekenen: -. 
Handtekening: J.P. Huijbers. 

 
Over het jaar 1841 geen huwelijksbijlagen van de familie Huijbers aangetroffen. 
 
Leiden, notaris Muller, 14 april 1837, akte 59. 
Contract van Verkoop. 
Voor Pieter Muller openbaar notaris residerende te Leiden ... is gecompareerd de heer Johannes 
Petrus Taverne, koopman, wonende binnen de stad Leiden aan den Nieuwen Rijn. De welke 
verklaarde te hebben verkocht en mitsdien onder vrijwaring volgens de wet in vollen en vrijen 
eigendom over te dragen aan Pieter Huibers, koopman in wijnen en gedistileerd mede wonende 
te Leiden aan den Nieuwen Rijn, die insgelijks comparerende in koop verklaarde aan te nemen. 
Een stal en erf staande en gelegen binnen de stad Leiden aan de noordzijde van de Vrouwen-
kamp omtrent de Maren, belend aan de eene zijde Oeds Klaases de Vries en aan de andere zijde 
Abraham Johannes Vermeij, onder het bon Overmaren Landzijde nommer 337, wijk VI nommer 
1285, op den kadastralen legger bekend onder sectie H. Nommer 102. [Standaardtekst verkoop-
akte, vrij van hypotheken, formule over belasting.] De verkooper verklaarde dat het voormelde 
perceel hem in eigendom toebehoord, doch dat geene eigendoms bewijzen of titels van 
aankomst bestaan of bij hem bekend zijn. 
Deze verkoop en koop is geschied voor eene som van één honderd guldens, welke de verkooper 
erkende ontvangen te hebben. ... 
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Gedaan en gepasfeerd binnen de stad Leiden voornoemd ten kantore van mij notaris, op den 14-
04-1837 in tegenwoordigheid van Elias Kouwer en Pieter Leonardus Jacobus Secreve, kleeder-
makers beide wonende te Leiden, als getuigen hiertoe verzocht, die met de comparanten en de 
notaris na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend. [Handtekening] P Huijbers. 
 
Notaris A.B. Barkeij, transport, 01-11-1838, akte 208, folio 521. 
Voor Anthonij Bernardus Barkeij Nicolaaszoon, openbaar notaris te Leiden in Zuid Holland 
residerende, in tegenwoordigheid van de na te noemen ondergeteekende getuigen, zijn 
gecompareerd Jacomijntje Mioch, weduwe van Martinus Rietkerken, winkelierster en Johannes 
Rietkerken, tapper, beiden wonende te Leiden, ter eenre en Johannes Petrus Huijbers, wijn-
koopersknecht, mede wonende te Leiden, ter andere zijde. 
En verklaarden de comparanten ter eenre onder vrijwaring van alle evictien en hypotheken, met 
uitzondering van de hier na te melden hypothecaire schuld, te verkoopen, af te staan en in vollen 
eigendom over te dragen, aan en ten behoeven van den comparant ter andere zijde, zulks 
accepterende. Een Buitenverblijf met deszelfs huizinge en gebouwen staande ende gelegen aan 
de Trekvaart op Haarlem, even buiten de Marepoort der stad Leiden, in de gemeente van 
Leiderdorp, belend aan de eene zijde de heer Albertus Wijnstroom, ende aan de andere zijde de 
heer Petrus Cornelis van Bommel, geteekend Z, numero 15, op den kadastralen legger bekend 
sectie A, numero 382, als boomgaard, groot negentien roeden twintig ellen, en numero 383, als 
tuinhuis en erf groot vijf roeden en dertig ellen. [Stukje over de aankoopgeschiedenis.] 
Zijnde het voorschreve perceel nog speciaal belast met een hypotheek, door meergemelden 
Martinus Rietkerken op den 10-09-1835 voor voornoemden notaris van Gent in presentie van 
getuigen, ten behoeve van den heer Jacobus Pufkes, koopman, wonende te Leiden, gepasfeerd, 
..., primitief groot geweest twee duizend gulden, doch thans per resto groot twaalf honderd 
gulden, met de renten van dien à vijf percents ’s jaars, sedert den 1 november deses jaars.  

[Plus erfpacht ten behoeve van het Catharina Gasthuis te Leiden ad  1,80.] 
Voorts nog met de belasting van het maken van een banwerk in de Mare, van de paal numero vijf 
tot zes, ter lengte van drie en tachtig ellen. 
[Standaard verkoopvoorwaarden. De verkoopsom bedraagt twee duizend gulden, waarvan acht 
honderd gulden contant voldaan wordt en twaalf honderd gulden door overname van de 
hypotheekschuld, af te lossen met honderdvijftig gulden per jaar. Akte 01-11-1838, getekend: J.P. 
Huijbers.] 
 
Notaris Obreen, akte 625, 31-12-1839. 
Voor meester Herman Obreen openbaar notaris residerende te Leijden in Zuid Holland in 
tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen zijn gekompareerd [diverse familieleden als 
erfgenamen van de familie Wieland/Van Ankeren/Wintersteijn] ter eenre en de heer Johannes 
Marie Anastasius Gubbi, meester schoorsteenveger en parapluemaker wonende mede te Leijden 
aan de zuidzijde van den Nieuwen Rijn of Aalmarkt ter andere zijde. 
Verklaarden de komparanten ter eenre zoo in privé als kwaliteit voorschreven te hebben 
verkocht aan den komparant ter andere zijde die erkende van dezelven te hebben gekocht een 
huis en erve staande en gelegen binnen de stad Leijden aan de zuidzijde van den Nieuwen Rijn of 
Aalmarkt tusfchen de Mandemakers en Vrouwestegen bekend onder het bon Gasthuis Vieren-
deel nommer 146 wijk 4 nommer 137 op de kadastralen legger bekend sectie G nommer 92, ter 
groote van zeven en negentig ellen, belend aan de eene zijde Cornelis Vlieland en aan de andere 
zijde Anthony Turion junior. 
[Hierna volgt een stukje over de eigendomsverkrijging, standaard verkoopvoorwaarden.] 
En ten vijfden. Dat onverminderd gemelde voorwaarden de koopprijs van het verkochte zijn 
zoude eene som van drie duizend gulden kontant vrij geld welke som de verkoopers zoo in privé 
als qualiteit erkenden bereid uit handen des koopers te hebben ontvangen denzelven deswegen 
kwijtende bij dezen zonder eenig voorbehoud. ... 
Aldus gepasfeerd te Leijden ten kantore van den notaris op heden den een en dertigsten 
december achttien honderd negen en dertig in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van der 
Leijer, schoenmaker en Jan Wasfenaar, kamerbehanger beide binnen deze stad woonachtig als 
getuigen dewelken na gedane voorlezing deze met de komparanten ende notaris hebben onder-
teekend om in oorspronkelijk te blijven in diens bezit. 
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Notaris Abraham Zuurdeeg, akte 100, in dato 23 en 24 julij 1840. 
[Marge] Stempel 38 Opc, hier van een afschrift gegeven. 
Heden den drie en twintigsten julij 1840, des voormiddags ten negen ure, ten verzoeke en in 
tegenwoordigheid: van Pieter Huijbers, wijnkooper en winkelier, weduwenaar van en onder de 
oude Hollandsche wet in gemeenfchap van goederen gehuwd geweest met wijle Wilhelmina 
Berendonk, wonende te Leijden aan den Nieuwen Rijn, wijk 7 numero 98, eerst voor zich zelve 
zoo uit krachte der gezegde gemeenschap van goederen als in qualiteit van erfgenaam voor een 
vierde gedeelte in eigendom en een ander vierde gedeelte in vruchtgebruik van wijle gezegde 
zijne vrouw, welke op den twaalfden augustus achttien honderd zeven en dertig binnen Leijden is 
overleden, uit krachte van derzelver testamentaire dispositie op den vier en twintigsten februarij 
1822 voor mij notaris en getuigen binnen Leijden gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, en nog als 
vader en wettige voogd over zijne vijf nog minderjarige kinderen met namen Maria Johanna 
Huijbers, Petrus Huijbers, Adriana Huijbers, Franciscus Huijbers en Willem Huijbers. 
Van Johanna Elisabeth Huijbers, huisvrouw van en ten dezen geadsisteerd met als mede geauto-
riseerd door Johannes Marie Anastasius Gubbi, schoorsteenveger en paraplui verkooper 
wonende te Leijden. 
Van de gemelde Johannes Marie Anastasius Gubbi in qualiteit als gemagtigde van Maria Theresia 
Huijbers, huisvrouw van Johan Bernard Joachim Andreas Reinke, koopman, wonende aan de 
Rijpwetering blijkens procuratie op den twintigsten julij laatstleden aan de Rijpwetering onder 
den hand geteekend, welke procuratie na voor echt en deugdelijk te zijn erkend, aan de minute 
dezes is geannexeerd en te gelijk met dezelve zal worden geregistreerd. 
Van Johannes Petrus Huijbers, herbergier, wonende onder de gemeente van Leijderdorp. 
Van Adrianus de Smit, slijter in sterke dranken, wonende te Leijden in qualiteit als gemagtigde 
van Catharina Francisca Elisabeth Huijbers huisvrouw van Gijsbertus de Smit, winkelier, wonende 
onder de gemeente van Aarlanderveen, blijkens onderhandsche procuratie op den twintigsten 
julij laatstleden te Aarlanderveen geteekend, welke procuratie zo voor echt en deugdelijk te zijn 
erkend, aan de minute dezes is geannexeerd en tegelijk met dezelve zal worden geregistreerd. 
En van Wilhelmina Huijbers, ongehuwd, geen beroep uitoefenende, wonende te Leijden. 
Welke voornoemde Johanna Elisabeth Huijbers, Maria Theresia Huijbers, Johannes Petrus 
Huijbers, Catharina Francisca Huijbers en Willem Huijbers zijn de eenige kinderen van wijle 
Wilhelmina Berendonk, voornoemd in huwelijk verwekt bij den eersten comparant Pieter 
Huijbers en tezamen geregtigd voor het indisponible gedeelte der nalatenschap van wijle hunnen 
moeder voormelde Wilhelmina Berendonk. 
En van Johannes Petrus Huijbers voornoemd in qualiteit als toeziende voogd over de voormelde 
vijf minderjarigen, daartoe benoemd en aangesteld bij proces verbaal der gehoudene familieraad 
voor den Heere Kanton regter van het eerste kanton Leijden, in dato den vier en twintigsten junij 
laatstleden [1840] behoorlijk geregistreerd. 
Heb ik Abraham Zuurdeeg, openbaar notaris residerende te Leijden in Zuid Holland, geadsisteerd 
met Hendrik Bernardus Paats kleedermaker en Abraham Koornhof fabriekknegt, beide wonende 
te Leijden, als getuigen ten dezen verzocht, mij vervoegd ten huize van den eersten comparant, 
om aldaar over te gaan tot de inventarisatie en omschrijving van al hetgeen tot den gemeen-
schappelijken boedel en nalatenschap is behorende, waarvan de aanwijzing en opgave zal gedaan 
worden door den eersten comparant Pieter Huijbers. 
Zullende de taxatie der meubelen en winkelgoederen, gedaan worden door Geertruij Sala, 
onderneemster van publieke verkoopingen van het goud en zilver mede door gemelde Geertruij 
Sala en van de wijnen en hetgeen daartoe is behorende door de heer Jacobus Gerard van der 
Burch, wijnkooper, beide wonende te Leijden welke daartoe zijn verzocht en alhier tegenwoor-
dig. In handen van mij notaris en getuigen en in tegenwoordigheid van voormelde comparanten 
den vereischten eed hebben afgelegd met beloften om naar hunnen besten weten en ingevolge 
gemoede alles naar deszelfs waarde te zullen waardeeren. En hebben de comparanten de 
taxateuren met en benevens mij notaris en getuigen na gedane voorlezing alhier geteekend. 
[Handtekeningen] 
Dit gedaan zijnde is men in tegenwoordigheid van de taxateuren Geertruij Sala en Jacobus Gerard 
van der Burch, overgegaan tot de inventarisatie in maniere als volgt. 
Op de zolder 
Vier kleerstokken en een droograk, een tafel en een wolle deken op vier guldens. 
Een test met vier en twintig sauskommen op vier guldens vijftig cents. 
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Een test met veertig kommetjes op een gulden vijf en tachtig cents. 
Een pot met vier en twintig melkkannen op vier guldens vijftig cents. 
Een test met veertien kwispedoren op vier guldens vijftig cents. 
Veertien suikerpotten twee guldens vijf en twintig cents. 
Een test met vier en een half dozijn theegoed op negen guldens en derig cents. 
Dertien peperbusfen en drie zoutvaten een gulden vijftig cents. 
Vier en twintig koppen op twee guldens vijf en twintig cents. 
Vier lampetkommen op vier guldens. 
Zes dozijnen koppen op vier en twintig cents. 
Drie lampetkommen op een gulden dertig cents. 
Zes dozijnen koppen op vier en twintig gulden. 
Drie lampetkommen op een gulden dertig cents. 
Een waterpot en theegoed op twee guldens vijftig cents. 
Vier scheerbekken en drie waterpotten op twee guldens negentig cents. 
Acht en twintig asfietten en schotels op zes guldens.  
Acht peperbusfen, zes kommetjes en vier kruisifixen op drie guldens vijfendertig cents. 
Vijf schaaltjes en een kom op eene gulden vijf en twintig cents. 
Vier schalen op twee guldens. 
Zeventien kommen op twee guldens.  
Elf schalen op twee guldens vijf en zeventig cents.  
Acht theepotten op drie guldens vijftig cents.  
Vier en dertig dito op zes guldens.  
Een test met twaalf dozijnen kommen of vijf guldens.  
Een test met theegoed en twee blaauwen trekpotten op dertien gulden.  
Drie lampetkommen en dertien mosterdpotten op drie guldens.  
Een pot met kwispedoren op twee gulden veertig cents.  
Een pan met vier dozijnen kommen op twee guldens zestig cents.  
Twaalf lampetkannen op vier guldens tachtig cents.  
Zeven melkkannen en twee keteltjes een gulden zeventig cents.  
Zes testen en acht sirooppotten op drie guldens.  
Tien dozijnen borden op negen guldens.  
Twaalf dozijnen dito op acht guldens veertig cents.  
Zes dozijnen dito op vijf guldens tachtig cents.  
Een partij schalen op negentien guldens vijf en negentig cents.  
Een partij keteltjes en bloempotten op acht guldens vijf en dertig cents.  
Een partij waterpotten en kleinigheden op veertien guldens.  
Een partij wijnglazen op achttien guldens.  
Een partij glazen en karafen op vier guldens vijftig cents.  
Vijf en twintig glaasjes op twee gulden vijftig cents.  
Drie schalen en theegoed op zes guldens.  
Eenige kelken en bierglazen op dertien guldens.  
Vijf testen met conserfpotten op veertien guldens.  
Een pot met botervloten op twee guldens vijf en veertig cents.  
Drie testen met potjes op vijf guldens.  
Negenenvijftig kommen en drie vischplaten op acht guldens zevenen vijftig cents. 
Veertien waterpotten op drie guldens vijftig cents. 
Een partij borden op vijf guldens. 
Een partij melkkannen op acht guldens. 
Een partij schotels en vergieten op zes guldens. 
Tien bruine potten op elf guldens. 
Tachtig stoopkruiken op acht guldens. 
Een partij keulsch goed op vijftien guldens zestig cents. 
Doofpotten en kannen op vier guldens vijf en twintig cents. 
Een partij vuurmanden confoorden op drie guldens vijf en zeventig cents. 
Een partij potten op zes guldens. 
Eenig mieschpotten goed op zeven gulden vijftig cents. 
Een mand met testen op twee gulden tien cents. 
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Een partij bloempotten op een gulden vijftig cents. 
Een partij testen en potten op veertien guldens. 
Een partij bergsch goed op zeventien guldens vijftig cents. 
Een partij bloembakken op drie guldens. 
Een partij dwijlen op drie guldens. 
Een vuurmand, stilletjes en wieg eene gulden. 
Spoelkommen en karaffen op drie guldens tachtig cents. 
Een schaal met theegoed serviezen op tien guldens. 
Twee schalen met koppen op twee en twintig guldens vijf en zeventig cents. 
Op de voorkamer 
Twee valgordijnen een spiegeltje en zes schilderijtjes op vijf guldens. 
Een schuiftafel zeven stoelen met matte zittingen op zeven guldens. 
Twee gordijnen en een rabat twee matrasfen een bed en peuluw twee kusfens, een wolle en een 
katoene deken twee lakens en twee slopen op zesendertig guldens. 
Een kabinet op zes guldens. 
Daarin twee omslagdoeken en twee zijde rokken op zeven guldens. 
Negen lakens en negen slopen op drie guldens. 
Twee tafellakens en acht servetten en twee moltane dekentjes op tien guldens. 
Twee tafellakentjes en zes handdoeken en drie slaapmutsen op drie guldens. 
Drie jakken, een rok, en een japon op drie guldens. 
Elf manshemden en twee flanelle hemden op tien guldens. 
Vijf broeken en twee hemdrokken op zeven guldens. 
Op een achterkamer 
Twee gordijnen, een spiegel een tafel en drie stoelen op zes guldens. 
Een bureau een ladetafel en matten op vijf guldens. 
Twee gordijnen en een rabat een bed en peuluw, twee kusfens, een wolle en een katoene deken, 
twee lakens en twee slopen op zesendertig guldens. 
Twee gordijnen en een rabat op eene gulden vijftig cents. 
Drie jasfen en een rok op vijftig guldens. 
Twee strijkijzers een winkellamp en twee ladders op zes guldens. 
In de Winkel 
Terrines, asfietten, kommen, kannen en potten op zeven en veertig guldens. 
Borden, dekschotels en asfietten op vier en twintig guldens. 
Zeven filtreerpotten, suiker en pappotten op acht guldens. 
Zes en twintig botervlotjes op zeven guldens vijftig cents. 
Een partij schalen op zestien guldens. 
Een partij schalen en borden op dertig guldens. 
Een partij schalen, spoelkommen en busfen en kannen op zeven en twintig guldens. 
Eenig zwart theegoed op vier en twintig guldens [Japans?] 
Eenig different dito en karaffen op veertien guldens. 
Eenif different dito en karaffen op vijftien guldens. 
Eenig differente theeserviezen en kommetjes op zes en twintig guldens. 
Tien dozijnen koppen op zes en dertig guldens. 
Zes dozijnen dito op twaalf guldens. 
Dertig witte koppen op eene gulden vijftig cents. 
Vier en veertig glazen en karaffen op zes guldens en zestig cents. 
Vijftig glazen op twee guldens. 
Een partij glazen op drie guldens vijftig cents. 
Eenige ketels terrines en fruitmandjes op dertien guldens. 
Een partij dito, dito en dito op twaalf guldens. 
Borden, schalen en roomgoed op vier en twintig guldens. 
Borden schalen en roomgoed op zes en twintig guldens. 
Een thee servies en koppen en schotels op vier en dertig guldens. 
Kommen en borden op vijf guldens. 
Vergieten en scheerbekken op vier guldens. 
Een partij keulsch goed op vier gulden vijf en zeventig cents. 
Eenige waterpotten en kommen op vier guldens vijftig cents. 
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Koper rood en groen goed op twaalf guldens. 
Een partij groene potten op twee guldens vijftig cents [Chinees?] 
Een partij groen goed en potten op zes guldens vijf en twintig cents. 
Pannen en bloembakken op zeven guldens en tachtig cents. 
Dekzels en confoorden op twee guldens tachtig cents. 
Een partij kruiken op vijf en twintig cents. 
Twee dozijnen kommetjes op zeventig cents. 
Nog op de voorkamer 
Acht en dertig melktesten op tien guldens. 
Zeventig bierglazen op twee guldens tachtig cents. 
Elf dozijnen borden, achttien spoelkommen en twee hazepannen op vijftien guldens vijf en 
zeventig cents. 
Een pan met theegoed op negen guldens. 
Een pot met theegoed op een gulden vijftig cents. 
Een mand met glaswerk op twee guldens veertig cents. 
Nog in de winkel 
De winkel en toonbank op twintig guldens. 
In de zijkamer 
Een valgordijn vier kleine gordijntjes, negen stoelen, een tafeltje, drie stoven, matten en een 
karper op drie en twintig guldens. 
Vijf tinnen maten twee tinne tregters en twee blikke tregters en een kurken tregte op drie 
guldens. 
In de Binnenkamer 
Twee valgordijnen, vier kleine gordijntjes en een spiegel op vijf guldens. 
Een eikenhoute bureau en een thee en tabaks kisje op vijftien guldens. 
Een schuiftafel en acht stoelen op veertig guldens. 
Een theestoof ketel en confoord, eenige matten drie stoven, twee koppen en schotels en een 
inktkoker op zes guldens. 
Een pijpenlade op eene gulden vijftig cents. 
Twee gordijnen twee matrasfen, een bed en peuluw vier kusfens een wolle en een katoene 
deken, twee lakens en vier slopen op twee en vijftig guldens. 
Een bretel, drie doeken, een boufante twee lakensche broeken, twee vesten, een zijde doek en 
een zijde schort en een overhemd op dertig guldens. 
In een vaste kast 
Vier verlakte blaadjes, vijf trommeltjes, een kandelaar, twee snuitebakken en twee snuiters een 
confoordje eenige lepels vorken en mesfen eenig theegoed en roomcouleurde borden op tien 
guldens. 
In de keuken 
Drie stoelen, drie tabouretten en een tafel op vijf guldens. 
Een Vriesche klok, stofgereedschap en een blik trommeltje, een blaadtje met theegoed en twee 
stoven op zeven guldens. 
Drie ijzere potten, een ketting en tang en een kopere ketel, een kopere lamp, een rooster en 
mandtjes op zeven guldens. 
In een vaste kast 
Een koffijmolen, een koper blakertje, een tinne peperbus, een mandtje met lepels, vorken en 
mesfen, een tafellaken en eenige aardewerk op drie guldens. 
Eenig aardewerk twee houte emmers een ijzere pot een hakmes en plank op twee guldens. 
Een kagchel eenig turf en eenige kaarten en rommeling op twintig guldens. 
Goederen in de wasch 
Vier lakens, vier slopen, een hemd een hemdrok een broek eenige kousfen en een doek op tien 
guldens. 
Een ladetafel en matten op twee guldens. 
Ongemunt goud en zilverwerk 
Een paar goude belletjes wegende zes wigtjes en vijf korreltjes op acht guldens. 
Een dito slootje en ketting wegende vier wigtjes en vier korrels op vijf guldens veertig cents. 
Een dito ring wegende twee wigtjes en zes korrels op drie guldens twintig cents. 
Een dito ring wegende een wigtje op eene gulden drie en twintig cents. 
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Een zilvere snuifdoos wegende vier loden en vijf wigtjes op drie guldens zestig cents. 
Een dito knipje wegende twee loden en zeven wigtjes op twee guldens vijftien cents. 
Een dito naaldenkoker wegende een looden negen wigtjes op eene gulden vijftig cents. 
Een dito pijpendopje wegende een lood en drie wigtjes op eene gulden vijf cents. 
Een dito eindje ketting wegende een lood en vier wigtjes op een gulden dertien cents. 
Een paar dito gespen wegende zeven wigtjes op zeven en vijftig cents. 
Een dito pijp uithaalder wegende twee wigtjes op zestien cents. 
Een dito breischede wegende twee en een half wigtje op twintig cents. 
Een dito horlogie bij gis op zes guldens. 
[Aan de rechterzijde van de bladzijde is met cijfers een optelling gemaakt. Het totaal bedraagt 

 1405,80.] 
De taxatie der meubelen, winkelgoederen en goud en zilver afgelopen zijnde, heeft de taxatrice 
Geertruij Sala alhier na gedane voorlezing geteekend. G: Sala. 
Wijnen en gedistileerd zich bevindende in het woonhuis 
Vijf en zestig kannen jenever op twee en dertig guldens vijftig cents. 
Tien kannen brandewijn op zes guldens. 
Tien kannen roode jenever, bitter en anijs op vijf guldens. 
Een flesch maag Elixer op vier en zestig cents. 
Vijf dito Curacao op drie guldens twintig cents. 
Drie en een half flesch Anisette op twee guldens vier en twintig cents. 
Twee en een half flesch Persico op een gulden zestig cents. 
Acht fleschen beste Anijs op vier guldens vier en twintig cents. 
Drie fleschen Cognac op twee gulden negen en veertig cents. 
Drie fleschen Arak op drie guldens. 
Acht fleschen siroop van punsch op zeven guldens zesendertig cents. 
Tien en een halve flesch beste likeur op vijf guldens. 
Vijf en dertig kruiken water op zes guldens vijf en zestig cents. 
Zeventien en een half flesch roode wijn op negen guldens zes en dertig cents. 
Acht en twintig flesfchen dito op twaalf guldens achttien cents. 
Elf flesfchen dito op vier guldens negen en twintig cents. 
Negen flesfchen dito op drie guldens zes cents. 
Zes flesfchen mette wijn op drie guldens vier en twintig cents. 
Vijf flesfchen Rijnsche wijn op vier guldens. 
Twee flesfchen Muscaat op eene gulden twee en veertig cents. 
Vijf flesfchen portwijn op vijf guldens. 
Vier en een halve flesch Madera op een gulden. 
Vier halve flesfchen Mallaga op een gulden tachtig cents. 
Zeven halve flesfchen Spaansche wijn op drie guldens vijf en tachtig cents. 
Vijf en twintig kannen wijnazijn op twee guldens. 
Vijf honderd ledige kruiken op twee guldens vijftig cents. 
In een pakhuis op de Mare wijk 6 numero 1225 
Een honderd kannen brandewijn op negen en zestig guldens. 
Acht en zestig kannen dito op veertig guldens tachtig cents. 
Veertig kannen jenever op twintig guldens. 
Elf kannen Inlandsche brandewijn op vijf guldens vijftig cents. 
Acht kannen Anijs op vier guldens. 
Acht kannen roode jenever op vier guldens. 
Vijf kannen voorloop op zes guldens. 
Twee kannen bitter op eene gulden. 
Veertien flesfchen jenever op vijf guldens twee en dertig cents. 
Negen flesfchen brandwijn op vier guldens vijftig cents. 
Zes en dertig flesfchen maagbitter op drie en twintig guldens en vier cents. 
Twee flesfchen moutwijn op vier en zeventig cents. 
Dertig flesfchen Anijs op vijftien guldens negentig cents. 
Acht en dertig flesfchen Curacao op vier en twintig guldens twee en dertig cents. 
Vier en dertig fleschen Anisette op een en twintig guldens zes en zeventig cents. 
Veertien en een halve flesch Persico op negen guldens acht en twintig cents. 
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Zeventien en een halve flesch rum op veertien guldens twee en vijftig en een halve cent. 
Vijf flesfchen cognac op vier guldens vijftien cents. 
Een en een halve flesch Arak op een gulden vijftig cents. 
Vier en twintig flesfchen siroop van Punsch op twee en twintig guldens acht cents. 
Een ockshoofd azijn op achttien guldens. 
Zes en een halve flesch roode wijn op twee guldens drie en vijftig en een halve cents. 
Zeven flesfchen witte wijn op drie guldens acht en zeventig cents. 
Twee flesfchen Rijnsche wijn op een gulden tachtig cents. 
Twee halve flesfchen Spaansche wijn op twee guldens twintig cents. 
Vijf halve flesfchen Madera op twee guldens vijf en twintig cents. 
Tien kruiken Fachinger water op een gulden negentig cents. 
Zes honderd stuks flesfchen op dertig guldens. 
Eenige kruiken op twee guldens. 
Eenige tinne kannen op een gulden vijf en twintig cents. 
Eenige gereedschappen op vier guldens. 
In het pakhuis in de Vrouwenkamp wijk 6 numero 1285 
Een honderd vijf en veertig flesfchen roode wijn op drie en dertig guldens negen en veertig en 
een halve cents. 
Zes en tachtig flesfchen dito op vijf en twintig guldens en zestien cents. 
Acht en tachtig flesfchen dito op negen en twintig guldens en vijf en dertig cents. 
Zeven en vijftig flesfchen dito op vier en twintig gulden zes en dertig cents. 
Vijftig flesfchen witte wijn op vijf en twintig guldens en vijftig cents. 
Een honderd drie en dertig flesfchen roode wijn op zeven en vijftig guldens vijf en tachtig cents. 
Zes en vijftig flesfchen roode wijn op achttien guldens acht en zestig cents. 
Negentig flesfchen roode wijn op zes en twintig guldens drie en dertig en een halve cents. 
Zes en zestig flesfchen roode wijn op vijftien guldens vier en twintig cents. 
Zeven en twintig flesfchen Rijnsche wijn op vier en twintig guldens dertig cents. 
Vijf en een halve flesch Rijnsche wijn op twee guldens vier en veertig cents. 
Een en twintig halve flesfchen Mallaga wijn op acht guldens veertig cents. 
Zestien halve flesfchen Madera Wijn op zes guldens veertig cents. 
Vijf flesfchen port wijn op vijf guldens. 
Vier flesfchen Muscaat wijn op twee guldens vier en tachtig cents. 
Drie en een halve flesch witte wijn op een gulden negen en negentig cents. 
Negentig kannen jenever op zesendertig guldens. 
Acht en negentig kannen roode jenever op negenendertig gulden twintig cents. 
Veertien kannen Lavas op vijf guldens zestig cents. 
Veertig kannen brandewijn op twee en twintig guldens. 
Twintig kannen Cognac op achttien guldens een een tachtig en een halve cents. 
Vijf honderd kruiken op twee guldens vijftig cents.  
Vijf ledige oxhoofden op acht guldens vijf en zeventig cents. 
Achttien ledige fusten op tien guldens tachtig cents. 
Tien mandens op vijf guldens. 
Drie kisten en een boor op twee guldens. 
Een wijnwagen op tien guldens. 

[De totaaltelling van de gehele drankvoorraad komt op een bedrag van  969,55, ½.] 
De taxatie van het bovenstaande afgelopen zijnde, heeft den taxateur de heer Jacobus Gerard 
van der Burch, na gedane voorlezing alhier geteekend J.G.v.d. Burch. 
Met de voorschreve inventarisatie voortgegaan zijnde tot des namiddags ten vier uren, is de 
verdere voortzetting daarvan bepaald op morgen avond den vier en twintigsten dezer maand, 
ten vijf uren. En hebben de comparanten met en benevens mij notaris en getuigen dit Proces 
Verbaal na gedane voorlezing ondertekend. [Handtekeningen] 
Heden den vier en twintigsten julij achttien honderd veertig des avonds ten vijf uren zijnde de tijd 
bij de vorige zitting bepaald is door mij notaris geadsisteerd met de voorgemelde getuigen, ten 
verzoeke en in tegenwoordigheid der in het hoofd dezes gemelde comparanten ten huize 
voormeld, voortgegaan met de inventarisatie in maniere als volgt. 
Contante Penningen 
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Den eersten comparant verklaard dat de contante gelden aan Zeeuwsche rijksdaalders te zamen 
bedragen de som van vijf honderd twintig guldens. 

Aan guldens de som van een en tachtig guldens. [Totaaltelling contanten  601,00.] 
Inschulden [= zakelijke vorderingen op klanten wegens leveranties] 
Van J.P. Huijbers onder Leijderdorp zes en veertig guldens vijf en tachtig cents. 
Van Visfer te Leijden zestien guldens zestig cents. 
Van denzelve twee guldens vier en twintig cents. 
Van de weduwe Dobbe onder Oegstgeest twaalf guldens vijf en twintig cents. 
Van C.W. Timmermans te Leijden twaalf gulden.  
Van Groen te Leijden zeven guldens tachtig cents. 
Van Hansen te Leijden tien guldens zeven en zeventig en een halve cents. 
Van J. Siggaar onder Sasfenheim vijf en dertig guldens vijf en negentig cents. 
Van Planque te Leijden vijf guldens vijf en tachtig cents. 
Van de Jong te Voorschoten dertig guldens vijf en dertig cents. 
Van Roodenburg te Leijden elf guldens en tien cente. 
Van Roddenborg onder Hilgom twaalf guldens en zestig cents. 
Van A.P. Papot onder Warmond twee en zeventig guldens vijf en vijftig cents. 
Van Veuger te Leijden elf guldens vier cents. 
Van Secreve te Leijden acht guldens vijf en zestig cents. 
Van K.J. Hulkema onder Oegstgeest zes en dertig guldens zeventig en een halve cents. 
Van A. Meerburg te Zoetermeer negen guldens twintig cents. 
Van Franchimon te Soeterwoude drie en twintig guldens vier en dertig en een halve cents. 
Van Felix te Leijden vier guldens tachtig cents. 
Van Dirk Musers te Leijden elf gulden zes en tachtig cents. 
Van de Wolf te Leijden vijf guldens vijf en negentig cents. 
Van Leeflang te Leijden negen en twintig guldens. 
Van Prins te Leijden een en twintig guldens vier en vijftig cents. 
Van G. de Smit te Aarlanderveen, twee en veertig guldens en acht en tachtig cents. 
Van de weduwe Krantz te Voorschoten vijftien guldens vijftig cents. 
Van C. Heijkoop te Leijden twaalf guldens twaalf en een halve cents. 
Van J. Dobben te Oegstgeest negen guldens en tien cents. 
Van Meerburg te Leijden twintig guldens zeven en dertig en een halve cents. 
Van Dozij te Leijden negentien guldens twintig en een halve cents. 
Van van der Burg te Leijden zeven en tachtig en een halve cents. 
Van Herdingh te Leijden negen guldens eene cent. 
Van Broekhoff te Leijden twee en vijftig guldens zeven en veertig cents. 
Van Kikkert te Leijden vijftig guldens drie en twintig cents. 
Van J. van Vliet te Leijden een honderd twee en zeventig guldens en twee en vijftig cents. 
Van Jufvrouw van Vliet te Leijden twee guldens vijftig cents. 
Van Welters te Leijden vijf guldens twee en zestig cents. 
Van Hagemans te Leijden drie guldens zeven en een halve cents. 
Van Bake te Leijden drie guldens twintig cents. 
Van Jasperse te Leijden veertien guldens vijf en zeventig cents. 
Van Sliggers te Leijden twee guldens twee en dertig cents. 
Van Klein te Leijden vijf guldens zeven en dertig en een halve cents. 
Van Verhoog te Leijden acht guldens vijftig cents. 
Van Robbe te Leijden eene gulden. 
Van diverse personen, eenige kleine pretentien te zamen bedragende een honderd gulden zeven 

en zeventig cents. [Het totaal der vorderingen bedraagt  990,40 ½.] 
Onroerende goederen 
Een huis en erve staande en gelegen binnen de stad Leijden aan de noordzijde van den Nieuwen 
Rijn tusfchen de Heerengracht en de Vestestraat, met een uitgang aan de oostzijde van de Veste-
straat, wijk 7 numero 98, belend op den Rijn aan de eene zijde Nicolaas van ’t Riet en aan de 
andere zijde zekere poort, behorende aan de weduwe Bolster en in de Vestestraat aan de eene 
zijde Elisabeth Simonis weduwe Vincent de Bolster en aan de andere zijde Benjamin Hartog Vos, 
onder het Bon Noordrijnevest numero 5 en 8. [Stukje over inmiddels bekende 
aankoopgeschiedenis.] 
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Een stal en erf staande en gelegen binnen de stad Leijden aan de noordzijde van de Vrouwen-
kamp, omtrent de Maren, belend aan de eene zijde Oeds Klaases de Vries en aan de andere zijde 
Abraham Johannes Vermeij, onder het Bon Overmaren Landzijde numero 377, wijk 6, numero 
1285 op den kadastralen leggers bekend onder sectie H numero 102. 
[Stukje over inmiddels bekende aankoopgeschiedenis.] 
Met de voorschreve inventarisatie voortgegaan zijnde tot des avonds ten acht uren, en niets 
meerder gevonden zijnde om op dezen inventaris te brengen of daar bij op te geven zoo is 
dezelve gesloten. En heeft den eersten comparant daarop in handen van mij notaris den Eed 
afgelegd van alles te hebben opgegeven wat tot den gemeenschappelijke boedel en nalaten-
schap is behoorende, en niet te weten noch gezien te hebben dat daarvan iets is verzwegen of 
achtergehouden op de straf bij de wet bepaald, zijnde al het geinventariseerde gebleven in het 
bezit en onder de bewaring van den eersten comparant die zulks erkent. En hebben de compa-
ranten met en benevens mij notaris en getuigen na gedane voorlezing alhier geteekend. 

[Aantekening van registratie, kosten  7,87.] 
[Het is vreemd dat Pieter en Wilhemina geen enkele schuld hebben volgens deze inven-tarisatie. 
De aangehechte procuraties hier niet overgetypt, o.a. getekend: Andreas Reinke.] 
 
Opmerkingen bij bovenstaande inventarisatie uit 1840. 
Het lijkt erop dat Wilhelmina een zaak in serviesgoed had in hetzelfde pand als Pieter, waar ze 
ook woonden op de Nieuwe Rijn. Of deed Pieter dat ernaast, terwijl hij zich alleen als drank-
handelaar presenteert? Waarschijnlijk ging het ze aardig voor de wind. Het was normaal dat 
klanten één of twee maal per jaar hun rekeningen voldeden. Tussen de debiteuren staan meer-
dere welgestelde personen, dus zal Pieter’s zaak meer geweest zijn dan een klein buurtwinkeltje. 
Voorzag hij als vaste leverancier diverse gegoede families op de nabijgelegen Herengracht en 
Hooigracht van drank? Het is goed mogelijk. De volgende termen opgezocht in Van Dale Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal. 

 test = een pot, schotel of kom van aardewerk, een teil. 

 kwispedoor = spuwpotje of –bakje. 

 confoor = komfoor, toestelletje om iets warm te maken of te houden. 

 spoelkom = kom tot uitspoelen, schoonmaken van kopjes, schoteltjes, etc., ook: grote 
drinkkan. 

 peluw = langwerpig onderkussen. 

 inktkoker = inktpot op een voetstuk (inktstel) of in een lessenaar aangebracht. 

 boufante = lange gebreide wollen das. 

 snuiter = werktuig om de verbrande pit van kaarsen af te knijpen [snuitebak in akte]. 

 tabouret = stoeltje zonder leuning, vooral een vouwstoeltje, ook een pianokrukje, e.d. 

 blaker = een lage kandelaar met brede, platte voet, als een schaal met oor. 

 wigtje = gewicht, zwaarte (goud). 

 korreltje = oude naam voor 0,1 gram (goud). 

 lood = zeker gewicht, vroeger een half ons, thans 1/1- van een ons (goud). 

 maag elixer = sterk extract waaraan vroeger bovennatuurlijke kracht werd toegeschreven. 

 Curacao = likeur bereid met schillen van onrijpe sinaasappels. 

 Persico = likeur bereid uit persikpitten of bittere amandelen, op alcohol getrokken. 

 Fachinger water = natronhoudend bronwater (uit Fachingen). 

 Lavas = likeur bereid door het zaad van de maggieplant (lubbestok) met brandewijn te 
distilleren. 

 Anisette = fijne likeur, bereid uit anijszaad. 

 punch = drank, oorspronkelijk uit thee, arak, suiker, citroen en water, dit is uit vijf 
bestanddelen samengesteld; thans meest met wijn of rum bereid. 

 okshoofd = oude vochtmaat, met name voor wijn, bier en brandewijn, het vierde deel van 
een vat. 

 Caroli gulden = oorspronkelijk gouden munt met beeltenis van Karel V, (later) zilveren munt, 

 2,50 of rekenmunt van gelijke waarde. 
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Notaris A.B. Barkeij, vordering, (vervolg op 07-02-1840), akte 17, folio 74v. 
Betreft inventaris van Maria Adriana de Bolster, wedue van Van Oerle. Bij de schulden staat: “P. 

Huibers te Leiden  66, 16 ½.” 
 
Leiden, notaris Prijn, 27-10-1840, akte 116. 
Hierop komt bij de staat van schulden voor: 
P. Huijbers wegens gedane leveranties zeven gulden zestig cents. 
 
Leiden, notaris Abraham Zuurdeeg, 21-11-1840, akte 152. 
Heden den een en twintigsten november achttien honderd veertig des avonds ten zes ure, heb ik 
Abraham Zuurdeeg, openbaar notaris residerende te Leijden, en in tegenwoordigheid van de 
nagenoemde getuigen, mij vervoegd in het Heeren Logement aan den Burg binnen Leijden, en 
zijn aldaar voor mij gecompareerd Mejufvrouwen Johanna Elisabeth van der Wallen en Jda 
Catharina van der Wallen, beiden meerderjarig ongehuwd ... en de Wel Edele heer Carel Adrianus 
Engelregt, kandidaat in de letteren, [gemachtigde voor andere familieleden.] Dewelke verklaar-
den genegen te zijn, om ingevolge de gedane bekendmakingen zoo in de couranten als bij 
biljetten ten gemener plaatze aangeplakt op heden avond publiek te doen veilen en finaal te 
verkoopen: 
Numero één [Een huis aan de Breestraat.] 
Numero twee. Een hecht sterk en weldoortimmerd huis en erve, voorzien van twee beneden-
kamers, een kantoortje, vier bovenkamers, gedeeltelijk behangen en met stookplaatsen, keuken, 
kelder, binnenplaats, put en regenwaterspomp en verdere commaditeiten, staande en gelegen 
binnen de stad Leijden, op het Steenschuur, aan den hoek van en strekkende langs de oostzijde 
der Heerensteeg waarin het zelve eene uitgang heeft, wijk 4 numero 766, belend aan de eene 
zijde Margaretha Hazenberg weduwe van Bartholomeus Puiman en aan de andere zijde de 
Heerensteeg, strekkende in gemelde steeg tegen de huizing toebehoorende aan voornoemde 
Margaretha Hazenberg, weduwe van Bartholomeus Puiman, onder het Bon Zevenhuizen, numero 
174 en 175, bij het kadaster der Gemeente Leijden bekend op sectie G numero 651 ter grootte 
van vier en tachtig ellen.  
Dit perceel is verhuurd aan Jacobus Petrus Driessen te Leijden, voor een honderd vijf en vijftig 
guldens in het jaar, tot den dertigsten april achttien honderd twee en veertig, waarvan de 
huurpenningen sedert den eersten november laatstleden ten voordeele van den kooper komen 
zal. 
Numero drie [Een goedlopende tapperij, genaamd de Keizerskroon aan de Nieuwen Rijn. 
Hierna volgt een stuk over de eigendomsgeschiedenis en de veilingvoorwaarden.]  
... Het perceel numero twee is dertig guldens boven gemijnd door Jacobus Petrus Driesfen, 
goudsmit wonende te Leijden dewelke ten deze gecompareerd zijnde heeft verklaard hetzelve 
perceel voor de som van zestien honderd en tachtig guldens onder de conditien bij de voorwaar-
den gemeld in koop te accepteeren. ... 
Aldus gedaan geveild afgeslagen en verkocht ten dage en plaatse voorschreve, in tegenwoor-
digheid van Jacobus Verbrugge en Dirk van Wijk, beide bodens voor Heeren Burgemeester en 
wethouderen dezer stad en aldaar woonachtig, als getuigen ten dezen verzocht, welken met en 
benevens de verkoopers, de koopers, de borg en mij notaris nagedane voorlezing dit Proces 
Verbaal hebben onderteekend. 
 
Notaris Obreen, 25-01-1841, akte 7, folio 20 (en 22). 
Voor meester Herman Obreen, openbaar notaris, residerende te Leiden in tegenwoordigheid van 
de twee na te noemen getuigen is gekompareerd de heer Johannes Maria Anastasius Gubbi, te 
Leijden woonachtig aan de Aalmarkt wijk 4 nommer 137 van beroep meester schoorsteenveger 
en parapluienmaker. Dewelke daartoe volkomen bekwaam en genegen zijnen uitersten wil 
bereids buiten tegenwoordigheid der getuigen heeft opgegeven aan den ondergeteekenden 
notaris die daarvan een opstel heeft gereed gemaakt en geschreven als volgt. 
“Ik Johannes Maria Anastasius Gubbi wederroep en vernietig bij dezen alle vroegere testamenten 
en anderen acten van uitersten wilsbeschikking die door mij voor deze mogten zijn gemaakt of 
gepasfeerd. Ik legateer en bespreek aan mijne huisvrouw Johanna Elisabeth Huijbers mijn 
aandeel in het tot onzen gemeenschappelijken boedel behoorende huis ende erve staande ende 
gelegen binnen Leijden aan de zuidzijde van den Nieuwen Rijn of Aalmarkt, geteekend wijk 4 
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nommer 137 en bij het kadaster bekend sectie G nommer 92. Ik benoem en stel dezelve mijne 
echtgenoote voorts tot mijne eenige erfgename in al hetgeen ik verder bij mijn overlijden 
beschikbaar mogt nalaten. En benoem ik haar tevens tot uitvoerster van dezen mijnen uitersten 
wil, haar daartoe gevende al zoodanig regt magt en gezag als volgens de wet aan dezelve kan 
worden toegekend. 
“Nadat de testateur zijnen wil nader zakelijk heeft opgegeven, is dit testament door den notaris 
voorgelezen die vervolgens aan den testateur heeft afgevraagt of het voorgelezene in duidelijke 
bewoordingen zijnen uitersten wil bevat, hetwelk hij heeft bevestigd, alles in tegenwoordigheid 
der getuigen als boven. 
Aldus gepasfeerd te Leijden ten kantore van den notaris heden den vijf en twintigsten januarij 
1841 (in bijzijn van getuigen), getekend J.M.A. Gubbi. 
Idem akte nr. 8 Johanna Elisabeth Huijbers die haar man als erfgenaam aanwijst, exact dezelfde 
opzet van formulering. 
 
Aarlanderveen, geboorteakte 14, op 26-02-1840 wordt aangifte gedaan van het kindje Theodora 
Johanna de Smit, dochter van Gijsbertus de Smith, 24 jaar, winkelier, wonende alhier in huis nr. 
85 en van Catharina Francisca Elisabeth Huijbers, deszelfs huisvrouw, zonder beroep. 
 
RA, Rechtbank van Eerste Aanleg te Leiden, toegang 3.03.60, deel 46C. 
Op heden den 24

ste
 junij des jaars 1840 compareerden voor ons Mr Iman Bonifacius Cornelis 

Peter Cau, kantonregter van het eerste kanton van het arrondissement Leiden, geadsisteerd door 
den griffier van het kantongeregt, Pieter Huijbers, slijter in wijn, wonende te Leiden, ons te 
kennen gevende de benoeming te verlangen van eenen toezienden voogt over zijne vijf minder-
jarige kinderen met namen Maria Johanna, Petrus, Adriana, Franciscus en Willem Huijbers, bij 
wijle zijne huisvrouw Wilhelmina Beerendonk in huwelijk verkregen, compareerden mede 
vervolgens voor ons Johannes Petrus Huijbers, herbergier, wonende te Leijderdorp, broeder der 
bovengenoemde minderjarigen, Johannes Marie Anastatius Gubbi schoorsteenveger en 
parapluikoopman wonende te Leiden, aanbehuwd broeder, Johan Bernard Joächim Andreas 
Reinke, koopman aan de Rijpwetering, aanbehuwd broeder en Gijsbertus de Smith, winkelier 
wonend te Aarlanderveen, aanbehuwd broeder, aan wien door ons het verlangen van den requi-
rant is kenbaar gemaakt en afgevraagd wie naar hun inzien de meeste geschiktheid zoude 
bezitten om tot toeziende voogd, over de ten deze geïnteresfeerde minderjarigen te benoemen. 
De drie laatsten comparanten tot gezegde betrekking den mede comparant Joannes Petrus 
Huijbers aan ons voorgesteld hebbend, en ons met die voordragt kunnende verenigen, zoo 
benoemen wij bij deze tot toeziende voogd over [de genoemde vijf kinderen van P.H en W.B.] 
derzelver broeder Johannes Petrus Huibers, herbergier wonende te Leijderdorp die alhier 
tegenwoordig en zich deze keuze latende welgevallen onder eede in onze handen afgelegd heeft 
verklaard zich van zijnen pligt als toeziende voogd deugdelijk en getrouwelijk naar pligt en 
geweten te zullen betrachten. Van al het welk door ons is opgemaakt dit Proces-Verbaal. ’t Welk 
doende door ons den griffier en de comparanten is geteekend. [Alle heren tekenen, inclusief 
“Andreas Reinke”.] 
 
Aarlanderveen, akte 19, kindje De Smit. 
Op 11-03-1841 verklaart Gijsbertus de Smit, 25 jaar, schipper, met een arbeider, dat op 10-03-
1841 te Aarlanderveen in huis nr. 85 des eerstgenoemden comparants huisvrouw Catharina 
Francisca Elisabeth Huijbers, zonder beroep, bevallen is (’s nachts om één uur) van een kind van 
het mannelijk geslacht, hetwelk door den comparanten levenloos wordt aangegeven. 
 
Aarlanderveen, huwelijk, akte 19, op 01-10-1841 wordt het tweede huwelijk van Gijsbertus de 
Smit, 26 jaar, geboren te Stompwijk, wonende alhier, weduwnaar van Catharina Francisca 
Elisabeth Huijbers, voltrokken met Johanna van der Weijden. Er zijn geen bekende getuigen bij 
aanwezig. 
 
Leiden, concessies, SA, nieuw nummer 4618, was 4470, pagina 69v. 
J.P. Huijbers een tweede ingang voor zijn huis buiten de Marepoort, nummer 1836. 
Burgemeester en Wethouders der stad Leijden hebben bij deze aan Johannes Petrus Huijbers 
Herbergier, wonende aan de Haarlemmervaart buiten de Marepoort dezer stad, op deszelfs bij 
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requeste daartoe gedane verzoek, toegestaan, dat hij door het leggen eener bekwame houten 
brug, een tweede uitgang van deszelfs woonhuis zal mogen maken op het voetpad langs gemelde 
vaart mits zulks geschiede onder toezigt van den Stads Architect. Leijden 3 mei 1842. (Ter zijde 
staat) Geregistreerd te Leijden den 4 meij 1842 D60 F 37 vak 5 Ontvangen aan regt en verhoging 
Eene gulden tien en een halve cent de ontvangers (get.) P. de Haam Jr. Voor Eensluidend 
afschrift. De secretaris der stad Leijden. 
 
Notaris Johannes Tomas, 1842, akte 136. 
Voor Johannes Tomas openbaar notaris, residerende te Leiden, Provincie Zuid Holland, in tegen-
woordigheid van de twee na te meldene getuigen compareerde Mejufvrouw Wilhelmina 
Huijbers, echtgenoote van den heer Jacobus Petrus Driesfen goudsmid wonende op het Rapen-
burg te Leiden. Welke verklaarde te verlangen dat door mij notaris hare uiterste wil zoude 
worden beschreven zoo als volgt: 
Vooraf verklaarde de comparante te herroepen en te vernietigen alle testamenten of akten 
kracht van uitersten wil hebbende, door haar voor de dagteekening van dit testament gemaakt of 
gepasfeerd. 
En nu op nieuw disponerende zoo verklaarde de testatrice te benoemen en te stellen tot haren 
erfgenaam van alles, waarover zij bij haar overlijden de vrije beschikking zal hebben, haren 
tegenwoordigen echtgenoot den heer Jacobus Petrus Driesfen voornoemd. 
Het vorenstaande aan de testatrice in het bijzijn der twee getuigen geheel en duidelijk zijnde 
voorgelezen en vervolgens door mij notaris aan de testatrice gevraagd zijnde of het voorgelezene 
haren uitersten wil bevatte, heeft zij in het bijzijn der twee getuigen aan mij notaris verklaard dat 
haar laatste wil daarin is opgenomen zoo als zij denzelve aan mij notaris had opgegeven, 
begeerende dat dezelve getrouw zal worden nagekomen. 
Gedaan en gepasfeerd ten kantore van mij notaris heden den veertienden september achttien 
honderd twee en veertig in tegenwoordigheid van Johannes Hendrik Cornelissen kledermaker in 
de Raamsteeg en Simon Daans kruidenier wonende op de Hooglandsche kerkgracht beide als 
getuigen te Leiden, welke met de testatrice en mij notaris na gedane voorlezing deze akte heb-
ben onderteekend. [getekend] W. Huijbers. 
[Aantekening: Overleden te Leiden 4 dec. 1872.] 
Akte 137 bevat een identieke zeer eenvoudige tekst en is het testament van echtgenoot Jacobus 
Petrus Driesfen. 
 
Leiden, notaris Johannes Tomas, 27-03-1847, verkoop pand Nieuwe Rijn. 
Akte 882, 887, 888. Dit is een met een koordje vastgemaakt en door een rood lakzegel gebundeld 
aantal akten. In de eerste, in zeer klein schrift opgeschreven, akte staat dat “Petrus Huijbers, 
koopman wonende te Leijden”, in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest met wijlen 
Wilhelmina Berendonk, met verwijzing naar het op 20 [24] -02-1822 ten overstaan van notaris 
Abraham Zuurdeeg opgestelde testament. De als minderjarig genoemde kinderen zijn “Adriana, 
Franciscus en Willem Huijbers” en verder “Johannes Petrus Huijbers, herbergier, wonende onder 
Leijderdorp” die is gemachtigd in deze zaak door zijn broer/zussen Johanna Elisabeth Huijbers, 
gehuwd met “Johannes Maria Anastasius Gubbi, schoorsteenveger te Leijden”, Maria Theresia 
Huijbers, gehuwd met “Johan Bernard Joachim Andreas Reinke, koopman te Leijden”, “Petrus 
Huijbers, zonder beroep te Leijden”, Maria Johanna Huijbers, gehuwd met “Heinrich Herman 
Preller, commisfionnair te Amsterdam” en Wilhelmina Huijbers, gehuwd met “Jacobus Petrus 
Driesfen, goud- en zilversmid te Leijden”, en “Gijsbertus de Smit, winkelier te Katwijk binnen, 
tijdens de Fransche wetgeving gehuwd geweest zijnde met Catharina Francisca Elisabeth 
Huijbers, als eenige erfgenaam zijner twee minderjarige overledene kinderen” van zijn “op 10-03-
1841 ab intestato overledene echtgenote Catharina Francisca Elisabeth Huijbers”. Al deze (deels 
via machtigingen vertegenwoordigde) comparanten willen op 27-03-1847 in het openbaar laten 
veilen “een winkelhuis en erve staande en gelegen aan de Noordzijde van den Nieuwen Rijn te 
Leiden omtrent de Vestestraat geteekend wijk VII nr. 98 op den perceelsgewijzen kadastralen 
legger bekend sectie J numero 1111 ter groote van een roede en vijfenvijftig ellen.” 
Hierna volgen informatie over de aanschaf van het huis in 1827 en de verkoopvoorwaarden. Voor 
het pand wordt tijdens de beschreven veiling uiteindelijk 1.400 gulden geboden door Johannes 
Cornelis Dobbe.  
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Op de volgende akte van notaris Tomas staat dat “Johannes Petrus Huijbers, herbergier wonende 
onder Leiderdorp” het bod van 1.400 verhoogt met 200 gulden, 26-03-1847. 
Op de volgende akte van notaris Tomas, nr 888 staat dat J.C. Dobbe op 27-03-1847 op de veiling 
in het logement aan de Burg daar 95 gulden bovenop heeft gedaan. Hij koopt uiteindelijk in naam 
van Theodorus Cornelis van Dijk het pand. [Dit is de aanstaande man van Wilhelmina Adriana 
Huijbers, het huwelijk vindt een maand hierna plaats.] 
Daarna volgt een los blaadje waarin de machtiging van de kinderen voor de verkoop van het huis 
is vastgelegd. 
[Als laatste is een mooi geschreven verzoekschrift opgenomen dat is gericht aan de President en 
Leden bij de Arrondissements Regtbank:] 
De Arrondissements Regtbank te Leijden. Gezien het verzoekschrift: luidende aldus: 
Aan De Edele Achtb: Heeren President en Leiden bij de Arrondissements Regtbank te Leijden. 
Geven met verschuldigde eerbied te kennen: 
Pieter Huijbers, koopman, woonende te Leijden, weduwenaar van en onder de oude Hollandsche 
Wet, in gemeenschap van goederen, gehuwd geweest, met wijle Wilhelmina Berendonk, zoo 
voor zich zelve, uit krachte van geregde gemeenschap, als in betrekking van erfgenaam voor een 
vierde in eigendom, en een vierde in vruchtgebruik, van wijle gezegde zijne huisvrouw, welke op 
den twaalfden Augustes 1800 zeven en dertig, binnen Leijden is overleden, ingevolge hare 
testamentaire dispositie, op den vier en twintigsten Februarij achttienhonderd twee en twintig, 
voor Abraham Zuurdeeg, openbaar notaris residerende te Leijden en getuigen gepasseerd 
behoorlijk geregistreerd en wijders als vader en voogd over zijne nog minderjarige kinderen 
Adriana – Franciscus en Willem Huijbers, bij wijle zijne gemelde Huisvrouw in huwelijk verwekt.  
Johanna Elisabeth Huijbers, huisvrouw van en ten deeze geadsisteerd met alsmede geauthori-
seerd door Johannes Marie Anastatius Gubbi, schoorsteenveger, wonende te Leijden en dezelve 
Johannes Marie Anastatius Gubbi als zijnen voornoemde Huisvrouw Johanna Elisabeth Huijbers 
ten deeze adsisterende en autoriserende. 
Maria Theresia Huijbers, huisvrouw van en ten deze geadsisteerd met en geauthoriseerd door 
Johan Bernard Joachim Andreas Reinke, koopman wonende te Leijden en dezelve Johan Bernard 
Joachim Andreas Reinke als zijne voornoemde huisvrouw Maria Theresia Huijbers ten deze 
adsisterende en authoriserende. 
Johannes Petrus Huijbers, Herbergier wonende onder Leijderdorp. 
Gijsbertus de Smit, winkelier wonende te Katwijk aan den Rhijn, in betrekking als erfgenaam van 
wijlen zijne minderjarige kinderen Petrus Johannes, overleden in de maand meij achttien hon-
derd zes en veertig, en Theodora, overleden in september achttien honderd en een en veertig bij 
zijne op den tienden maart achttien honderd een en veertig, ab intestatio mede overledene 
huisvrouw Catharina Francisca Elisabeth Huijbers in huwelijk verwerkt. 
Wilhelmina Huijbers, huisvrouw van en ten deze geadsisteerd met alsmede geauthoriseerd door 
Jacobus Petrus Driessen, goudsmit wonende te Leijden en dezelve Jacobus Petrus Driessen als 
zijne voornoemde huisvrouw Wilhelmina Huijbers ten deze adsisterende en authoriserende. 
Maria Johanna Huijbers, huisvrouw van ten deze geadstiteerd met en geauthoriseerd door 
Heinrich Herman Preller commissionair wonende te Amsterdam, en dezelve Heinrich Herman 
Preller als zijne voornoemde huisvrouw Maria Johanna Huijbers ten deze adsisterende en 
authoriserende en 
Petrus Huijbers, meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep wonende te Leijden. 
Dat de voornoemde Johanna Elisabeth, Maria Theresia, Johannes Petrus, wijle Catharina 
Francisca Elisabeth, Wilhelmina, Maria Johanna, Petrus, Adriana, Franciscus en Willem zijn de 
eenige kinderen van wijle Wilhelmina Berendonk, hiervoren gemeld, in huwelijk verwekt bij den 
eersten suppliant en mitsdien te zamen geregtigd, voor het onbeschikbaar gedeelte der nalaten-
schap van wijle hunnen moeder de meergenoemde Wilhelmina Beerendonk. 
Dat de gemeenschappelijke boedel van den eersten suppliant en wijle zijne huisvrouw Wilhel-
mina Berendonk, is beschreven ten overstaan van de notaris Abraham Zuurdeeg, en getuigen te 
Leijden in dato den drie en twintigsten en vier en twintigsten julij achttien honderd veertig, 
behoorlijk geregistreerd en de nalatenschap van Wilhelmina Beerendonk ten behoeve harer 
minderjarige kinderen aanvaard, bij acte uitgebragt ter griffie uwer Regtbank, den negen en 
twintigsten julij achttienhonderd veertig, behoorlijk geregistreerd. Dat uit die boedelbeschrijving 
is blijkende dat tot de voormelde gemeenschap is behoorende. 
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Een huis en erve staande ende gelegen binnen de stad Leijden aan de Noordzijde van den 
Nieuwen Rhijn, tusschen de Heerengracht en de Vestestraat, met een uitgang aan de Oostzijde 
van de Vestestraat, wijk 7 n: 98, belendende op den Rhijn, aan de eene zijde Nicolaas van ’t Riet, 
en aan de andere zijde zekere poort, behoorende aan de Weduwe de Bolster, en in de Veste-
straat aan de eene zijde Elisabeth Simonis weduwe Vincent de Bolster en aan de andere zijde 
Benjamin Hartog Vos onder het Bon Noord Rijne Vest no 5 en 8 en,  
Een stal en erf staande en gelegen binnen de stad Leijden aan de Noordzijde van de Vrouwen-
kamp, omtrent de Maren, belend aan de eene zijde Oeds Klaasis de Vries, en aan de andere zijde 
Abraham Johannes Vermeij, onder het bon Overmaren, Landzijde numero 377, Wijk 6 no. 1285 
op den kadastralen legger bekend onder sectie J6. M 102. 
Dat zij supplianten, zoo in privé als in hunne voormelde betrekking de verkoop dier percelen 
noodig achten, tot scheiding en verdeeling der nalatenschap van wijle Wilhelmina Berendonk, 
edoch daartoe niet vermogen te geraken vermits het medebelang der minderjarigen hiervoren 
gemeld, zonder bevel van Ued: Achtbaren. 
Redenen waarom de supplianten Ued Achtbaren eerbiedig verzoeken hen zoo voor zich als in 
hunne voorschreven qualiteit, te magtigen, tot den openbaren verkoop der voorschreve onroe-
rende goederen, ten overstaan van den notaris Johannes Tomas, residerende te Leijden, op de 
wijze bepaald bij art: 453, van het Burgerlijk Wetboek (’t welk doende) (Getekend) Jac.: 
Hazenberg, procureur. 
Medegedeeld aan den officier van Justitie, om te concluderen, heden den eersten maart achttien 
honderd zeven en veertig (geteekend) C.J. Luzac. 
Gezien de geregistreerde Acte van beschrijving des boedels van Pieter Huijbers, en wijle zijne 
huisvrouw Wilhelmina Beerendonk, den drie en twintigsten julij achttien honderd veertig 
opgemaakt voor den notaris Abraham Zuurdeeg en getuigen te Leijden, en die van aanvaarding 
des boedels onder voorregt van beschrijving voor de minderjarige erfgenamen den 29 julij 1800 
veertig uitgebragt, ter Griffie dezer Regtbank. 
Gezien de conclusie van den Officier van Justitie: luidende aldus: De officier concludeert voor het 
verzoek, Actum eersten maart 1847 (geteekend) D. Tieboel Siegenbeek. 
Gezien art. 1122 van het B.W. 
Overwegende dat de boedel van wijle Wilhelmina van Beerendonk behoorlijk is beschreven, en 
voor de minderjarige erfgenamen volgens de wet aanvaard, dat de meerderjarige erfgenamen 
den verkoop van het onroerend goed verlangen, ten einde tot scheiding en verdeeling des 
boedels te geraken en er geene redenen zijn voorgekomen, zulks ten aanzien der minderjarigen 
te weigeren, verleent verlof de verzoekers om de onroerende goederen bij het verzoekschrift 
genoemd in het openbaar te verkoopen, volgens plaatselijk gebruik, in tegenwoordigheid van 
den toezienden voogd, der minderjarigen en ten overstaan van een bevoegd ambtenaar. 
Gedaan ter raadkamer van de regtbank voornoemd, heden den tweeden maart 1800 zeven en 
veertig, bij de H.H. Luzac Pres:, v.d. Sande, Pringle regters (geteeekend) C.J. Luzac. J.F. C Holtzer. 
Voor Expeditie Conform. 
Geregistreerd te Leijden met een renvooi den vierden maart achttien honderd zeven en veertig 
deel twee en vijftig Folio Honderd een en twintig recto vak zeven ontvangen aan regt en 
verhooging als   Registratie  ƒ 2,40  

Expeditie    3,75  
ƒ 6,16  

38 opc:        2,34  
Acht gulden negen en veertig cents   ƒ 8,49 De Ontvanger. 
[PS: de naam van Wilhelmina wordt steeds anders geschreven in de op zich in mooi handschrift 
overgeschreven akte.] 
 
Leiden, notaris Johannes Tomas, jaar 1847 (04-05-1847), akte 905. 
[Een zelfde soort bundel akten die met een koordje bij elkaar gehouden worden en met een rood 
lakstempel verzegeld zijn, in erg lichte inkt geschreven.] 
Voor Johannes Tomas, notaris in het arrondisfement Leijden provincie Zuid-Holland, residerende 
te Leijden in tegenwoordigheid van de natenoemen getuigen en ten overstaan van den Edel 
Achtbaren Heer Mr. Jman Bonifacius Cornelis Peter Can, Kanton Regter van het eerste Kanton 
van het Arrondisfement Leijden compareerden: [verkort] 



 Generatie 05 – 09 Huybers  28 K.J.F. van Veen 2016 

“Petrus Huijbers, ook wel geschreven Pieter Huubers, koopman, wonende te Leijden aan den 
Nieuwen Rijn wijk VII numero 98 weduwenaar van ... Wilhelmina Berendonk ...” [Verwijzing naar 
het testament van 24-02-1822 voor Abraham Zuurdeeg en de in akte 882 genoemde 
minderjarige en meerderjarige getrouwde kinderen. 
Zij geven te kennen dat zij de eerder voor de notaris beschreven boedel willen scheiden. 
De comparanten hebben aangegeven de boedel te willen scheiden. Er zal gekeken worden naar 
de waarde zoals de taxateurs die aan de goederen hebben gehecht en de inmiddels verbruikte of 
verkochte wijnen en sterke dranken en de contante gelden zullen hier worden verantwoord.] 
Artikel 1 
1. Eerstelijk worden alhier op den staat gebragt ’s boedels contante gelden bij den inventaris 
vermeld ten bedrage van zeshonderd en eene gulden    601,00 
2. De contante gelden welke zijn ingekomen van ’s boedels wijnen en sterke dranken bedragende 
volgens den inventaris        969,55 ½ 
3. De contante gelden welke bij onderscheidene personen op den inventaris voorkomende als 
inne schulden, ten bedrage van       990,40 ½ 
4. Eindelijk de kooppenningen van ’s boedels huis en erf, staande en gelegen te Leijden aan den 
Nieuwen Rijn wijk VII nummero 98, kadaster Sectie I numero 1111, groot een roe vijf en vijftig 
ellen. T welk huis en erf na bekomen autorisatie van de Arrondisfements Regtbank te Leijden, 
blijkens dispositie van den tweeden maart achttien honderd zevenenveertig behoorlijk op de 
expeditie geregistreerd op den zevenen twintigsten maart dezes jaars in het Heeren Logement 
aan den Burg, binnen Leijden is verkocht en toegewezen aan Theodorus Cornelis van Dijk, zonder 
beroep, wonende te Leijden voor de somme van een duizend zeshonderd vijfennegentig gulden 
blijkens daarvan opgemaakt proces verbaal ten overstaan van den ondergeteekenden notaris 
met getuigen gehouden ... ƒ 1695 onder aftrek van de daarvoor uitgeschoten trek- en verhoog 
gelden ad veertig gulden ƒ 40 en dus de somme van     1653,00 
Tezamen vier duizend twee honderd vijftien gulden zes en negentig centen  4215,96 
Artikel twee 
’s Boedels meubelen en inboedel mitsgaders ongemunt goud en zilver op den inventaris vermeld 
en aldaar te zamen begroot en uitgetrokken ter waarde van    1402,30 
Artikel drie 
Een stal en erf staande en gelegen binnen de stad Leijden aan de noordzijde van de 
Vrouwenkamp ... Aan den eersten comparant Pieter Huijbers in eigendom opgekomen bij 
kontrakt van verkoop en koop op den veertienden april achttien honderd zevenendertig voor den 
notaris Pieter Muller ...  
Zijnde het gemelde stal en erf door Jozua de Sauvage timmerman, Jan Bernardus de Goeg, 
zonder beroep en Jacob de Koning, timmerman allen wonende te Leijden, als deskundigen 
daartoe door de comparanten verkozen en door den voormelden Heer Kanton Regter beedigd ... 
gewaardeerd blijkens voormelde acte van taxatie op de som van   110,00 
De deelbare staat bedraagt mitsdien de som van     5728,26 
Waarvan moet worden afgetrokken hetgeen betaald is voor het formeren van ’s boedels 
inventaris, en verdere werkzaamheden dien aangaande alsmede tot het bekomen der autorisatie 
van de Arrondisfements Regtbank tot verkoop van het voormelde huis ten bedrage van   
          112,87 ½  
Resteert mitsdien de som van       5615,38 ½ 
Waarvan wordt afgetrokken de eene helft competerende den eersten comparant Petrus Huybers 
uit kracht der gemelde gemeenschap ad      2870, 69 ¼  
Bedragende de wederhelft door Wilhelmina Berendonk ten behoeve harer erven nagelaten 
gelijke somme van         2807, 69 ¼ 
Waarin een vierde part bedraagt       701,92 5/16  
En een tiende part in de helft       140,38 37/80 
Scheiding en verdeeling 
Petrus Huybers competeert eerst de helft van den zuiveren deelbaren staat krachtens de 
gemeenschap ad         2807,69 ¼ 
Ten tweede een vierde part van de wederhelft alsmede erfgenaam van wijle genoemde zijne 
huisvrouw krachtens haar hiervoor gemelde testament ter somme van   701,92 5/16 
Eindelijk wegens de door hem betaalde voormelde boedelschuld de som van  112, 87 ½ 
En alzoo te zamen de som van       3622,48 14/16 
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In voldoening van dien wordt aan hem aanbedeeld en in vollen vrijen eigendom overgegeven 
Ten eersten ’s Boedels meubelen en inboedel mitsgaders ongemunt goud en zilver op den 
voormelden staat artikel twee gebragt ter waarde van    1402,30 
Ten tweeden een stal en erf staande en gelegen binnen de stad Leijden aan de Vrouwenkamp ... 
ter waarde van         110,00 
En ten derden tot suppletie uit de contante gelden op den staat artikel een gebragt de somme 
van          2110,18 14/16 
Te zamen uitmakende zijn aandeel ten bedrage als erven van    3622,48 14/16 
[De kinderen krijgen elk uit de contante gelden 140,38 37/80 en bovendien een tiende deel uit de 
contante gelden voor het totaalbedrag van      701,92 5/14. 
Daarna tekenen alle betrokken partijen nadat ze beloofd hebben nooit meer na het passeren van 
de akte op de verdeling op- of aanmerkingen te maken of iemand hierover lastig te vallen. 
Gepasseerd op 04-05-1847 en mede getekend door de getuigen Johannes Hendrik Cornelisfen, 
kledermaker en Simon Daans, kruidenier evenals de kantonrechter (vanwege de twee 
minderjarige kinderen). 
Aan de akte zitten diverse machtigingen gehecht, onder andere van M.T. Huijbers en J:B:J: Andr; 
Reinke, zoals ze zelf ondertekenen en stukken van beëdigde taxateurs of papieren die daarmee 
te maken hebben.] 
 
Bevolking 1949, wijk II, nr. 100, Vliet, huisnummer 19B, 1 gezin, Fr. Huibers, man, 23 jaar, verblijf 
gewoon, gehuwd, geboren binnen de gemeente, Roomsch, bakker. 
Met vrouw D.M. de Vries, geen beroep. 
 
Leiden, notaris A. Wijnstroom, 13-02-1851, akte 30. 
Voor Anthony Wijnstroom notaris in het arrondisfement Leijden, en in tegenwoordigheid van de 
nagenoemde getuigen zijn gecompareerd, de heer Pieter Jan Meerburg, apotheker [en diverse 
andere leden van die familie] ter eenre en Johannes Maria Anastasius Gubbi, schoorsteenveger, 
ter andere zijde. Zijnde zij comparanten allen te Leijden woonachtig en aan mij notaris bekend. 
En verklaarden de comparanten ter eenre, zoo in privé als kwaliteit, bij deze te verkoopen en 
mitsdien onder vrijwaring als naar regten in vollen eigendom over te dragen, aan en ten behoeve 
van den comparant ter andere zijde, welke verklaarde dezelve verkoop aan te nemen. 
Een pakhuis staande en gelegen te Leijden in de Joost van Zonneveldspoort, uitgang hebbende 
aan den Nieuwen Rijn, wijk 4 numero 130 en bij het kadaster bekend onder sectie G numero 99, 
ter grootte van vijf en dertig ellen. 
[Stukje eigendomsgeschiedenis en standaard verkoopvoorwaarden.] 
En ten vijfde, dat het voormelde pakhuis is verkocht en gekocht om en voor de somma van hon-
derd vijftig guldens, welke gelden de comparanten zoo in privé als kwaliteit, ter eenre verklaar-
den ontvangen te hebben. 
Waarvan acte. Gedaan en gepasfeerd te Leijden, ten kantore van mij notaris, op den dertienden 
februarij achttien honderd een en vijftig, in tegenwoordigheid van Isaac van der Steen en Hendrik 
Bernardus Paats, kleedermakers, beide wonende te Leijden, als getuigen hiertoe verzocht en aan 
mij notaris bekend, welke met de comparanten zoo in privé als kwaliteit en mij notaris, 
onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend. 
 
Leiden, SA II, inv. nr. 1589. 
Staat der tapperijen, slijterijen enz. welke zich bevinden binnen deze gemeente op 1

o 
januarij 

1854. Wijk 6, nr. 746 Wede. P. Huibers. 
 
Leiden, notaris J.P.W. Schermer, jaar 1853, akte 541, verkoop van het huis aan de Mare en de 
stal/het pakhuis in de Vrouwekamp. 
Den negen en twintigsten october des jaars 1853 des avonds om zeven ure in het Heeren 
Logement aan den Burg te Leiden verscheen voor Johannes Petrus Wilhelmus Schermer, notaris 
in het tweede Arrondisfement der Province Zuid-Holland te Leiden residerende in tegenwoor-
digheid der na te meldene getuigen.  
Ten eerste mejuffrouw Anna Rondeel, weduwe van wijlen den Heer Pieter Huijbers, de slijters 
affaire uitoefenende, wonende te Leiden. De comparante verklaarde te handelen  
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a.  als onder de tegenwoordige wetgeving zonder het maken van eenige huwelijks voorwaarden 
en dus in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde met voornoemde 
Pieter Huijbers. 

b.  als moeder en als zoodanig van regtswege voogdes over haar minderjarig en eenig kind door 
haar voornoemden man bij haar in huwelijk verwekt en genaamd Hendricus Huijbers. 

Ten tweede de heer Johannes Molenbroek, bakker wonende te Oegstgeest. De comparant 
verklaarde te handelen als toeziende voogd over den voormelden minderjarige en als zoodanig 
na verhoor der bij de wet gevorderde personen den een en twintigsten julij des jaars achttien 
honderd twee en vijftig te zijn benoemd en beëedigd door den Edel Achtbaren Heer Kanton-
regter van Leiden. 
Ten derde mejuffrouw Johanna Elisabeth Huijbers zonder beroep, huisvrouw van en bijgestaan 
door den Heer Johannes Marie Anastatius Gubbi, koopman, wonende te Leiden. 
Ten vierde De heer Johannes Petrus Huijbers, kastelein wonende onder Leiderdorp voor zich 
zelven en nog als gemagtigde van den Heer Heinrich Herman Preller, commisfionair en 
mejuffrouw Maria Johanna Huijbers, echtelieden, wonende te Amsterdam [ingevolge een 
onderhandse volmagt van 20-12-1852 te Amsterdam getekend. Vermelding van de acte van 
beschrijving van de nalatenschap van wijlen Pieter Huijbers den dertienden januarij en zestien-
den augustus dezes jaars ten overstaan van den ondergeteekende notaris in tegenwoordigheid 
van getuigen opgemaakt.] 
Ten vijfde De Heer Johan Bernard Joachim Andreas Reinke, koopman, wonende te Leiden. De 
comparant verklaarde te handelen als met zijnen tegenwoordige huisvrouw Mejufrouw Maria 
Theresia Huijbers onder de tegenwoordige wetgeving zonder het maken van eenige huwelijks 
voorwaarden en dus in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd zijnde. 
Ten zesde De Heer Jacobus Petrus Driesfen, goudsmid, wonende te Leijden. De comparant 
verklaarde te handelen als met zijne tegenwoordige huisvrouw Mejufrouw Wilhelmina Huijbers 
onder de tegenwoordige wetgeving zonder het maken van eenige huwelijks voorwaarden en dus 
in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd zijnde. 
Ten zevende De Wel Edel Gestrenge Heer en Meester Jacobus Johannes Antonius van den Aard-
wegh Advocaat wonende te Leiden, De heer comparant verklaarde te handelen als gemagtigde 
van Petrus Huijbers graveur, wonende te Amsterdam voor zich en als lasthebber met de magt 
van substitutie van 

a.  Franciscus Huijbers broodbakker te Amsterdam,  

b.  Willem Huijbers, marinier tijdens het onderteekenen der volmagt aan den Helder, 

c.  Theodorus Cornelis van Dijk, bontwerker te Amsterdam, als onder de tegenwoordige wet-
geving zonder het maken van huwelijks voorwaarden en dus in wettelijke gemeenschap van 
goederen gehuwd zijnde met Adriana Huijbers, blijkens drie onderhandsche acten van 
volmagt alle met de magt van substitutie door de lastgevers te Amsterdam en aan den Helder 
onderteekend, na vervulling der formaliteiten bij de wet voorgeschreven gehecht aan de acte 
van beschrijving van de nalatenschap van wijlen Pieter Huijbers den dertienden januarij en 
den zestienden augustus dezes jaars ten overstaan van den ondergeteekende notaris in 
tegenwoordigheid van getuigen opgemaakt. 

Zijnde de drie acten van volmagt tegen betaling van een gulden tien en een halve cent aan regt 
met de acht en dertig opcenten voor elke geregistreerd te Leiden de beide eerste den een en 
twintigsten januarij deses jaars in deel twee en veertig folio negen en zestig verso vak een en 
twee en de laatste den vijf en twintigsten augustus dezes jaars in deel twee en veertig folio 
honderd vijf en vijftig verso vak vier. 
Blijkende van deze lastgeving door eene onderhandsche acte van volmagt door Petrus Huijbers 
den vijf en twintigsten october dezes jaars te Amsterdam onderteekend en aan dit Proces 
Verbaal gehecht na voor af door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de 
getuigen voor echt te zijn erkend ten blijke waarvan de daarop geschrevene erkenning door den 
lasthebber de getuigen en door mij notaris is onderteekend. 
De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben verklaard zoo voor zich als in hunnen 
voormelde betrekkingen te verlangen dat door mij notaris ter plaatse voormeld op heden zal 
worden overgegaan tot de openbare veiling, afslag en finale toewijzing van de volgende 
perceelen. 
Nummer een. Een huis en erf staande en liggende te Leiden aan de westzijde van de Mare, wijk 
VI nummer 1224, bekend op den perceelsgewijzen kadastralen legger van Leiden onder sectie U, 
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numer 104 als huis groot dertig ellen. Aangeslagen in de grondbelasting over achttien honderd 
drie en vijftig met vijf gulden twee cent. In de stedelijke belasting over achttien honderd drie en 
vijftig met twee gulden veertig cent. 
Nummer Twee. Een pakhuis en erf staande en liggende te Leiden aan de noordzijde van de 
Vrouwenkamp omtrent de Mare, wijk VI nummer 1285, bekend op den perceelsgewijzen 
kadastralen legger van Leiden onder sectie U, nummer 102 als stal en erf groot vier en veertig 
ellen. 
Aangeslagen in de grondbelasting over 1853 met drie gulden drie cent. 
In de stedelijke belasting over 1853 met een gulden vier en veerig cent. 
De comparanten verklaren zoo voor zich als in hunnen voormelde betrekkingen dat zij bij vonnis 
van de Arrondisfements Regtbank van Leiden van den tienden October dezes jaars zijn gemagtigd 
voormelde onroerende goederen in het openbaar te verkoopen. 
De comparanten verklaren dat Anna Rondeel, onder de tegenwoordige wetgeving zonder het 
maken van eenige huwelijks voorwaarden en dus in wettelijke gemeenschap van goederen in 
tweede huwelijk is gehuwd geweest met Pieter Huijbers. 
Dat Pieter Huijbers den eigendom van voormelde onroerende goederen heeft verkregen als 
volgt. 
Van nummer twee door de overschrijving ten kantore van bewaring der Hijpotheken te Leiden 
den achttienden mei des jaars achttienhonderd zes en veertig in deel honderd nummer zeven 
van het uittreksel eener acte van scheiding der nalatenschap van Wijlen Wilhelmina Berendonk, 
den vierden mei des jaars achttienhonderd zevenenveertig ten overstaan van den te Leiden 
geresideerd hebbende notaris Johannes Tomas, in tegenwoordigheid van getuigen aldaar 
verleden en 
Van nummer een door de overschrijving en kantore van bewaring der hijpotheken te Leijden den 
twintigsten januarij achttienhonderd zeven en veertig in deel vijf en negentig nummer zeven en 
dertig van het afschrift eener acte van verkoop en koop den veertienden mei des jaars achttien 
honderd zesenveertig ten overstaan van den te Leiden geresideerd hebbende notaris Abraham 
Zuurdeeg in tegenwoordigheid van getuigen aldaar verleden. 
Dat Pieter Huijbers den dertienden julij achttien honderd twee en vijftig ab intestato is over-
leden, tot eenige erfgenamen zijner nalatenschap nalatende zijn tien kinderen zoo uit eerste als 
tweede huwelijk zijnde de derde en de vierde comparanten de lastgeefster van den vierden 
comparant de huisvrouwen van de vijfde en de zesde comparanten de eerste, tweede, derde en 
de huisvrouw van den vierden lastgevers van den heer zesden comparant en de voormelde 
minderjarige.  
[Daarna komen de verkoopvoorwaarden en begint de veiling.] 
Na voorlezing dezer voorwaarden is men tot de veiling overgegaan als volgt. 
Het perceel nummer een is ingezet op twee honderd gulden en verhoogd tot op vier honderd 
vijfig gulden door Paulus Beenakker koopman wonende te Leijden aan mij notaris bekend. 
Dewelke alhier is gecompareerd en verklaard heeft de uitgeloofde premie ter som van zes gulden 
te hebben ontvangen ten blijke waarvan hij na voorlezing alhier heeft geteekend.  
P. Beenakker.  
Het perceel nummer twee is ingezet om eene som van vijftig gulden en verhoogd tot honderd vijf 
en zestig gulden, door voornoemden Paulus Beenakker welke de uitgeloofde premie 
ontvangende alhier heeft onderteekend. P. Beenaker. 
Onmiddelijk hierop zijn wij overgegaan tot den afslag der voormelde perceelen en is perceel 
numero een in bod staande vierhonderd vijftig gulden opgehangen op vijfhonderd gulden daar-
boven en afgeslagen zijnde is niet afgemijnd. 
Hierna is het perceel nummer twee in bod staande honderd vijf en zestig gulden opgehangen om 
twee honderd gulden daarboven en afgeslagen zijnde is het afgemijnd op achttien gulden. Alsnu 
zijn de beide perceelen, welke te zamen hebben gegolden zes honderd drie en dertig gulden 
opgehangen op vijfhonderd gulden en afgeslagen zijnt tot op de som van honderd vijftig gulden 
zijn zij daarop afgemijnd door den heer Johannes Petrus Huijbers, kastelein, wonende onder 
Leiderdorp. 
Dewelke verklaarde den koop van voormelde perceelen voor de som van zeven honderd drie en 
tachtig gulden te hebben gedaan voor zich zelven en voor de mede comparanten de Heeren 
Johannes Maria Anastasius Gubbi en Jacobus Petrus Driesfen elk voor een derde gedeelte. 
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De comparanten Johannes Petrus Huijbers, kastelein, wonende onder Leiderdorp, Johannes 
Maria Anastasius Gubbi, koopman, wonende te Leiden en Jacobus Petrus Driesfen, goudsmid, 
wonende te Leiden verklaren alsnu de koop van voormelde perceelen voor eene som van zeven 
honderd drie en tachtig gulden op de voorwaarden bij het Proces Verbaal van veiling beschreven 
te hebben gedaan voor zich zelven elk voor een derde gedeelte en dat zij als in den hoofde deze 
blijkt zijn mede eigenaren van voormelde perceelen. [Zij verklaren elke voor een derde deel de 
koop aan te nemen.] 
Aldus verkocht gekocht en toegewezen ten tijde en plaatse voormeld van des avonds zeven ure 
tot des avonds ten negen ure waarmede dit proces verbaal is gesloten. Na voorlezing hebben de 
comparanten verkoopers en koopers met Antonie Nicolaas Visfer stadsbode en Simon Daans 
kantoorbediende beide wonende te Leiden als getuigen aan mij notaris bekend, benevens mij 
notaris deze acte, die in mijn bewaring zal blijven, onderteekend. 
[Handtekeningen] Wed Huijbers, J. Molenbroek, J.E. Gubbi, J.M.A. Gubbi, J.P. Huibers, A. Reinke, 
J.P. Driesfen, J.J.A. van den Aardwegh q.q. 
[In deze akte zit de machtiging van advocaat J.J.A. van den Aardwegh gebonden. Kennelijk 
konden de kinderen er onderling niet uitkomen. Het opstellen van alle akten en de veiling zelf 
moeten een naar verhouding dure aangelegenheid zijn geweest. Het huis aan de Mare was niet 
eerder van Anna Rondeel en Jan Thepen.] 
 
Leiden, notaris J.P.W. Schermer, jaar 1853, akte 455, boedelinventaris. 
[Marge: No. 455 Inventaris dd 13 januarij 1853, 520, twee zegels van notaris Schermer.] 
Den dertienden Januarij des jaars achttien honderd drie en vijftig des morgens ten tien ure heb ik 
Johannes Petrus Wilhelmus Schermer notaris in het tweede Arrondisfement der Provincie Zuid-
Holland te Leiden residerende in tegenwoordigheid van Simon Daans, kantoorbediende en van 
Johannes Hendrikus Cornelisfen, kleedermaker, beide wonende te Leiden, als getuigen mij 
notaris bekend, mij vervoegd aan het huis op de Mare Wijk VI, nummer 1224 te Leiden, alwaar 
voor mij zijn verschenen. 
Ten Eerste Anna Rondeel, de slijters affaire in wijnen en sterken dranken uitoefenende, wonende 
te Leiden op de Mare Wijk VI nummer 1224. De comparante verklaarde te handelen, 

a.  als onder de tegenwoordige wetgeving zonder het maken van eenige huwelijksvoorwaarden 
en dus in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde met Pieter Huijbers 
in leven slijter, weduwenaar van Wilhelmina Berendonk 

b.  als moeder en als zoodanig van regtswege voogdes over haar minderjarig en eenig kind, door 
haren voornoemden man bij haar in huwelijk verwekt. 

Ten Tweede Johannes Molenbroek, bakker wonende te Oegstgeest. De comparant verklaarde te 
handelen als toeziende voogd over den voormelden minderjarige en als zoodanig na verhoor der 
bij de wet gevorderde personen den een en twintigsten julij des jaars 1852 te zijn benoemd en 
beeedigd door den Edel Achtbaren heer Kantonregter van Leiden. 
Ten Derde Johannes Marie Anastasius Gubbi, koopman wonende te Leiden. De comparant 
verklaarde te handelen 

a.  als onder de werking van het Fransch Burgerlijk Wetboek hier te lande zonder het maken van 
eenige huwelijks voorwaarden en dus in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd 
zijnde met Johanna Elisabth Huijbers, 

b.  als gemagtigde van Gijsbertus de Smit, winkelier in sterke dranken, wonende te Katwijk 
Binnen in zijn betrekking als met zijne overledene huisvrouw Catharina Francisca Elisabeth 
Huijbers in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde en als eenige 
erfgenaam zijner twee eenige minderjarig en ab intestato na hunne moeder overledene 
kinderen voor zooveel betreft des lastgevers aandeel in den blooten eigendom van zeker 
kapitaal in vruchtgebruik bezeten bij den erflater in deze Pieter Huijbers. Ingevolge eene 
onderhandsche acte van volmagt door den lastgever den zeven en twintigsten december 
1852 te Katwijk-binnen onderteekend. 

Ten Vierde Johannes Petrus Huijbers, kastelein, wonende buiten de Marepoort der Stad Leiden 
onder Leiderdorp. 
Ten Vijfde Jacobus Petrus Driesfen, goudsmid wonende te Leiden. De comparant verklaarde te 
handelen als onder de tegenwoordige wetgeving zonder het maken van eenige 
huwelijksvoorwaarden en dus in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met 
Wilhelmina Huijbers. 
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Ten Zesde Voornoemde Johannes Petrus Huijbers. De comparant verklaarde te handelen als 
gemagtigde van Heinrich Herman Preller, commisfionair en Maria Johanna Huijbers echtelieden 
wonende te Amsterdam. Ingevolge eene onderhandsche acte van volmagt door de lastgevers 
den twintigsten december achttienhonderd twee en vijftig te Amsterdam onderteekend. 
Ten Zevende voornoemde Jacobus Petrus Driesfen. De comparant verklaarde te handelen als 
gemagtigde van Johan Bernard Joachim Andreas Reinke, koopman en Maria Theresia Huijbers 
echtelieden, wonende te Leiden. Ingevolge eene onderhandsche acte van volmagt door de 
lastgever den twaalfden januarij achttienhonderd drie en vijftig te Leiden onderteekend. 
Ten Achtste Petrus Huijbers, graveur, wonende te Amsterdam. De comparant verklaarde te 
handelen voor zich en als gemagtigde van Franciscus Huijbers, broodbakker, wonende te 
Amsterdam. Ingevolge eene onderhandsche acte van volmagt door den lastgever en twaalfden 
januarij achttien honderd drie en vijftig te Amsterdam onderteekend. 
Ten Negende Theodorus van Dijk, schoenmaker te Leiden. De comparant verklaarde te handelen 
als onder de tegenwoordige wetgeving zonder het maken van eenige huwelijkse voorwaarden en 
dus in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met Adriana Huijbers. 
Ten Tiende voornoemde Petrus Huijbers. De comparant verklaarde te handelen als gemagtigde 
van Willem Huijbers, marinier tijdens het geven der lastgeving aan den Helder. Ingevolge eene 
onderhandsche acte van volmagt door den lastgever den negen en twintigsten november 
achttien honderd twee en vijftig aan den Helder onderteekend.  
De companten zijn allen aan mij notaris bekend en de vijf aangehaalde volmagten zijn aan deze 
acte gehecht na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en van de 
getuigen voor echt te zijn erkend. Ten blijke waarvan de daarop gestelde erkenningen door de 
lasthebbers de getuigen en door mij notaris zijn ondertekend. 
De eerste comparante verklaarde in hare betrekking als voogdes over den minderjarige te ver-
langen dat door mij notaris ter voldoening aan de voorschriften der wet zal worden overgegaan 
tot de beschrijving van al de goederen, gelden, schuldvorderingen, papieren en schulden 
behoorende tot den gemeenschappelijken boedel van Pieter Huijbers en zijne nagelatene 
weduwe of tot de nalatenschap van eerstgemelden. 
De comparanten verklaren dat Pieter Huijbers in eerste huwelijk onder de oude Hollandsche 
wetgeving in wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met Wilhelmina Beren-
donk, en dat uit dat huwelijk zijn geboren de thans nog in leven zijnde huisvrouw van den derden 
comparant, de vierde comparant, de huisvrouw van den vijfden comparant, de lastgeefsters van 
den zesden en van zevenden comparant, de achtste comparant en zijn lastgever, de huisvrouw 
van den negenden comparant en de lastgever van den tienden comparant. 
Dat Wilhelmina Berendonk den twaalfden augustus 1837 is overleden en bij haar na te melden 
testament haren man Pieter Huijbers heeft benoemd tot erfgenaam haren nalatenschap voor 
een vierde gedeelte in eigendom en een ander vierde gedeelte in vruchtgebruik. 
Dat Pieter Huijbers daarna onder de tegenwoordige wetgeving in wettelijke gemeenschap van 
goederen is hertrouwd met de eerste comparante en den dertienden julij 1852 ab intestato is 
overleden met nalating van één kind, voornoemde minderjarige Hendricus Huijbers. 
Dat alzoo de eerste comparante regt heeft op de helft van den geheelen boedel krachtens de 
gemeenschap van goederen waarin zij is gehuwd geweest en dat de wederhelft uitmakende de 
nalatenschap van Pieter Huijbers toekomt zijne tien kinderen zoo uit eerste als tweede huwelijk 
als zijne eenige erfgenamen bij versterf. 
De comparanten verklaren dat zij noch voor zich, noch voor hen die zij vertegenwoordigen niet 
geacht willen worden door het daarstellen dezer beschrijving onvoorwaardelijk tot erfgenamen 
dezer nalatenschap te hebben gesteld of te willen stellen. [Is verwerping van de boedel?] 
De aanwijzing en opgaaf der goederen en van alles wat tot deze nalatenschap behoort zal gedaan 
worden door de eerste comparante als in het bezit der goederen zijnde op den eed door haar bij 
het sluiten dezer beschrijving in handen van mij notaris af te leggen. 
De comparanten hebben als deskundige schatster der roerende ligchamelijke goederen van 
dezen boedel verkozen Geertrui Sala. Daarop is voor mij notaris en de getuigen verschenen 
Geertrui Sala, huisvrouw van en ten deze bijgestaan door Hermanus Richard van Gelder, zonder 
beroep, wonende te Leiden op de Hooigracht, beide aan mij notaris bekend. 
De comparante verklaarde te zijn waardeerster van roerende ligchamelijke goederen en is bij 
acte van patent door de Regeering van Leiden onder nummer 1171 uitgegeven den acht en 
twintigsten augustus 1852 voor den tijd van een jaar gepatenteerd als waardeerster. De 
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comparante heeft aan mij notaris haar patent vertoond, dat daarop door mij aan haar is terug 
gegeven en heeft beloofd en aangenomen op den eed door haar bij soortgelijke gelegenheden 
vroeger afgelegd dat zij de goederen dezen nalatenschap welke aan hare waardeering zullen 
worden onderworpen deugdelijk en getrouwelijk zal waardeeren. Na voorlezing hebben de 
comparanten met de schatster en haar man de getuigen en mij notaris het hoofd dezer beschrij-
ving onderteekend. 
A. Roondeel, J.Molenbroek, J.M.A. Gubbi, J.P. Huibers, J.P. Driesfen, Petrus Huijbers, T.C. van Dijk, 
G. Sala, H.R. van Gelder, S. Daans, J.M. Cornelisfen, J.W. Schermer  
Hierop ben ik notaris volgens de aanwijzing der eerste comparante voorgegaan tot de beschrij-
ving van dezen boedel en is met de roerende ligchamelijke goederen waarvan de waardeering 
door voornoemde schatster geschied, een aanvang gemaakt als volgt. 
Op den zolder 
Een kist gewaardeerd op twee gulden  
Drie jasfen een broek en eenig oudgoed op negen gulden 
Twee droogzakken een bloemheke speelgoed, negen stoelen een kagchel stukken kleed en 
eenige rommeling op zeven gulden  
Op een boven-voorkamer 
Een spiegel acht schilderijen zes gulden vijftig cent  
Een liquerkelderje, twee kistjes, zes koppen en schotels nog twee dito, twee kandelaars twee 
inktkokers op zes gulden  
Een chifonnaire op dertien gulden 
Vier onderbroeken, een omslagdoek, twee japonnen op vier gulden  
Twee japonnen, een schoudermantel, een jak en drie doeken op vijf gulden  
Mutsen en lappen op twee gulden  
Acht lakens, twee borstrokken, twee jakken, drie borstrokken, twee overhembden, acht paar 
kousfen twee doeken, twee tafellakens en een rok op tien gulden  
Acht stoelen een schuiftafel een pijpelade een tabakskist een comfoord een bureauw, een kleed, 
karpet en looper op vier en twintig gulden  
Dertien doeken een rok en broek een vuurmande kleed vier paar kousen, vier sloopen, twee 
schoorten en kinder goed op vier gulden 
Twee broeken twee vesten twee wollen hembden twee onderbroeken en twee borstrokken een 
zijden rok zes half hembden en een overhemd twee paar kousfen en een borstrok op zestien 
gulden  
Twee bedstede gordijnen een bed twee peuluws en vier kusfens een wollen een katoenen deken 
en twee lakens op dertig gulden  
Vijf hoeden een japon een omslagdoek op twaalf gulden  
Alsnu hebben wij voorloopig de beschrijving der roerende ligchamelijke goederen gestaakt en zijn 
overgegaan tot de beschrijving der  
Papieren 
Het afschrift van den uitersten wil van Wilhelmina Berendonk huisvrouw van Pieter Huijbers den 
vier en twintigsten februarij 1822 ten overstaan voor den te Leiden geresideerd hebbende 
notaris Abraham Zuurdeeg in tegenwoordigheid van getuigen aldaar verleden en door de erf-
laatster den twaalfden augustus 1837 met haren dood bekrachtigd, waaruit blijkt dat zij bij 
nalating van kinderen aan haren man Pieter Huijbers geeft een vierde gedeelte harer 
nalatenschap in eigendom en een ander vierde gedeelte harer nalatenschap in vruchtgebruik met 
bevrijding van het stellen van eenige cautie. 
Het afschrift van de beschrijving van den gemeenschappelijken boedel van dezelfde erflaatster 
en haren nagelaten echtgenoot den drie en twintigsten en vier en twintigsten julij achttien 
honderd veertig ten overstaan van denzelfde notaris Zuurdeeg in tegenwoordigheid van getuigen 
te Leiden gehouden. 
Een uittreksel van de acte van scheiding van denzelfde boedel den vierden mei achttien honderd 
zeven en veertig ten overstaan van den te Leiden geresideerd hebbende notaris Johannes Tomas, 
in tegenwoordigheid van getuigen aldaar verleden en overgeschreven ten kantore van bewaring 
der hijpotheken te Leijden den achttienden mei achttien honderd zeven en veertig in deel 
honderd nummer zeven, waaruit blijkt dat aan Pieter (of Petrus) Huijbers den erflater ten deze is 
aanbedeeld. 
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Een stal en erf staande en liggende te Leiden aan de Vrouwenkamp wijk VI nummer 1285 
kadaster sectie H nummer 102. 
De comparanten: Theodorus Cornelis van Dijk ten behoeve der gemeenschap van goederen 
waarin hij is gehuwd en Petrus Huijbers voor zich, en namens zijne beide lastgevers, hebben 
daarop verklaard: 
Dat bij voormelde acte van scheiding aan de erfgenamen van het onbeschikbaar gedeelte der 
nalatenschap van Wilhelmina Berendonk te zamen, waarin ieder voor een tiende gedeelte is 
aanbedeeld eene som van zeven honderd een gulden twee en negentig en vijf zestiende cent in 
blooten eijgendom, onder den last van vruchtgebruik ten behoeve van de erflaatster man, Pieter 
Huijbers, en dat die som blijkens de aangehaalde acte aan den vruchtgebruiker is overgegeven. 
De comparanten vernemen verder: dat die gelden, als behoorende tot de nalatenschap hunner 
schoonmoeder en moeder, aan voornoemde erfgenamen moeten worden afgegeven voor en 
aleer enige uitbetaling van schulden na de dagteekening der scheiding aangegaan kan plaats 
hebben, daar zij volhouden, dat de erfgenamen op die gelden een verkregen en onherroepelijk 
regt bezitten, dat hun niet door latere crediteuren kan worden betwist terwijl in het geval dat dit 
instenu niet moogt doorgaan, de comparant Petrus Huijbers, in allen geval voor zijne beide 
lastgevers vermeent ten volle geregtigd te zijn tot verhaal op hun toenmaligen toezienden voogd, 
Johannes Petrus Huijbers, die óf zich had moeten verzetten tegen de uitbetaling van hunne 
aandeelen in voormelden blooten eigendom aan hun vader en voogd, óf had moeten zorgdragen, 
dat tot zekerheid van die kapitaalen, door den vruchtgebruiker en voogd de door de wet 
gevorderde zekerheid ware gesteld geworden. 
De overige comparanten, erfgenamen van het behandelde onbeschikbare gedeelte, verklaren: 
Dat zij de waarheid der door genoemde comparanten gestelde feiten niet willen ontkennen, 
maar dat zij vermeenen: dat noch die comparanten of die zij vertegenwoordigen, noch zij, eenig 
regt hebben om als preferent te worden beschouwd voor het kapitaal in blooten eigendom, 
boven crediteuren, wier vorderingen na het verlijden der acte van scheiding zijn ontslaan. 
Dat al ware dit anders, de gelden aan den vruchtgebruiker zijn afgegeven met algemeene 
toestemming van de erfgenamen bij de acte van scheiding. 
Dat overigens van het stellen van zekerheid door den vruchtgebruiker, al kon die van hem als 
voogd, doch het wettelijk vruchtgenot hebbende der goederen zijner minderjarige kinderen, die 
toen den ouderdom van twintig jaren nog niet hadden bereikt, gevorderd zijn geworden, in de 
stand van deze zaak geen sprake zijn kan, aangezien de erflaatster, bij haar testament van den 
vier en twintigsten februarij achttien honderd twee en twintig aan haren man heeft gemaakt één 
vierde gedeelte harer nalatenschap in eigendom en één andere vierde gedeelte harer nalaten-
schap in vruchtgebruik “met bevrijding van het stellen van eenige cautie”, zoodat de toeziende 
voogd, die in allen geval geen regt had om zich te verzetten tegen de afgifte der gelden aan den 
vruchtgebruiker, door die geoorloofde bepaling van het testament belet werd van den vader, 
hetzij als voogd, hetzij als vruchtgebruiker, zekerheid te vorderen ten behoeve van de toen 
minderjarigen, verklaarende zij overigens zich aan de uitspraak van den Heer President te 
refereeren. 
Aangezien de partijen het onderling op die punten niet eens konden worden en de comparanten 
Theodorus Cornelis van Dijk en Petrus Huijbers voor zich en zijne lastgevers, zich verzettende 
tegen den voortgang van deze boedelbeschrijving, voor dat de bovenvermelde geschillen waren 
beslist, zoo heb ik notaris met al de comparanten en de getuigen, mij vervoegd voor den Edel-
achtbaren Heer voorzitter van de Arrondisfements Regtbank van Leiden, in het Locaal der 
Teregtzitting ons daarop in Kort geding bij voorraad te doen beslisfen. En nadat door mij notaris 
aan den heer voorzitter voorlezing was gedaan van de wederzijdsche beweringen der partijen, en 
inzage van de daartoe betrekkelijke acten was gegeven, en nadat door Theodorus Cornelis van 
Dijk en Petrus Huijbers, zoo in privé als kwaliteit hiervoren vermeld, hunne voornoemde 
instinuen mondeling waren uiteengezet en nadat door al de comparanten zoo voor zich als voor 
hen die zij vertegenwoordigen, met uitzondering van Petrus Huijbers, zoo voor zich als voor zijn 
lastgevers was verklaard, dat zij zich repereren en alzoo onvoorwaardelijk zouden onderwerpen 
aan de later te doene uitspraak van den Heer President, heeft zijn Edel Achtbare de partijen 
verwezen naar de gewone wijze van regtspleging. 
En aangezien zoo als hiervoren gezegd is, de voortzetting van dezen inventaris van de beslisfing 
der voormelde geschillen afhankelijk is gemaakt, zoo heb ik notaris de boedelbeschrijving des 
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namiddags om drie uren gesloten, om na sRegters uitspraake in kracht van bewijsde gegaan, te 
worden voortgezet. 
De roerende ligchamelijke goederen dezer nalatenschap voor zoo ver deze geinventariseerd zijn, 
zijn gelaten onder de bewaring der eerste aangeveresfe. Na voorlezing hebben al de 
comparanten met de schatster en haar man, de getuigen en mij notaris deze acte die in mijne 
bewaring zal blijven onderteekend. 
[Marge: geregistreerd te Leiden, etc. Handtekeningen] A. rondel, J. Molenbroek, J.M.A. Gubbi, 
J.P. Huibers, J.P. Driesfen, P. Huijbers, T.C. van Dijk, G. Sala, J.R. van Gelder, S. Daans, J.H. 
Cornelisfen. J.W. Schermer. 
[Na dit blad zijn de onderhandse machtigingen ingebonden. Op de pagina staat lager:] 
[Marge:] No. 520 vervolg en slot inventaris dd 17 augustus 1853. 
Den zeventienden augustus des jaars achttien honderd drie en vijftig des morgens ten tien ure 
heb ik Johannes Petrus Wilhelmus Schermer, notaris ... te Leiden residerende in tegenwoordig-
heid van Simon Daans, kantoorbediende en van Johannes Hendrikus Cornelisfen Kleedermaker, 
beide wonende te Leiden, als getuigen aan mij notaris bekend mij vervoegd aan het huis op de 
Mare wijk VI nummer 1224 te Leiden, alwaar voor mij zijn verschenen: 
Ten eerste Anna Rondeel de slijters affaire in wijnen en sterke dranken uitoefenende, wonende 
te Leiden op de Mare wijk VI nummer 1224. 
Ten Tweede Johannes Molenbroek, bakker, wonende te Oegstgeest. 
Ten Derde Johannes Marie Anastasius Gubbi, koopman wonende te Leiden. 
[Ingebonden machtigingen van: 

1.  Gijsbertus de Smit, winkelier in sterken drank, wonende te Katwijk Binnen, getekend te 
Katwijk Binnen op 27-12-1852; 

2.  Heinrich Herman Preller, commisfionair te Amsterdam, getekend te Amsterdam op 20-12-
1852; 

3.  De ondergeteekende Johan Bernard Joachim Andreas Reinke, koopman en [tussengevoerd: 
Maria] Theresia Huijbers, echtelieden de vrouw door haren man bijgestaan, wonende te 
Leiden, verklaren bij deze tot hun gemagtigde te benoemen en aan te stellen De Heer Jacobus 
Petrus Driesfen, goudsmid, wonende te Leiden. En zulks om hunne regten en belangen waar-
tenemen in de nalatenschap van hun schoonvader en vader Pieter Huijbers, den dertienden 
julij achttien honderd twee en vijftig te Leiden overleden. Ten dien einde tegenwoordig te zijn 
bij de beschrijving der nalatenschap daarbij alle gezegden verklaringen protestatien en 
reserven te doen en zich voor te behouden, zich in Kort geding te vervoegen bij den President 
der Arrondisfements Regtbank van Leiden en in zijne uitspraak te berusten. De acte van 
boedelbeschrijving mede te onderteekenen en ter zake voorschreven alles te doen wat 
noodig wezen en vereischt zal worden, alles met magt van substitutie belofte van goedkeu-
ring en onder verband als ingevolge de Wet. Leiden den 12 Januarijs 1800 drie en vijftig. A. 
Reinke, M.T. Huijbers. Voor echt erkend door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij 
notaris en van de getuigen ten blijke waarvan deze door ons allen is onderteekend. Leiden 
den - J.P. Driesfen, S. Daans, J.H. Cornelisfen, J.W. Schermer, notaris. [Alle machtigingen 
komen op hetzelfde neer, maar verschillen enigszins qua tekst.] 

4.  Willem Huijbers, marinier aan den Helder, ondertekend te Den Helder op 29-11-1852 in 
mooie sierlijke krulletters door Willem; 

5.  Franciscus Huijbers, broodbakker, wonende te Amsterdam, ondertekend te Amsterdam op 
12-01-1853.] 

Ten Vierde Johannes Petrus Huijbers, kastelein, wonende onder Leiderdorp. 
Ten Vijfde Jacobus Petrus Driesfen, goudsmid wonende te Leiden. 
Ten Zesde Petrus Huijbers, graveur wonende te Amsterdam. 
De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend en verklaren te handelen zoo voor zich zelven 
als in betrekking zoodanig als in het hoofd van de voorgaande boedelbeschrijving is vermeld, en 
de zesde comparant daarboven nog als gemagtigde van den thans niet verschijnende Theodorus 
Cornelis van Dijk, toen schoenmaker, woonachtig te Leiden, thans bontwerker, wonende te 
Amsterdam, blijkens onderhandsche acte van volmagt door den lastgever als onder de tegen-
woordige wetgeving zonder het maken van eenige huwelijks voorwaarden en dus in wettelijke 
gemeenschap van goederen gehuwd zijnde met Adriana Huijbers, te Amsterdam den twaalfden 
augustus achttien honderd drie en vijftig onderteekend en aan deze acte gehecht na vooraf door 
den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt te zijn erkend. 
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Ten blijke waarvan de daarop gestelde erkenning door den lasthebber de getuigen en door mij 
notaris is onderteekend. De eerste comparant verklaarde in hare betrekking als voogdes over den 
minderjarige te verlangen dat door mij notaris zou worden voortgegaan met de beschrijving van 
de goederen, gelden, schuldvorderingen, papieren, inschulden, behoorende tot den gemeen-
schappelijken boedel van haar en haren overledenen man Pieter Huijbers of tot de nalatenschap 
van laatstgemelde. De overige comparanten en ook bepaaldelijk de zesde comparant zoo voor 
zich als voor zijnen drie lastgevers verklaaren zich niet tegen de voortzetting en voleindiging van 
deze boedelbeschrijving te willen verzetten doch onder voorbehoud hunner beweerde regte in 
de vorenstaande zitting van den dertienden januarij dezes jaars breedvoerig uiteengezet. 
De comparanten hebben als deskundige schatter van de nog te waardeeren roerende ligchame-
lijke goederen van dezen boedel bij verhindering der beide waardeersters te dezer stede 
verkozen Simon Bernardus Knaapen te ’s Gravenhage. 
Daarop is voor mij notaris en de getuigen verschenen Simon Bernardus Knaapen, schatter van 
roerende goederen wonende te ’s Gravenhage aan mij notaris bekend, en als zodanig gepaten-
teerd bij acte nummer 594 uitgegeven den eersten augustus des jaars achttien honderd drie en 
vijftig voor den tijd van een jaar, welk patent door hem aan mij notaris is vertoond en door mij 
daarop aan hem is terug gegeven. 
De comparant heeft beloofd en aangenomen op den eed door hem bij soortgelijke gelegenheden 
vroeger afgelegd dat hij de goederen welke aan zijn schatting zullen worden onderworpen naar 
zijne beste kennis en met onpartijdigheid zal waardeeren. 
Alsnu zijn wij op aanwijzing van de eerste comparante overgegaan met de beschrijving van de 
roerende ligchamelijke goederen en hebben gevonden op  
Den boven voor-kamer 
Een val gordijn gewaardeerd op dertig cent  
Eenige bloempotjes op vijftig cent  
Op een portaal 
Een stroozak een bed twee kusfens een wollen en een katoenen deken twee lakens een sloop 
twee gordijnen en een rabat twintig gulden 
Een nacht tafeltje op een gulden 
Een geverwde hangoortafel op een gulden 
Een ladder op een gulden 
Een verlakt theeblad een dambord en een boekenrak en meer op een gulden vijftig cent 
Vijf jasfen en een rok op zes en twintig gulden 
Een looper en eenige lappen kleedjes op een gulden 
Een paar laarzen een paar schoenen vier boeken eenig defekt aardewerk en meer op een gulden 
vijftig cent 
Twee petten op vijftig cent. 
In een beneden binnen kamer. 
Een val gordijn twee kleine gordijnen een schoorsteen kleed een karpet en eenige matten op een 
gulden. 
Een spiegeltje en tien schilderijtjes op een gulden vijftig cent 
Een schuiftafel op drie gulden 
Zes stoelen met matte zittingen op twee gulden 
Een keukenkastje op twee gulden 
Een stooktafel een ijzeren pot een dito doofpot een koperen keteltje een ketting schop en tang 
en meer haard gereedschap en een koeken pan op drie gulden 
Een blicken theestoof en een koperen ketel op twee gulden 
Een balonlamp en bol op vijftig cent 
Een pleisterbeeld en strijkijzer en meer op vijftig cent 
Een theeblad een thee stoofje een blikken trommel en eenig theegoed op een gulden vijftig cent 
Een koffijmolen eenig blikwerk eenige boeken lappen en meer op twee gulden 
In een vaste kast 
Zes blikken trommeltjes een thee kistje een broodbak een inmaakpot en dertig stuks aardewerk 
in soort waaronder eenig deffect een mandje met eenige lepels en vorken en eenige potten en 
pannen op vier gulden 
In den winkel 
Een laddertje een kapstok en een kaarsenbak op een gulden 
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Een lesfenaar op voetstuk een tafeltje en een wasdoekkleedje twee stoelen een tabout een stoof 
een val gordijn en een raamhor op twee gulden vijftig cent 
Eenige winkelplanken op een gulden 
Zes stuks tinnen maten en dito tregter en vier blikken dito op drie gulden 
Een lantaarn entje vier houten kranen een leg en meer op een gulden 
Vijftig fleschen en eenige kruiken op een gulden vijftig cent 
Drie hele en drie halve fleschen wijn en brandewijn op drie gulden 
Daarop hebben wij ons begeven naar het pakhuis wijk VI nummer 285 in de Vrouwenkamp te 
Leiden en aldaar gevonden 
Negen fleschen roode wijn en een halve flesch spaanse wijn op drie gulden 
Vijftig kan wijn azijn op drie gulden 
Een ladder een kist eenige oude tonnen een stelling en eenig vaatwerk op vier gulden 
Twee manden met eenige ledige fleschen en twee kruiken op twee gulden 
Een wijn wagen op vijf gulden 
Verder in het huis op de Mare 
Goud en zilverwerk. 
Een zwarte ketting met gouden slotje op drie gulden 
En zilveren horologie met dubbelde kast op vijf gulden 
Een zilveren beugeltje en pijpen uithaalder met zilver gemonteerd op een gulden vijftig cent. 
Een band van een kerkboek met twee zilveren sloten op drie gulden 
Een bril met zilver op twee gulden 
Twaalf zilveren theelepeltjes nieuwe kleine keur wegende negen lood en vijf wigtjes op zeven 
gulden zestig cent 
Een mahonyhouten lepel doosje op vijftig cent 
De werkzaamheden van den schatter afgelopen zijnde heeft hij na voorlezing onderteekend. P:B: 
Knaapen.  [Met potlood bij geschreven opsomming ƒ 129,90.] 
Een rekening boek van den erflater, waarin zijn vermeld de vorderingen, welke hij als grosfier van 
verschillende personen te voorderen had en wel 
Van de Jong te Voorschoten, twee en zeventig gulden twee en negentig en een halve cent. 
Van Timmermans zeven gulden vijftig cent. 
Van Koppeschaar twee gulden. 
Van van Gent zes gulden. 
Van Ryg te Leiden een en twintig gulden vijf en veertig cent. 
Van de Weduwe Drunhoven twee gulden. 
Van J.P. Huijbers zes gulden tachtig cent. [zoon] 
Van van der Laake vier gulden negentig cent. 
Van Preller vier en veertig gulden tachtig cent. [schoonzoon] 
Van van der Aak twee gulden veertig cent. 
Van Manrij een gulden vier en dertig cent. 
Van de Wit te Hazerswoude een gulden vijf en negentig cent. 
Van Dingjan zeventig cent. 
Van O. Hoek zeventien gulden twee en dertig en een halve cent. 
Van van Dijk achttien gulden negen en vijftig cent. [Dit is schoonzoon Theodorus Cornelis van 

Dijk, staat voor totaal  97,86 ½ bij zijn schoonvader in het krijt.] 
Van denzelfden negen gulden zes en veertig en een halve cent. 
Van den zelfden zeven en vijftig gulden zes en negentig en een halve cent. 
Van denzelfden negen gulden vier en tachtig en een halve cent. 
[Drie ingevoegde posten in de marge:] Nog van de volgende -  
Van Preller te Amsterdam en van J.P. Huijbers honderd acht en twintig flesfchen  
Van der geregt te Rhijnburg achttien fleschen en een mand.  
Van van Gent te Leiden drie fleschen. 
Het voormelde boek is door mij notaris op de eerste bladzijde en op den beschreven laatsten 
omslag gewaarmerkt. 
Kontanten 
De kontanten bedragen in verschillende gangbare Nederlandsche muntspecien drie gulden vijf en 
veertig en een halve cent. 
Schulden 
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De rekeningen van Modderman Harteveld en compagnie behalve de verschuldigde duizend zeven 
en dertig ledige fleschen, vier honderd achtenzestig gulden elf cent. [Leidse jeneverstokers] 
De rekening van J. van den Aardwegh en zoon voor geleverde brandewijn zeven en twintig 
gulden negen en vijftig en een halve cent. 
Die van de Weduwe Timmermans behalve drie honderd zeven en twintig ledige fleschen en zes 
manden, voor geleverde wijn drie gulden negen en dertig cent. 
Die van Herkens Schaapman en compagnie te Zwolle voor geleverde azijn achttien gulden. 
Die van L. Reekes te Haarlem voor geleverde azijn achttien gulden. 
Die van Hulstkamp te Rotterdam voor geleverde liquiren zeventien gulden vijf en negentig cent. 
Aan Antje Simons te Leiden in het Meermans hofje voor geleende gelden per resto, twee 
honderd vijf en twintig gulden. 
En renten tegen vier percent daarop verschuldigd sints den eersten mei dezes jaars drie gulden 
twee en veertig en een halve cent. 
Aan dezelfde voor renteloos geleende gelden per resto acht gulden. 
De doodschulden zijn voldaan met de penningen uit een begrafenisfonds ontvangen hetgeen 
alhier dient voor      Memorie. 
Aan Jansje Tepen voor renteloos geleende gelden zes en zestig gulden. 
Aan verschuldigde rijks en stedelijke belasting voor memorie Memorie. 
[Met potlood opgeschreven telling ƒ 855,47.] 
Nog heeft de comparante opgegeven. 
Papieren 
Het afschrift van eene acte van verkoop en koop den veertiende mei achttien honderd zes en 
veertig ten overstaan van den te Leiden geresideerd hebbende notaris Abraham Zuurdeeg, in 
tegenwoordigheid van getuigen aldaar verleden waaruit blijkt dat de erflater Pieter Huijbers 
heeft aangekocht een huis staande en gelegen te Leiden aan de Maren wijk VI nummer 1224 
kadaster sectie H nummer 104. 
En bewijs niet bestaande hypothecaire inschrijving op het perceel bij het kadaster bekend 
gemeente Leijden sectie H, nummer 102 afgegeven door den hypotheekbewaarder te Leiden den 
achttienden mei achttienhonderd zevenenveertig. 
De eerste comparante verklaart dat door haar ten tweede huwelijk zijn aangebragt de volgende 
hiervoor getaxeerde goederen, welke zij als zoodanig haar in privé toebehoorende terug vordert 
en welke reclame de overige comparanten goedkeuren en erkennen ook wat de geklameerde 
goederen betreft. 
Op den zolder 
Een kist drie jasfen een broek en eenig oudgoed, vier der negen stoelen. 
Op de boven voorkamer 
Een spiegel en zes schilderijtjes, een liquerkeldertje, twee kistjes, twee kandelaars, twee inkt-
kokers, een chiffonair, vier onderbroeken, een omslagdoek, twee japonnen, nog twee japonnen, 
een schoudermantel, een jak, drie doeken, mutzen en lappen, twee borstrokken, twee jakken, 
drie borstrokken, acht paar kousen, twee doeken, twee tafellakens, een rok, een schuiftafel, een 
comfoord, een kleed carpet en looper, kindergoed, twee bedstede gordijnen, vijf hoeden, een 
japon en een omslagdoek, een bed twee peuleuws, vier kusfens, een wollen een katoenen deken 
en twee lakens. 
Op het Portaal 
Een nacht kopertjes, een geverwde hangoortafel, een val gordijn, zes stoelen met matten 
zittingen, een keukenkastje, een stook tafel, een ijzeren pot, een dito doofpot, een koperen 
keteltje, een ketting schop en tang en meer haard gereedschap en een koeken pan een blikken 
theestoof en een koperen ketel een balonlamp en bol een pleisterbeeld, een strijkijzer en eenige 
boeken. 
[Op deze plaats zit de machtiging van Theodorus Cornelis van Dijk, bontwerker, thans wonende 
te Amsterdam, getekend te Amsterdam op 12 augustus 1853.] 
Goud en zilverwerk 
Een zwarte ketting met gouden slotje, een zilveren beugeltje, een band van een kerkboek met 
twee zilveren sloten. 
Aldus geinventariseerd van des morgens tien tot des namiddags ten twee ure waarmede de 
inventarisatie is gesloten nadat alvorens door de aangeveresfe in handen van mij notaris den eed 
was afgelegd dat zij niets wat tot dezen boedel behoorde heeft verduisterd noch gezien noch 
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weet dat iets verduisterd is. Al het geinventariseerde is gelaten onder de bewaring van de eerste 
aangeveresfe. 
Na voorlezing hebben al de comparanten met de getuigen en met mij notaris deze acte welke in 
mijne bewaring zal blijven onderteekend. 
[Handtekeningen] A. roondeel, J. Molenbroek, J.M.A. Gubbi, J.P. Huibers, J.P. Driesfen,  
P. Huijbers, S. Daans, J.H. Cornelisfen, J.W. Schermer, notaris. 
Geregistreerd vijf bladen en drie renvooijen te Leiden den vijfentwintigsten augustus 1800 drie 
en vijftig deel zevenentachttig folio zes en dertig recto cau zeven volgende. Ontvangen voor regt 
drie gulden twintig cent, makende met de 38 opcenten vier gulden twee en veertig cents. De 
Ontvanger. [Die zelf ook voor elke machtiging ƒ 1,10 ½ opgestreken heeft.] 
 
Opmerkingen bij bovenstaande akte. 
Hoewel het om een kleinigheid gaat, ontbreekt het mes dat elke volwassene als standaard 
uitrusting bij zich droeg. Het lijkt erop dat het verkrijgen van een machtiging c.q. medewerking 
van Theodorus Cornelis van Dijk, die pas een half jaar later dan de rest zijn volmacht geeft, de 
afwikkeling lang heeft opgehouden en verhinderd. Als de vier posten onder de inneschulden 
inderdaad van hem waren, stond hij het meeste bij zijn schoonvader in het rood, namelijk voor 
bijna honderd gulden. Hij kon dit wellicht minder makkelijk betalen als schoenmaker (tot die tijd) 
dan zijn oudere zwager en commissionair Hermanus Preller. Mogelijk betreft dit de drankreke-
ning van hun trouwpartijen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat zij zelf grootverbruikers waren. 
De bij de boedelbeschrijving aangetroffen hoeveelheid drank lijkt zeer weinig voor een grossier. 
Wie weet was daar inmiddels al het nodige van voor eigen gebruik aangewend (onder andere op 
begrafenissen werd veel gedronken). Maar het is tevens onduidelijk wat echt de voorraad was 
toen Pieter overleed, want zijn tweede vrouw heeft intussen al ruim een jaar lang de drank-
handel voortgezet en zij heeft kennelijk geen voorraadlijst opgemaakt aan het begin van haar 
bewind. De kinderen konden het vermoedelijk niet al te best met haar vinden en het is ook 
wrang dat de helft van de boedel nu bij hun stiefmoeder terechtkomt. Bovendien valt er zo 
weinig te erven dat de kinderen afstand lijken te doen van de nalatenschap. Dat is ook een tegen-
valler. Verder zullen meerdere personen zakelijk behoorlijk gehaaid zijn geweest, gezien hun 
beroepen. 
Dan is er nog het bittere verwijt van de vier jongste kinderen aan het adres van hun oudere broer 
en vroegere voogd J.P. Huijbers over het betaalde geld (vruchtgebruik) aan hun vader. 
Bij de schulden staan naast de posten in verband met de handel, ook enkele opmerkelijke andere 

posten. Zo had Pieter als restant nog bijna  240,00 aan Antje Simons, een (oudere?) bewoonster 
van het Meermanshof te voldoen. Maar ook zijn in 1835 geboren stiefdochter Jansje Thepen 

staat daar in 1853 voor  66,00 renteloos geleend geld bij, tenzij het hier een andere naam-
genote betreft. 
Volgens opgave van Anna Rondeel is een groot deel van de keukeninrichting en het bed (bedoeld 
wordt: de matras) met toebehoren van haar, nog afgezien van haar kleding, meubels, sieraden en 
overige spullen. Waarschijnlijk probeerde zij te redden wat er nog te redden viel voordat de 
schuldeisers kwamen. Ze was echter in gemeenschap van goederen gehuwd ... 
Eveneens valt op dat eerst in 1847 Pieter zijn huis aan de Nieuwe Rijn uit moet om het vanwege 
de boedelverdeling te laten veilen en verkopen (aan T.C. van Dijk, zo blijkt kort daarop). Hij 
verhuist naar het pand aan de Mare. Uiteindelijk moet ook dat pand, samen met de opslagruimte 
in de Vrouwenkamp worden verkocht. Het blijft na verkoop wel in de famlie Huijbers, want drie 
(schoon-)zonen kopen het op de veiling. 
 
Notariële akten van notaris Schermer 1854 en 1855: geen veiling van goederen gevonden in 
verband met deze nalatenschap en de volgende oproep. 
 
CBG Familieadvertenties nr 3249 Huybers. 
Ter voldoening aan Art 1082 BW, worden de onbekende Schuldeischers van de onder het voor-
regt van Boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer P, Huybers, in leven Slijter in 
Sterke Dranken, opgeroepen, om den 18

den
 mei 1854, des namiddags ten 1 ure te verschijnen ten 

kantore van de Notaris J.P.W. Schermer, aan den Stillen Rijn, te Leijden, ten einde door de erfge-
namen, zoowel aan hen als aan de bekende schuldeisers, dadelijk Rekening en Verantwoording 
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van hun beheer, worde afgelegd, en, zoo geen verzet plaats heeft, hunnen schuldvorderingen 
worden voldaan, voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn. 
 
Johanna Elisabeth Huibers en Gubbi krijgen tot en met 1848 negen kinderen in Leiden. 
Wilhelmina Huibers en Driessen krijgen tot en met 1854 zes kinderen. 
Franciscus Everts Huijbers en De Vries krijgen tot en met 1852 twee kinderen. 
 
Notaris J.P.W. Schermer, 08-11-1856, akte 921. 
Heden den achtsten november des jaars achttien honderd zes en vijftig des avonds ten zeven ure 
in het Heeren Logement aan den Burg te Leiden zijn verschenen voor Johannes Petrus Wilhelmus 
Schermer, notaris ... ten eerste de heer Leonardus Baaten, koopman wonende te Leiden, en ten 
tweede de heer Heinrich Wesfel Burke, koopman wonende te Hoorn. 
De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben verklaart in hunne betrekking gelijk 
vermeld is in het ten deze voorafgaande Proces Verbaal van veiling of voorloopige toewijzing op 
den eersten november dezes jaars ten overstaan van den onderteekenden notaris in tegenwoor-
digheid van getuigen te Leiden in het Heeren logement aan den Burg gehouden, alsnu te ver-
langen dat zal worden overgegaan tot den afslag van het volgende perceel. 
Een hecht sterk en weldoortimmerd winkelhuis en erf, waarin de broodbakkers affaire met goed 
succes wordt uitgeoefend, staande en liggende te Leiden aan de Warmoes of Vischmarkt, strek-
kende tot en uitkomende in de Toorensteeg wijk IV nummer 50 en 50 rood, bekend op den 
perceelsgewijzen kadastralen legger van Leiden onder sectie G nummer 200 als huis en erf groot 
vijf en tachtig ellen. 
Hieraan voldoende is aan de vergaderde menigte gevraagd of nog iemand de voorwaarden van 
verkooping wilde hooren voorlezen en niemand zulks verlangende is men alsnu tot de verkooping 
overgegaan als volgt. 
Het perceel bij de veiling in bod gebragt zijnde tot op de som van twee duizend acht honderd vijf 
en twintig gulden, is alsnu opgehangen op twee duizend gulden daarboven en afgeslagen zijnde 
tot op de som van honderd gulden is het daarop afgemijnd door den heer Johannes Maria 
Anastasius Gubbi, koopman, wonende te Leiden aan mij notaris bekend dewelke alhier is gecom-
pareerd en verklaart heeft den koop van voormeld perceel voor eene som van twee duizend 
negen honderd vijf en twintig gulden op de voorwaarden bij het proces verbaal van veiling 
beschreven te hebben gedaan voor zich zelven. De heeren verkoopers verklaren den heer 
Johannes Maria Anastasius Gubbi voornoemd als kooper van het perceel voor eene som van 
twee duizend negen honderd vijf en twintig gulden op de voorwaarden bij het voormeld proces 
verbaal van veiling vermeld aan te nemen. 
Aldus verkocht, gekocht en toegewezen ten tijde en plaatse voormeld van des avonds ten half 
acht ure tot des avonds ten half negen ure waarmede dit proces verbaal is gesloten. 
Na voorlezing hebben de comparanten verkoopers en kooper met Dirk van Wijk afslager en 
Simon Daans kantoorbediende beide wonende te Leiden als getuigen aan mij notaris bekend 
benevens mij notaris deze acte die in mijne bewaring zal blijven onderteekend. 
 
Zwarte lade onder de naam Huber ook de volgende verwijzingen. 

 Jaar 1846, wijk 7, folio 100, Adriana Huibers. 

 Jaar 1849 wijk 4 folio 364 J.E. Huibers, Aalmarkt 137. 

 [Jaar 1849 wijk 6 folio 912, P. Huijbers, slager, Mare 1224. w.s. n.v.t.] 

 [Register van vestging in Leiden, 1831-1846 (Secr. Archief 1095) fol. 6 AA Pieter Huibers, 
vestigt zich Oude Rijn 6, 140, zonder beroep, gereformeerd, gehuwd, geb. te Leiden 50 jaar 
oud, komende uit Deventer op 15 juni 1832, w.s. n.v.t.] 

 Register van vertrek uit Leiden 1846-1852 (SA 1128) fol. 14 H, Petrus Huijbers, wonende wijk 
6 nummer 1224 Mare, Graveur, RK, ongehuwd, geboren Leiden 12 mei 1823, vertrekt op 11 
juli 1851 naar Amsterdam. 

 Jaar 1849 wijk 7 nr 973, W.A. Huybers, Nieuwe Rijn 98. 

 Jaar 1846, wijk 4 folio 938, Wilhelmina Huijbers. 

 Jaar 1854-1861 wijk IV, buurt 10 folio 106 Wilhelmina Huybers. 
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Gezinskaarten GAL. 
Franciscus Huijbers, geboren 27-04-1826 te Leiden, broodbakker, gehuwd met Dorothea Maria 
de Vries heeft twee kinderen die in 1850 en 1852 geboren zijn en die al voor april 1853 
overlijden. Dorothea hertrouwt met Johannes Schmidt, ondertrouw 07-11-1862 te Leiden. 
 
Leiden, huwelijk akte 249. 
Op 19-11-1862 trouwt Johannes Schmidt, 28 jaar, smid, geboren te Amsterdam, wonende op de 
Haarlemstraat en weduwnaar, met Dorothea Maria de Vries, oud 35 jaar, zonder beroep, 
geboren te Leijden, wonende aan den Ouden Rijn, weduwe van Franciscus Huijbers, 
overleggende onder andere de doodacte van haren man. 
 
Amsterdam, bevolking 1864 register U, blad 162. 
Betreft het gezin Hermanus Henricus Preller met Johanna Wilhelmina Huijbers en zes kinderen, 
adres Binnenkant U 109. 
 
Amsterdam, bevolking 1864 register D, blad 434. 
Betreft het gezin van “Willem Huijbers, geboren 31-12-1823 [sic] te Leijden, RC, bewaarder, 
Heiligeweg D 226”, en drie kinderen, geboren vanaf 1857 met vrouw Catharina Hansen, geboren 
te Amsterdam. 
 
Amsterdam, bevolking 1864 register TT, blad 79, adres Haarlemmer Houttuinen 60. 
Petrus Huijbers, geboren 12-05-1823 te Leijden, RC, winkelier, met vrouw Petronella Wilhelmina 
van der Heiden, geboren 1830 te Zalt Bommel, RC, en zoon geboren januari 1856 te Amsterdam, 
plus dochter geboren november 1864 te Rotterdam. Het hele gezin verhuist op 03-12-1867 naar 
Rotterdam, ZH. 
 
Leiden, J.M.A. Gubbi overleden 22-11-1886: 
Op 22-11-1886 verschijnen Pieter Slegtenhorst, bekende, 56 jaar, aanspreker en Gabriël 
Kleinhans, bekende. Zij verklaren dat op 20-11-1886 is overleden Johannes Maria Anasthasius 
Gubbi, 84 jaar, zonder beroep, geboren te Bignasco (Zwitserland) in 1802, te Leiden gehuwd met 
Johanna Elisabeth Huijbers, zoon van Johannes Maria Gubbi en Anna Maria Martiné, beide 
overleden. 
 
Kind Johanna Elisabeth Huybers is gehuwd met J.M.A. Gubbi. Inkomstenbelasting 1888 Stille Rijn 
7, wed. J.M.A. Gubbi-Huibers, klasse II, inkomen ƒ 2.250,--. Een dienstbode verdiende rond 1880 
kost plus inwoning plus ƒ 100,-- per jaar en een arbeider verdiende circa ƒ 300,00 per jaar. 
 
Een grote winkel in een boomgaard. Drs. H.F. Dirksmeier, P.R.M. Schreuder, Uitg. Annegarn & van 
der Laan, Oegstgeest 1987, pagina 87, noot 48 [over Huibers]: 
De nazaten van die familie vinden we nog op de Stille Mare, bij de religiosawinkel. Bovendien was 
rond 1900 op Lange Mare 19 de tapperij van J. Huibers, “waar nooit iemand werd toegelaten die 
al teveel op had en waar ook nooit iemand teveel kreeg”.  
 
Leids Jaarboekje 1953, blz. 164: C. Korsse, “Herinneringen aan de Lange Mare”: Anna Huibers 
kwam in 1912 van de Lange Mare 19 en woonde op Haarlemmerstraat 94 bij Van der Spek op 
kamers. 
Leids Jaarboekje 1953, blz. 164 extra: J.J. Huibers, Lange Mare 19 (Colla op nr. 23) “De koetsiers 
van de rijtuigen, die voor de comedie wachtten, gingen zich daar om beurten inwendig warmen.” 
(1878-1900) Op Lange Mare 21 zat de blikslagerij van de heer Kuyl. 
Op Lange Mare 25 zat de Klompenwinkel van de weduwe Koning-Bleijs. Op nr. 27 woonde goud-
smit Colpa, Op nr. 31 woonde metselaar/aannemer Planjer. (Generatie 02 Bredewold woonde 
later op nr 25, momenteel bekend als nummer 53.) 
 
Leiden, bevolking 1839, wijk IV, folio 138. Aalmarkt, 1 huis, 5 personen. 

 Johannes Gubbi, 37 jaar, geboren Bignano, getrouwd, parapluimaker, roomsch. 

 Johanna Huijbers, 34 jaar, geboren Leijden, getrouwd, roomsch. 

 Anna Gubbi, 2 jaar, Leiden, jongedochter, roomsch. 
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 Antonie Begnadino, 25 jaar, Bignano, jongeman, roomsch. 

 Vinanjo Borndord, 16 jaar, Bignano, jongeman, roomsch. 
 
Leiden, bevolking 1846, wijk 7, nr 98. 

 Pieter Huibers, winkelier, gereformeerd, gehuwd, geboren Leiden 8 december 1781. 

 Anna Hendrica Rondeel, zonder beroep, gereformeerd, gehuwd, geboren Zutphen 27 april 
1803. 

 Adriana Huibers, zonder beroep, R. Cath., ongehuwd, geboren Leiden 8 januari 1824. 

 Jansje Tepe, zonder beroep, gereformeerd, ongehuwd, geboren Leiden 5 maart 1835. 

 Henricus Huibers, zonder beroep, gereformeerd, ongehuwd, geboren Leiden 19 augustus 
1843. 

 
Leiden, bevolking 1846, wijk 4, folio 139. 

 Johannes Maria Anastatius Gubbi, schoorsteenveger, RC, gehuwd, geboren Italie, 1802. 

 Johanna Elisabeth Huibers, zonder beroep, RC, gehuwd, Leiden 7 augustus 1806. 

 Anna Maria Wilhelmina Gubbi, zonder, RC, ongehuwd, Leiden 1837. 

 Wilhelmina Johanna Maria Gubbi, zonder, RC, ongehuwd, Leiden 1840. 

 Johannes Josephus Gubbi, zonder, RC, ongehuwd, Leiden 1841. 

 Dorothea Jacoba Gubbi, zonder, RC, ongehuwd, Leiden 1843. 

 Antoni Bignidini, schoorsteenvegersknecht, RC, ongehuwd, Italie 1815. 

 Michil de Caspari, schoorsteenvegersknecht, RC, ongehuwd, Italie 1827, vertrokken. 

 Franciscus Del Ponte, schoorsteenvegersknecht, RC, ongehuwd, Italie 1829. 

 Catharina Ruigrok, dienstbode, RC, ongehuwd, Leiden 1819, vertrokken. 

 Wilhelmina van Ankeren, zonder beroep, gereformeerd, weduwe, Leiden 1783, vertrokken. 

 Jacobus Franciscus Gubbi, -, RC,-, Leiden 2 april 1846. 

 Pieter Zanini, schoorsteenveger, RC, ongehuwd, Italie 1836. 
 
Leiden, bevolking 1846, wijk 4 folio 938, huisnummer 866. 

 Jacobus Petrus Driesfen, goudsmit, RC, gehuwd, geboren Leiden 1813. 

 Wilhelmina Huijbers, zonder, RC, gehuwd, Leiden 1815. 

 Johannes Jacobus Driesfen, zonder, RC, ongehuwd, Leiden 1843. 

 Jacobus Johannes Petrus Driesfen, zonder, RC, ongehuwd, Leiden 1845. 

 Johanna van den Hoed, zonder, RC, weduwe, Gouda 1787. 

 Herman Steenbergen, proponent, gereformeerd, ongehuwd, Nieuwveen 1823, vertrokken. 
 
Leiden, bevolking 1854-1861 wijk IV, buurt 10 folio 106. 
Dit betreft het gezin van Jacobus Petrus Driesfen en Wilhelmina Huijbers met vier in Leiden 
tussen 1843 en 1853 geboren kinderen op het Rapenburg nr 866, naast de Heerensteeg 
(oostzijde van het Rapenburg). Ongeveer per jaar komt er een andere dienstbode in huis, 
waarvan één uit het rooms-katholieke weeshuis. 
 
Leiden, bevolking 1854-1861 wijk IV, buurt 13, folio 51. 
Het gezin Johannes Marie Annastatius Gubbi, schoorsteenveger en winkelier, en Johanna 
Elisabeth Huibers, met zes kinderen en vijf knechten uit Bignasio die eerder allemaal in Rotter-
dam woonden. 
 
Leiden, bevolking 1860-1870 buurt 2 folio 87, Rapenburg, nieuw huisnummer 77. 
Dit betreft het gezin Jacobus Petrus Driesfen en Wilhelmina Huiber met dochter Maria Josepha, 
geboren in 1853 en een dienstbode uit Lisse. 
 
Leiden, bevolking 1860-1870 buurt 13, folio 52, Aalmarkt 136. 
Dit betreft het gezin van J.M.A. Gubbi, nu omschreven als geboren te Zwitserland, schoorsteen-
veger en Johanna Elisabeth Huijbers met zes kinderen, waarvan de jongste in 1848 is geboren, 
allen te Leiden, drie schoorsteenvegers uit Zwitserland en een stucadoor uit Lucarno. Mogelijk is 
het pand in een grote en kleine woning verdeeld, want vanaf 1862 wonen er ook nog andere 
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schoorsteenvegers en knechten of gewoon inwonenden uit onder meer Italië en Batavia, Oost-
Indië, waarbij weer vanaf nummer 1 geteld wordt op de kaart. 
 
Leiden, bevolking 1870-1880 buurt 13, folio 28, Aalmarkt 15 (naast een vermoedelijk jongere 
broer van J.M.A. Gubbi met diens gezin op nr. 14). 
Het echtbaar J.M.A. Gubbi, geboren te Zwitserland, schoorsteenveger en Johanna Elisabeth 
Huijbers met vijf kinderen. Zes gezinsleden vertrekken naar de Stille Rijn nummer 4 of 7, datum -. 
 
Leiden, bevolking 1870-1880 buurt 24, folio 137, Mare nr. 19. 
[Doorgestreept:] Johannes Petrus Huijbers, man, hoofd, RC, geboren 28 nov. 1808 te Leiden, 
gehuwd, RC, slijter, verhuist met zijn vrouw Theodora Wils, geboren 8 october 1802 te Leiden, 
naar gebuurte 25, Mare wijk 4 no. 59. 
Op 24 december 1873 volgt de inschrijving van Johannes Jacobus Huijbers, geboren 14 mei 1843 
te Leiderdorp, gehuwd, RC, komende uit ’s Gravenhage, met zijn vrouw Anna Maria Huberta 
Bernard en zes kinderen. Dat is waarschijnlijk een kleinkind. 
 
Leiden, bevolkingsregister 1854-1861, buurt 24, folio 82, Oude Mare, huisnummer 1224. 
Anna Hendrika Ronddeel, weduwe, slijtster, woont op dit adres met de kinderen Jansje Tepen, 
geboren 1834 en Hendricus Huibers, geboren 24 agustus 1844 te Leiden, ongehuwd, gerefor-
meerd. 
 
Leiden, bevolking 1860-1870, buurt 24, Mare, huisnummer 1224, 19, folio 91. 
Anna Hendrica Rondeel, Slijster woont hier met dochter Jansje Tepen en zoon Hendricus Huibers, 
beiden ongehuwd. 
In hetzelfde pand komen later Johannes Petrus Huijbers, slijter en Theodora Wils in januari 1864 
vanuit Leiderdorp. In juli 1870 volgt Johannes Jacobus Huibers, geboren 1845 te Leiderdorp, 
komende uit Maarssen en in 1871 vertrekkend naar Den Haag. 
 
Leiden, bevolking 1860-1870, buurt 20, Meermanshof, huisnummer 925, nr 11. 
Een Maria de Boer, geboren 1803 woont samen met Anna Hendrica Rondeel, geboren 1804, 
ingekomen november 1863 en met haar dochter Jansje Thepen. Geen vermelding van zoon 
Hendricus Huibers. 
 
Leiden, bevolking 1870-1880, buurt 20, folio 265, Meermanshof, huisnr. 11. 
Anna Hendrica Rondeel en Jansje Thepen wonen hier samen. Dochter Jansje overlijdt op 28 
september 1872 volgens dit register.  
Zie overlijdensregister, akte 918: aangifte van het overlijden door twee bekenden dat Jansje 
Thepen, oud 37 jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, is overleden op 28-08-1872 in het huis 
op de Oude Vest, dochter van Jan Thepen, overleden en van Johanna Rondeel, zonder beroep, 
wonende op de Oude Vest alhier. 
 
Kleinkinderen 
 
Leiden, akte 266. Op 14-10-1874 huwt Johannes Jacobus Driesfen, jongeman oud 31 jaren, goud-
smid, geboren te Leiden, wonende op het Rapenburg alhier, meerderjarige zoon van Jacobus 
Petrus Driesfen, en van Wilhelmina Huijbers, beide overleden. Overleggende zijn geboorte akte 
en het certificaat van voldoening aan de wet op de nationale militie, met Johanna Henrica Maria 
van Dooremalen, 30 jaar ... Getuigen zijn Johannes Maria Anastasius Gubbi, oud 42 jaren, 
winkelier, oom van de bruidegom en o.a. een J.P.J. Driesfen. (Ondertrouw 2 oktober 1874.) 
 
Ondertrouw kleinkinderen te Leiden Driessen, ouders J.P. Driessen en W. Huijbers. 

 Ondertrouw 14 januari 1875 Jacobus Petrus Walenkamp, goudsmid, 31 jaar met Wilhelmina 
Theresia Driessen, 24 jaar. Geen huwelijk rond 28 januari 1875 gezien. 

 Ondertrouw 4 augustus 1876 Jacobus Petrus Johannes Driessen, goudsmid, 30 jaar met 
Johanna Maria van der Klugt, 26 jaar. Ouders bruid Cornelis van der Klugt en Petronella 
Schagen. Zij zijn kennelijk buiten Leiden getrouwd. 

Verder niets van toepassing op Huijbers Van Dijk of Preller. 
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Leiden, akte 15. Op 03-02-1875 huwt Petrus Johannes Huibers, jongman, oud 35 jaren, opzichter 
bij de staatsfpoorwegen, geboren te Leiderdorp [24-12-1839], wonende te Amsterdam, meerder-
jarig zoon van Joannes Petrus Huibers, zonder beroep en van Theodora Wils echtelieden, wonen-
de op de Mare alhier, met Catharina Isabella Maria van den Berg, geboren te Leiden. Getuigen 
zijn onder andere Joannes Petrus Huibers [in de zestig] jaar oud, zonder beroep, vader van den 
bruidegom, Johannes Jacobus Huibers, oud 32 jaren, slijter, broeder van den bruidegom. 
 
Leiden, akte 176. Op 15-08-1876 huwt Antonius Theodorus Vogelpoel, wijnkoper, geboren te 
Haarlem en wonende op het Rapenburg [evenals zijn ouders Petrus Theodorus Vogelpoel en 
Hendrica Smits.], met Maria Josephina Driesfen, jongedochter, oud 23 jaren, zonder beroep, 
geboren te Leiden [17-04-1853], wonende op het Rapenburg alhier, meerderjarige dochter van 
Jacobus Petrus Driesfen en van Wilhelmina Huijbers, beide overleden. Getuigen zijn o.a. 
Johannes Jacobus Driesfen, oud 33 jaren, goudsmid, wonende te Haarlem en Johannes Maria 
Anastatius Gubbi, oud 72 jaar, koopman, wonende te Leiden, oom van de bruid. 
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 Generatie 06 Huijbers         
 
 
Man   
Naam: Pieter Huijbers (ook: Heijsbertse, Heijbertse, IJsbertse)  
Geboren: 13-08-1749 te Leiden  
Overleden: na 1805, voor 1842 te Leiden of Zoeterwoude? 
Geloof: NH 
Adressen: Leiden: Middelstegracht (1778), onder Zoeterwoude (1806) 
Beroepen: Opperman (1778) 
Vader: Philip Huijbers 
Moeder: Johanna Teegelaar 
 
Vrouw 
Naam: Elisabeth van Hulsen (ook: van Hulden) 
Geboren: ca 1755 te Groningen 
Overleden: 20/27-07-1805 te Leiden 
Geloof: NH 
Adressen: Groningen, Leiden: Derde Groenesteeg (1778), Vestestraat (1784) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Van Hulsen 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 01-05-1778 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Johanna  doop 25-03-1779 te Leiden, overl. 17/24-04-1779 te Leiden 
2. Pieter   doop 21-09-1780 te Leiden, overl. 13-07-1852 te Leiden 
             
 
 
Met de hier als zesde generatie aangeduide familie Huijbers begint het relaas over de derde en 
laatste groep in dit verslag. Hier treffen we vrijwel geen oosterlingen meer aan, maar een volkje 
waar Leiden mee groot is geworden (en ten onder ging, zullen sommigen denken). Vlamingen en 
Walen zijn de twee groepen die sinds het ontzet in 1574 gezorgd hebben voor de grootste 
schoksgewijze bevolkingsaanwas die de stad in haar lange geschiedenis gekend heeft. De massale 
komst van met name deze zuiderlingen blies nieuw leven in de afgetakelde lakenindustrie. Graag 
verwijs ik naar de literatuuropgave voor boeiende en verhelderende naslagwerken over zowel 
deze immigratie als over de geschiedenis van Leiden en haar voornaamste economische sector. 
Het eerste en meest recente gezin in deze groep toont juist de overstap naar een andere bron 
van inkomsten in de tijd dat de Leidse lakenindustrie alweer lang over haar nieuwe hoogtepunt 
heen was. 
Pieter Huijbers trouwde in 1806 met Willemijntje Berendonk en hun dochter Maria Theresia op 
haar beurt in 1839 met Andreas Reinke. Zij zijn de ouders van Theresia Wilhelmina Reinke die in 
1879 met Hendrikus Johannes Antonius Bredewold trouwt. 
De ouders van bovengenoemde Pieter Huijbers heten Pieter Huijbers en Elisabeth van Hulsen. Hij 
is geboren te Leiden en werkt als opperman. Dit is een vak in de bouwwereld. Elisabeth is rond 
1755 geboren in Groningen en kwam met een broer en zus naar Leiden. Het stel trouwt in mei 
1778 en het jaar daarop is een dochtertje geboren dat binnen een maand sterft. Anderhalf jaar 
daarna volgt Pieter junior en hij is gelijk de laatste, dus groeit hij als enig kind op. Het is vrij 
ongebruikelijk dat een jong stel slechts twee kinderen krijgt. Bij de doop van beide baby’s is de 
moeder van Pieter steeds getuige. Overigens zijn deze kinderen gedoopt onder de naam 
Heijsberts in een protestantse kerk. Later levert dit voor zoon Pieter nog een probleem op, want 
bij zijn tweede huwelijk legt hij een akte van bekendheid uit 1828 voor aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. De familienaam is in de negentiende eeuw Huijbers/Huibers, maar in de 
achttiende eeuw werd als naam Heijsbertse Ysbertse, Isbertse, Huibertze of zelfs Gijsbertse 
gehanteerd. 
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Pieter groeit op en is, zoals reeds uitvoerig beschreven, gehuwd met Willemijntje Berendonk en 
na haar overlijden met Anna Hendrika Rondeel. Zo veel als er over hem te vertellen is, zo weinig 
is van zijn ouders bekend. Moeder Elisabeth is in 1805 overleden en rond die tijd woonde Pieter 
senior “onder” Zoeterwoude. Elisabeth’s broer en zus trouwden in Leiden en derhalve volgen 
hierna eveneens enkele details over haar familie. 
 
Huwelijk op 01-05-1778 te Leiden 
 
Leiden, VV 271. 
Hooglandse kerk, 01-05-1778. Pieter Huijbertse, opperman, jongman van Leijden, wonende op de 
Middelstegracht, geassisteerd met Anna Tegelaar zijn moeder, wonende als vooren, huwt met 
Elisabeth van Hulsen, jongedochter van Groningen, wonende in de Derde Groenesteeg, geassi-
steerd met Anthonia van Hulsen haar zuster wonende op de Uijtterstegragt. 
 
Doopboeken 
 
Leiden NH-doopboek, kinderen van Pieter Heijsbertse en Elisabeth van Hulsen. 

 25-03-1779 Johanna, getuige Johanna Teegelaar. 

 21-09-1780 Pieter Heijsbertse, getuige Johanna Tegelaar (aant. = Huijbertse 2V 271). 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Pieter Jr. Huijbers en Willemijntje Berendonk  29-08-1806 Leiden 1

e
  

Pieter Huijbers met Anna Hendrika Rondeel   24-02-1842 Leiden 2
e
  

 
Leiden, Schepenen D48. 
Aanget. 29-08-1806. Huwelijk Pieter Huijbers Jr., lijfknegt, jongeman van Leijden, Nieuwen Rijn, 
vergeselschapt met Pieter Huijbers, zijn vader, wonende onder Zoeterwoude, met Willemijntje 
Berendonk, jongedochter van Warmond, wonende in de Zonneveldsteeg, vergeselschapt met 
Catharina Smits, haar moeder, wonende te Warmond. (De bruidegom moet zijn paspoort 
vertonen, de bruid heeft paspoort vertoond) getr: 
 
Leiden, akte 31. 
Marge Stempel Zuid-Holland 38 opc. Op 24-02-1842 huwt Pieter Heijsbertse / zich schrijvende 
Pieter Huijbers / blijkens acte van bekendheid op den derden januarij 1828 voor den Vrederegter 
van het Kanton Leijden numero twee gepasseerd behoorlijk geregistreerd // oud een en zestig 
jaren, slijter in wijnen, geboren en gedoopt te Leijden, op den 21 september 1780 blijkens 
doopacte, wonende aan den Nieuwen Rhijn, weduwenaar van Wilhelmina Berendonk, overleden 
te Leijden op den twaalfden augustus 1837 blijkens doodacte, zoon van Pieter Huijbers en 
Elisabeth van Hulden, beide overleden ter eenre en: Anna Hendrica Rondeel, oud zeven en dertig 
jaren, zonder beroep, geboren te Zutphen op den 27sten april 1804, blijkens doopacte, wonende 
op de Maren, weduwe van Jan Thepen, overleden te Leijden op den vijfden julij 1838, blijkens 
doodacte, dochter van ... Getuigen zijn Jacobus Verbrugge, stadsbode, Anthony Nicolaas Visfer, 
stadsbode, Dirk van Wijk, stadsbode en Izaak Veefkind, stadsbode, alle goede bekenden. Pieter 
Huijbers zet een enigszins bibberige handtekening. 
 
Overlijdensaangiften  
 
Leiden, begraafboeken vanaf 1745. 

 Johanna Heijbers, kind van Pieter, Papegaaijs Bolwerk tussen 17 en 24 april 1779. 

 Adrianus Eijsbertse, kind van Pieter, VB tussen 28 sept. en 5 oct. 1782 w.s. n.v.t. 

 Bartholomeus Huijbertse, kind van Pieter, VB tussen 10-17 januari 1784 w.s. n.v.t. 

 Elisabeth Hulse, huisvrouw van Pieter Huijbers, Valken Bolwerk tussen 20 en 27 juli 1805. 
 
Akte 599 Pieter (zoon). 
Op 14-07-1852 verschenen Govert van Driel, bekende van de overledene, 60 jaar, aanspreker, 
wonende in de Houtstraat en Johannes Hendricus Cornelissen, bekende van de overledene, 39 
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jaar, aanspreker, wonende in de Raamsteeg. Zij verklaren dat op 13-07-1852 in het huis op de 
Mare is overleden Pieter Huijbers, geboren te Leiden, 71 jaar, gewoond hebbende in voornoemd 
huis, gehuwd met Anna Hendrika Rondeel, eerder weduwnaar van Wilhelmina Berendonk, zoon 
van Pieter Huybers en Elisabeth van Hulsen. 
 
Generatie 07 Van Hulsen 
 
Kinderen: Elisabeth van Hulsen, geboren te Groningen, Antonia van Hulsen, geboren in Kampen 
en Jan van Hulsen die in 1784 onder Oegstgeest woont. 
 
Antonia van Hulsen en Klaas Rijst  22-09-1774 Leiden 
Antonia van Hulzen en Willem Kanstijn 22-04-1784 Leiden 
(Zie KO SS47v en SS50 er is een Jan van Hulsen geboren Leiden en, pag 50, een Johannes Hendrik 
van Hulsen (RK), koetsier, jongeman van Deventer die met Susanna van Dienderen trouwt.) 
 
KO VV90. 
Klaas Rijst, droogscheerder, jongeman van Leiden, huwt met Antonia van Hulsen, jongedochter 
van Kampen, wonende op de Uijtterstegragt, vergeselschapt met Jan van Hulsen, haar broeder 
wonende aan het Tolhek onder Oegstgeest. 
 
KO WW273. 
Willem Kanstijn, weduwenaar van Anna Kokkedee (1 kind), huwt met Antonia van Hulzen, 
weduwe van Claas Rijs, wonende op de Uitterstegragt, vergeselschapt met Grietje van Gerde, 
haar aanbehuwde moeder wonende op de Oranjegragt en Elisabeth van Hulzen haar zuster 
wonende in de Vestestraat. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Nicolaas Rijst en Antonia van Hulsen zijn in: 
december 1774 n.v.t., 1775 n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Willem Kansstijn en Antonia van Hulsen zijn in 1785 n.v.t. 
en in 1786 -. 
 
Begraafboek Leiden. 
Antonia van Hulsen, wede van Willem Kampstijn, PB tussen 7 en 14 augs. 1802. 
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 Generatie 07 Huijbers         
 
 
Man 
Naam: Philip Huijbers (Ysbertse, Gijsbertse)  
Geboren: 27-06-1726 te Leiden  
Overleden: 19/26-09-1750 te Leiden    
Geloof: NH 
Adressen: Leiden: Zuijd Cingel (1749) 
Beroepen: Droogscheerder (1749), leerknecht lakenbereider (1748-1750) 
Vader: Pieter Ysbertse 
Moeder: Marijtje du Pon 
 
Vrouw 
Naam: Johanna Teegelaar 
Geboren: 06-11-1724 te Leiden 
Overleden: 06-09-1794 te Leiden? 
Geloof: RK/NH 
Adressen: Leiden: Langegragt in’t Wijtje (1749, 1751), Middelstegragt (1776-1780) 
Beroepen: Huisvrouw, dienstmeijd (1751) 
Vader: Gerrit Teegelaar 
Moeder: Catharina Bouleijn 
 
Huwelijk:  27-06-1749 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Pieter  doop 13-08-1749 te Leiden, overl. na 1805, voor 1842 te Leiden  

                           of Zoeterwoude? 
 
Kinderen van Jacobus Rombout en Anna Tegelaar (haar tweede man) 
1. Jacobus  doop 03-09-1752, overl. 27/01-03/02-1753 te Leiden 
2. Gerrit  doop 09-01-1754, overl. 14/21-02-1756 te Leiden 
3. Johanna   doop 13-10-1757, overl. na 1782 te 
4. Gerret  doop 08-06-1760, overl. 21/28-06-1760 te Leiden 
5. Jacobus  doop 10-10-1762, overl. 23/30-10-1762 te Leiden  
 
Stiefkinderen van Jacobus Rombout en Pieternelletje Outshoorn (tweede man Johanna T.) 
2. Pieternelletje  doop 16-08-1744, overl. 14-04-1788 Leiden, begr. Leiderdorp 
3. Pieter  doop 18-12-1746, overl. 30/11-07/12-1748 te Leiden 
4. Marijtje  doop 18-08-1749, overl. 16/23-02-1754 te Leiden 
5. Dirkje  doop 25-07-1751, overl. 02/09-10-1751 te Leiden 
             
 
 
Bij het huwelijk van Pieter (generatie 06) was zijn moeder officieel zijn getuige. Dat is gewoonlijk 
een indicatie dat de vader van de bruidegom niet meer leeft of echt niet aanwezig kan zijn, want 
zonen brengen bij voorkeur hun vader mee en dochters hun moeder. Pieter is de zoon van Philip 
Huijbers en Johanna Tegelaar. Beiden zijn geboren in Leiden en hebben hun hele leven in de stad 
doorgebracht. Philip krijgt in 1750 zijn “diploma” lakenbereider mee, na een leertijd bij een 
patroon van twee jaar. Dit is een wat vage term, maar een feit is dat hij zich in 1749 droogscheer-
der noemt bij zijn huwelijk. Johanna’s beroep is zoals gebruikelijk is bij bruiden, niet opgeschre-
ven. Ongetwijfeld voerde zij een vorm van huisnijverheid uit, zoals spinnen, of werkte ze als 
dienstmeisje. Ze gaan op 27 juni in ondertrouw en op 13 augustus wordt hun enige kind Pieter 
gedoopt in de Pieterskerk. Johanna was dus hoogzwanger als bruid, maar dit is in die tijd in 
Leiden onder de protestantse bevolking een tamelijk gangbare situatie. Ook al werden er 
misschien wat grapjes en toespelingen op gemaakt, er ontstond eigenlijk alleen een schandaal 
wanneer een zwangere dame door de vader van haar kind in de steek werd gelaten terwijl deze 
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reeds trouwbeloftes had gedaan. Uiteraard laadde zij in die jaren de meeste schande op zich, 
maar een vrouw had, mits ze geloofwaardig en eerbaar overkwam, wel de mogelijkheid om bij de 
schout en schepenen af te dwingen dat de vader haar òf  alsnog trouwde òf de kosten van de 
bevalling en alimentatie voor het kind tot volwassenheid betaalde. (En die toegekende aliment-
atie bedroeg al gauw 20% van zijn weekloon.) Dus zo gemakkelijk kwamen de aangewezen 
onberekenbare vaders er nu ook weer niet van af. 
Waarschijnlijk was van dit alles bij Philip en Johanna niet eens sprake en trouwden ze gewoon 
een beetje laat. Lang duurt hun huwelijk niet, want Philip overlijdt in september 1750, als hij 
slechts 24 jaar oud is. Johanna blijft als jonge weduwe met haar één jaar oude zoontje over en 
trekt bij haar ouders in. Een jaar later hertrouwt zij met Jacobus Rombout. Deze man is vast wat 
ouder dan zij en heeft er eveneens al een eerder huwelijk op zitten. Hij heeft brengt drie kinde-
ren in de leeftijd van zeven jaar, twee jaar en acht weken oud mee, die dringend een surrogaat-
moeder nodig hebben. Overduidelijk is zijn vorige echtgenote tijdens of kort na de bevalling van 
hun jongste kindje gestorven. Als man zijnde hoeft hij geen lange rouwperiode aan te houden; dit 
in tegenstelling tot vrouwen, die in verband met een mogelijke zwangerschap en verwarring over 
het vaderschap negen maanden in acht moeten nemen. 
Op 1 oktober wordt voor de kinderen uit beide huwelijken de voogdij tegelijkertijd geregeld. 
Voor het babietje is het te laat, want zij sterft nog voor de ondertrouwperiode voorbij is. 
Johanna en Jacobus krijgen daarna samen vijf kinderen waarvan slechts één meisje blijft leven. 
Zelfs als mensen hertrouwen, komt het voor dat enkele of alle kinderen uit een vorig huwelijk in 
het weeshuis worden ondergebracht. In dit geval heeft Johanna waarschijnlijk de zorg voor alle 
kinderen op zich genomen. Wanneer haar overgebleven (stief-) dochters trouwen, is zij steeds 
hun belangrijkste getuige. 
De twee zojuist beschreven generaties hebben weinig bezittingen en bezoeken, voor zover 
bekend, dan ook geen notaris om de regeling van hun nalatenschap op schrift te stellen. Zij wer-
ken vrijwel zeker in dienst van bazen en hebben geen inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur van 
een huisje. Zij, maar ook de hierna volgende oudere generaties Huijbers en aanverwante 
geslachten, hebben waarschijnlijk altijd op of net boven het absolute bestaansminimum geleefd. 
Terwijl zij toch keihard moesten werken voor hun schamele inkomen. 
 
Huwelijk op 27-06-1749 te Leiden 
 
KO PP174v, 27-06-1749. 
Aangeteijkend den 27

e
 juni 1749. Philip Ysbertse, 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. 
 
Tweede huwelijk Anna Tegelaar met Jacobus Rombout op 25-09-1751 te Leiden 
 
KO QQ47v. 
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. 
 
Doopboeken 
 
NH-doopboek, kinderen van Filip Huibertze (aant. = Ysbertse) en Anna Tegelaar. 

 13-08-1749 Pieter, PK, getuigen Mie Ysbertze en Jan Laggarde. 
Dit is het enige kind van dit paar. Zij zijn geen van allen bij andere kinderen getuigen. 
NH-dopen op Gijsberts n.v.t. 
 
NH-doopboek, kinderen van Jacobus Rombout en Pieternelletje Outshoorn (in 1743 KO). 

 16-08-1744 Pieternelletje, HK. 

 18-12-1746 Pieter, PK. 
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 18-08-1749 Marijtje, HK. 

 25-07-1751 Dirkje, HK 
 
NH-doopboek, kinderen van Jacobus Rombout en Anna Tegelaar 

 03-09-1752 Jacobus, HK, getuige Susanna van Helden. 

 09-01-1754 Gerrit, PK, getuige Anna Perdoe. 

 13-10-1757 Johanna, HK, getuige Immetje van der Coes/Does. 

 08-06-1760 Gerret, HK, getuigen Gerret Tegelaar en Johanna de Vreede. 

 10-10-1762 Jacobus, HK, getuigen Pieternella Rond-bout. 
Daarna geen enkel kindje Rombout meer. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Pieternelletje Rombout en Jan Plu  12-07-1776 Leiden stiefkind 
Pieter Huijbertse met Elisabeth van Hulsen 01-05-1778 Leiden 
Johanna Rombout en Cornelis Schop  21-04-1780 Leiden  stiefkind 
 
Leiden, 1776, KO VV182. 
Jan Plu, droogscheerder, jongeman van Leiden, wonende op de Gaaremarct, huwt met Pieter-
nelletje Rombout, jongedochter van Leiden, wonende in de Rhijnstraat, vergeselschapt met 
Johanna Tegelaar haar aanbehuwde moeder, wonende op de Middelstegragt. 
 
Leiden, 1778, KO VV271. 
Hooglandse kerk, 01-05-1778. Pieter Huijbertse, opperman, jongman van Leijden, wonende op de 
Middelstegracht, geassisteerd met Anna Tegelaar zijn moeder, wonende als vooren, huwt met 
Elisabeth van Hulsen, jongedochter van Groningen, wonende in de Derde Groenesteeg, geassi-
steerd met Anthonia van Hulsen haar zuster wonende op de Uijtterstegragt. 
 
Leiden, 1780, KO WW65. 
Cornelis Schop, glaazenmakersknecht, jongeman van Leijden, wonende op de Hooglandsche-
kerkgragt, huwt met Johanna Rombout, jongedochter van Leijden, woonende op de Heeregragt, 
vergeselschapt met Anna Teegelaar, haar moeder, woonende op de Middelstegragt. 
 
Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafboeken op naam Rombout. 

 30 nov. – 7 dec. 1748 Pieter, kind van Jacobus Rombout, 2 Bw. 

 2-9 oct. 1751 Dirkje, kind van Jacobus Rombout, Bw. 

 27 jan – 3 feb. 1753 Jacobus, kind van Jacobus Rombout, PBw. 

 16-23 feb. 1754 Maria, kind van Jacobus Rombout, PBw. 

 14-21/2-1756 Gerrit, kind van Jacobus Rombout, PB. 

 21-28/6-1760 Gerrit, kind van Jacobus Rombout, PB. 

 23-30/10-1762 Jacobus, kind van Jacobus Rombout, PB. 
 
Leiden, begraafboeken vanaf 1745. 

 19-26 september 1750 Philip Ysbertse, vr [sic] van Anna Teegelaar. BW 
 
Leiden, buiten begravenen. 

 Petronella van Rombout, vrouw van Jan Plu, van de St. Jacobsgracht naar Leiderdorp, 14 april 
1788. 

 
Diversen 
 
Kohier 1748, folio 240, van toepassing? 

Lijsbetsteeg w.z. De vrouw van Philip Huijbregt, dubbelaarster landt  5-5-, stadt  1-6-. 
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Getuignisboek BB450. 
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 27 junij 1750 dat o.a. Philip Eijfbertfe bij Ifaac le Boullenger Mr. Laakenberijder alhier, sijne 
twee jaaren als leerknegt heeft voldaan, soo hebben wij dienvolgende wel willen verleenen dese 
acte, om de voorn: personen te dienen daar ende soo ’t behoort. Actum den 2 july 1750. 
 
Weeskamer voogdijboek P8v. 
1. Pieter Ysberds, schoenmaakerskt. oom, en Jan La Garde, Mr. Knegt van de Aslwij meede oom, 
zijn voogden gesteld over Pieter, oud 2 jaer en 3 weeken, nagelaatene minderjaarige kind van 
Philip Ysbertz, verwekt bij Anna Tegelaer, dienstmeijd op de Langegragte. Comparerende hebben 
den voogdije aengenomen ende aen handen van H.H. Weesmeesteren op den je october 1751 
den eed gedaaen.  
Den voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieert. 
2. Voogdijregeling voor de kinderen Nelletje, 7 jaar, Mietje, 2 jaar en Dirkje, 8 weken van Jacobus 
Rombouts, droogscheerder, 1 oktober 1751. 
 
Jacobus Rombout en Johanna Tegelaar zijn in 1763 NH-doopgetuigen bij een kind van Hendrik 
Tegelaar en Elisabeth van Dalen. (De stiefvader van Hendrik is Willem Remond, volgens het 
huwelijk.) 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Plu en Petronella Rombout zijn in 1777 n.v.t. 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Schop en Johanna Rombout zijn in 1781 en in 1783 
-. 
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 Generatie 08 Huijbers         
 
 
Man   
Naam: Pieter Huybers (Isbertse)  
Geboren: 17-01-1692 w.s. te Leiden 
Overleden: 18/25-10-1749 te Leiden    
Geloof: NH 
Adressen: Leiden: Doelegraft (1716) 
Beroepen: Wolkammer (1716) 
Vader: Joseph Isberts 
Moeder: Margaretha Rouseau? 
 
Vrouw 
Naam: Maria du Pon 
Geboren: ca 1695 te Leiden 
Overleden: 09-01-1758 te Leiden, begraven te Leiderdorp 
Geloof: NH 
Adressen: Leiden: Doelegraft (1716), Doelagtergraft (1722), Zuijd Cingel (1745, 1749, 1758) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: ... du Pon 
Moeder: NN 
 
Huwelijk:  23-10-1716 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Marijtie  doop 02-03-1718 te Leiden, overl. 26/05-02/06-1787 te Leiden 
2. Jannetje  doop 24-04-1720 te Leiden, overl. jong? 
3. Pietertie  doop 16-10-1722 te Leiden, overl. jong? 
4. Johannes  doop 17-11-1723 te Leiden, overl. na 1763 
5. Joanna  doop 17-11-1723 te Leiden, overl. jong? 
6. Philippus  doop 27-06-1726 te Leiden, overl. 19/26-09-1750 te Leiden 
7. Pieter  doop 11-09-1729 te Leiden, overl. 14/21-04-1804? te Leiden 
             
 
 
Philip is als zesde en op-één-na-jongste kind gedoopt in de Hooglandse kerk te Leiden van Pieter 
Huijbers en Maria du Pon. Ook zij zijn allebei geboren Leidenaren en Pieter is wolkammer, wat 
inhoudt dat hij voorbereidend werk deed om wolle garens te maken. Door gewassen wol te 
kammen werden de haartjes ontward en kwamen ze mooi evenwijdig te liggen. Dit was één van 
de meer aangename bewerkingen om uit te voeren, al was het loon niet hoog. 
Pieter en Maria hebben elkaar ongetwijfeld thuis leren kennen, want bij hun huwelijk wonen zij 
en hun familie op de Doelegracht achter het Rapenburg. Mogelijk verbleef Pieter eerder wel een 
tijd lang in Haarlem. Om verder onbekende reden staat bij hun ondertrouw in de marge 
aangetekend dat hij uit die stad attestatie (een soort kerkelijk bewijs van goed gedrag) over moet 
brengen. 
Uit hun verbintenis zijn zeven kinderen geboren, waaronder een tweeling in 1723 en vermoede-
lijk zijn drie kinderen jong gestorven. De vier kinderen die in elk geval opgroeien, trouwen 
allemaal in het jaar waarin hun vader later overlijdt. Mogelijk was hij reeds geruime tijd ziek, 
want hij komt niet als getuige bij de huwelijken voor, en werd het tijd dat de kinderen op eigen 
benen gingen staan. Normaal gesproken verschijnt de moeder bij het huwelijk van een dochter 
en voor een zoon fungeert zij gewoonlijk alleen als getuige bij zijn huwelijk wanneer zijn vader 
niet meer leeft.  
Typerend voor bewoners van de Zuid Singel is dat hier baggermannen tussen zitten. 
Een baggerman haalde staande op een schuit bagger en vanalles wat in het water werd gegooid 
uit de grachten. Het valt op dat de bruidegommen in heel verschillende sectoren de kost 
verdienen, want hun beroepen zijn baggerman, schoenmakersknecht, scheepmakersknecht en 
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droogscheerder. Johannes is de schepenbouwer van het stel en hij gaat, aangelokt door het geld 
dat bij de VOC valt te verdienen, naar Amsterdam. Aan het eind van 1763 vertrekt hij als tweede 
timmerman met het schip “Bosch en Hoven” naar Oost-Indië. Van de gage die een man verdien-
de werd gewoonlijk periodiek een bedrag aan zijn vrouw in Holland uitgekeerd. Aangezien er 
wederom verwarring over de familienaam ontstaat (Johannes is als een Eijsbertse gedoopt, maar 
bij de VOC geregistreerd als Huijbersze) verklaart zijn familie voor de schout en schepenen van 
Leiden plechtig dat het om één en dezelfde man gaat. De prettige bijkomstigheid hiervan is, dat 
ook oom Benjamin Eijsbertse een goed woordje doet en daarmee het verband met de volgende 
generatie onderstreept. Daar krijgen we namelijk te maken met een “vergeten” kind. 
 
Huwelijk op 23-10-1716 te Leiden 
 
KO GG147v, 23-10-1716. 
Pieter Isbertse, wolkammer, jongeman van Leijden, wonende op de Doelegraft, vergeselschapt 
met Joseph Isberts, sijn vader, wonende als vooren, [Marge: Moet attestatie van Haarlem 
overbrengen.] huwt met Anna du Pon, jongedochter van Leijden, wonende op de Doelegraft, 
vergeselschapt met Maria van der Jagt, haar behuwdt suster, wonende als vooren. 
 
Doopboeken 
 
NH-dopen kinderen van Pieter Ysberse, Huijbers, Gijsbertse, Huibertze en Maria du Pon. 

 02-03-1718 Marijtie, PK, getuigen Joseph Gijsbertz en Jannetie du Pon. 

 24-04-1720 Jannetje, PK, getuigen Joseph Huibertze en Marijtje Huibertze. 

 16-10-1722 Pietertie, PK, getuigen Pieter Vrieman, Jannetie du Pon. 

 17-11-1723 Johannes en Joanna (tweelinghen), PK, getuigen Michiel du Pon en Maria van der 
Jacat. 

 27-06-1726 Philippus, HK, getuigen Philippus du Pon, Katharina Legvoet. 

 11-09-1729 Pieter, MK, getuigen Pieter Garnier, Antje du Pon. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Martijtje Ysbertse met Jan la Garde  04-05-1745 Leiden 
Pieter Ysbertse met Stijntje den Erm  24-01-1749 Leiden 
Jan Eijsbertse met Anna Kreugers  04-04-1749 Leiden 
Philip Ysbertse met Anna Tegelaar  27-06-1749  Leiden 
 
KO OO237, 1745. 
Jan la Garde, baggerman, jongeman van Leijden, wonende op de Zuijd Cingel, huwt met Marijtje 
Ysbertse, jongedochter van Leijden, wonende op de Zuijd Cingel, vergeselschapt met Marijtje de 
Pon, haer moeder, wonende als vooren. 
 
KO PP142v, 24-01-1749. 
Pieter Yfberts, schoenmakerfknegt, jongeman van Leijden, wonende op de Zuijdcingel, vergesel-
schapt met Marijtje de Pon, sijn moeder, wonende als voren, huwt met Stijntje den Erm, jonge-
dochter van Leijden. 
 
KO PP152, 04-04-1749. 
Jan Eijsbertse, scheepmakersknegt, jongeman van Leijden, wonende op de Zuijd Cingel, vergesel-
schapt met Maria de Pon, zijn moeder, wonende als vooren, huwt met Anna Kreugers, jonge-
dochter van Leijden. 
 
KO PP174v, 27-06-1749. 
Aangeteijkend den 27

e
 juni 1749. Philip Ysbertse, 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. 
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Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafboeken vanaf 1745. 

 18-25 Oct. 1749 Pieter Ysberts, man van Marijtje de Pon, Bw. 

 19-26 september 1750 Philip Ysbertse, vr [sic] van Anna Teegelaar. BW. 

 Maria Eybertse, huisvr. van Jan La Garde, PB tussen 26 mei en 2 juni 1787. 

 Pieter Ysberse, PB tussen 14 en 21 april 1804. 
 
Buiten begravenen  

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

 
Diversen 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Lagarde en Marijtje Ysbertse zijn in: 
1746 Pieter Ysbertse, Marijtje de Pon. 
1748 en 1752 n.v.t. 
1750 o.a. Maria du Pon. 
1755 en 1759 Pieter Ysbersfe/Eijsberszee en Stijntje den Erm. 
1762 Maria van der Steen. 
In augustus 1779 zijn Jan La Garde en Marijtje Eijsberse zelf NH-doopgetuigen bij een kindje La 
Garde. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Ysbertze en Stijntje de Erm zijn in: 
1749 Pieter Ysberttie en Maria du Pon. 
1750 en 1762 n.v.t. 
1751, 1753, 1754, 1757, 1759 Jan La Garde/Lagarden/Laggarde/Lagarde en Marijtje 
Ysbersse/Ysbersfe/Eijsberfe. 
In september 1785 zijn Pieter Ysberse en Stijntje de Erm zelf nog NH-doopgetuigen bij een kindje 
Eysbersse. 
 
ORA, Civiele Zaken, deel NN, akte 72. Pro Deo. 
Compareerden voor de ondergeschreeve Heeren Scheepenen Mren der stad Leijden Michiel du 
Pon, oud 78 jaaren, oom maternel, Benjamijn Eijsbertse, oud 61 jaren, oom paternel, Pieter 
Eijsbertse oud 35 jaaren en Maria Eijsbertse oud 46 jaaren, broeder en zuster alle van Johannes 
Eijsbertse en woonagtig binnen deese stad, dewelke verklaarden ter requisitie van Anna 
Kruijgers, woonende binnen de stad Amsterdam, waar ende waaragtig te weezen, ende wel eerst 
de eerste, derde en vierde comparanten, dat de requirante is de wettige huisvrouw van Johannes 
Eijsbertse die in ’t laast van den gepaffeerde jaare 1763 ten naame van Johannes Huijbertsen 
voor tweede timmerman met het schip Bosch en Hoven voor de kamer Amsterdam na Oost 
indien is gevaaren, dat de voornoemde Johannes Eijsbertse zijnde een wettige zoon van Pieter 
Eijsbertse en Maria du Pon in leeven egteluijden, is gebooren in de maand november van den 
jaare 1723 en den 17en derfelver maand is gedoopt in de Pieters Kerke alhier met de naem van 
Johannes, verklarende wijders den eersten comparant alleen, dat hij ten tijde van den doop van 
geme. Johannes Eijsbertse als Peeter daarbij praesent heeft geweest, en dat de vader van de 
gemelte Johannes Eijsbertse zoo ter dier tijde als voor offte na nimmer anders is bekent geweest 
dan met de naam van Pieter Eijsbertse (schoon in de doopcedulle van defelve Johannes 
Eijsbertse de naam van zijn vader met Pieter Huijbertse is gestelt dat ’t sij in het opgegeevene 
briefje off wel in de doopboeken van deselve Pieters Kerke alhier na welke (zoo hij deposant 
verneemt) de doopceelen werde uijtgegeeven abusivelijk is gestelt als zijnde nooijt eene Pieter 
Huibertze maar wel de voorgemelte Pieter Eijsbertse met zijn deposants zuster Maria de Pon, 
getrouwt geweest en uijt welk wettig huwelijk de voornoemde Johannes Eijsbertse als vooren is 
geboore en eenige dagen daarna gedoopt geworden. Verklarende voorts den tweeden 
comparant alleen dat de toenaam of van ^ van voornoemde zijne broeder zoo min als van hem 
deposant nimmer Huijbersze maar van der jeugt aff aan Eijsbertse is geweest en daar vooren 
altoos te zijn erkent en dat deselve sijne broeder Pieter Eijsbertse met de hier voorengem. Maria 
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du Pon is getrouwt geweest en uijt het voorsz. huwelijk de voorne zijne neef Johannes Eijsbertse 
hebben geprocreert en dat defelve zijne neef daar vooren tot op heeden altoos is erkent. 
Verklaarende wijders de twee laatste comparanten, dat zij met ende beneevens de meer voren-
gemelte Johannes Eijsbertse uijt een en het selve huwelijk van Pieter Eijsbertse en Maria du Pon 
in leeven egteluijden te zijn gebooren en met deselve Johannes Eijsbertse van der jeugt aan als 
broeders en zusters hebben omgegaan en elkander altoos daar vooren hebben erkent.  
Laatstelijk verklaren de voorne eerste, derde en vierde comparanten dat de hier vorengemelte 
onse aanbehuwde suster en nigt Anna Kreugers vijff kinderen bij de voornoemde haare man in 
leeven is hebbende, en dat sij haer (voor soo veel ons deposanten bekent is) als een eerlijke 
vrouw betaamt is gedragende en op een zeer sobere wijze met haar handen arbeijd aan de kost 
kan koomen. 
Geevende zij deposanten voor reedenen van weetenschap dat zij den voorn. Johannes Eijsbertse 
zoo na in bloedverwantschap zijn bestaande als hier vooren is gemelt en dus defelve als meede 
de voorn. zijne huijsvrouw de reqte in deesen veele jaaren hebben gekent en defelve requirante 
beneevens haare kinderen alsnog seer wel zijn kennende. Zoo Waarlijk etc.  
Actum den 6 november 1764.  
 
ORA, Minuten Civiele Zaken, deel AA, akte 67, betreft een verklaring van “Maria du Pon en Sara 
Rofendaal, beijde van competenten ouderdomme, ende wonende binnen defe stad” over de 
onderlinge verwantschap van Sufanna Karet en Hendrik Pals alias Hendrik Costenoven die in 1725 
naar Oost-Indië is gevaren. 
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 Generatie 09 Huijberse        
 
 
Man   
Naam: Joseph Huijbertse (Isbert, Gijsberts)  
Geboren: ca 1664 te Leiden  
Overleden: na 1742    
Geloof: NH 
Adressen: Leiden, Groenhasegraft (1688), Doelagtergraft (1692), Doelegraft (1716), 

Backersteegh bij de Vlieth (1723) 
Beroepen: Greinwerker (1688) 
Vader: ... Eijsbertse 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Margaretha Rouseau of Maria Jans van Leeuwen 
Geboren: ca 1665 
Overleden:  
Geloof: NH 
Adressen: Leiden 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader:  
Moeder:  
 
Huwelijk: 1688 of 1692  
 
Kinderen 
Kinderen van Joseph Gijsbrechtsz/Gijsberts en Margarita Rouseau 
1. Maria doop 07-10-1689 te Leiden, overl. na aug. 1692 
2. Pieter doop 17-01-1692 te Leiden, overl. 18/25-10-1749 te Leiden 
 
Kinderen van Joseph Huijbers en Maria Jan van Leeuwen 
1. Rachel doop 11-07-1700 te Leiden, overl.  
2. Benjamin  doop 22-11-1702 te Leiden, overl. na 1763 
3. Jan   doop 16-02-1707 te Leiden, overl.  
4. Anna  doop 08-11-1711 te Leiden, overl.  
             
 
 
Naar alle waarschijnlijkheid is Pieter een zoon van Joseph Huijbers (bekend onder diverse naam-
varianten) en van Margaretha (de) Rouseau. Bij hun trouwen in1688 wonen ze beiden op de 
Groenhasegracht en Joseph is greinwerker. Grein is een bepaalde soort textiel die in Leiden werd 
gemaakt. Ze trouwen in de Waalse kerk en laten hun twee kinderen in protestantse kerken 
dopen. Het zijn Maria in 1689 en Pieter die in januari 1692 is gedoopt. Mogelijk is Margaretha de 
laatste bevalling niet te boven gekomen, want binnen negen maanden hertrouwt Joseph als 
weduwnaar met Maria Jans van Leeuwen. Daarom moet de voogdij worden geregeld en dit zorgt 
voor een groot raadsel. Want alleen dochter Marie wordt genoemd. Is zoon Pieter vergeten? 
Zeker is dat zijn vader Joseph heet, maar als gevolg van allerlei naamvarianten blijven belangrijke 
details nu misschien verborgen. Zo is het evenmin logisch dat Joseph bij zijn tweede vrouw in 
ongeveer twintig jaar tijd slechts vier kinderen zou hebben verwekt. Eén van de mogelijk gemiste 
dopen zou van een zoontje Pieter kunnen zijn en derhalve is onduidelijk wie nu werkelijk zijn 
moeder was. Maar er zijn op dat moment weinig mannen die hetzelfde heten als zijn vader en 
één van de vier kinderen uit het tweede huwelijk is Benjamin.  
Die roepnaam was eveneens dun gezaaid. Hij is de enige andere persoon uit het gezin die sporen 
achter heeft gelaten. En daarmee loopt deze reeks opeenvolgende generaties ten einde, want 
Joseph mag dan wel in Leiden zijn geboren, maar wanneer en uit welke ouders, dat blijft voorals-
nog in nevelen gehuld. 
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Huwelijk op ... 
 
KO Z178v, 15-05-1688, Waals, klapper 68. 
Joseph Gijsberts, jongeman van Leijden, greinwerker, wonende op de Groenhasegraft, 
vergeselschapt met Abraham Vavarck zijn oom op de Achtergraft, huwt met Margaretha de 
Rousiau, jongedochter van Leijden, wonende op de Groenhasegraft, vergeselschapt met Lijsbeth 
Durjau haar moeder aldaar. 
 
KO AA169v, 06-09-1692, klapper 242. 
Joseph Isbert, weduwnaar van Margareta Rouseaux (kind), wonende op de Doelachtergraft, 
vergeselschapt met Abraham Favarck zijn oom in de Blauwesteegh, huwt met Maria Jans [van 
Leeuwen], weduwe van Jan van der Velde, wonende op de Doelachtergraft, vergeselschapt met 
Maghdalena Jans haar zuster aldaar en Lijsbeth Jans haar schoonmoeder. 
 
Doopboeken 
 
NH-dopen, kinderen van Joseph Gijsbrechtsz/Gijsberts en Margarita Rouseau (kl. 307) 

 07-10-1689 Maria, PK, getuigen Isaak de Rouseau, Jan Gijsbrechtsz., Francijntje Heijns, Sara 
Roo. 

 17-01-1692 Pieter, HK, getuigen Lijsbeth Durjou, Abraham van Vark, Maria Gijsbertsdr. 
 
NH-dopen, kinderen van Joseph Huijbers en Maria Jan van Leeuw (klapper 307 en vanaf 1700 nr 
455, op alle mogelijke naamvarianten gezocht. Waarschijnlijk ook meerdere kinderen tussen 
1692 en 1700.) 

 11-07-1700 Rachel, PK, getuigen Abraham de Groot en Rachel Vervarck. 

 22-11-1702 Benjamin, PK, [pa Hijsbert] getuige Anna Vis. 

 16-02-1707 Jan, PK, [pa Ysbers], getuigen Dirk Kranenburg en Hendrikje van Leeuwen. 

 08-11-1711 Anna, HK, [pa Heijsbert], getuigen Jan Gons, Anna Vis. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Pieter Isbertse met Maria du Pon   23-10-1716 Leiden 
Benjamin Isbertse en Aaltje van der Meer  27-02-1723 Leiden 
 
KO 23-10-1716 GG147v. 
Pieter Isbertse, wolkammer, jongeman van Leijden, wonende op de Doelegraft, vergeselschapt 
met Joseph Isberts, sijn vader, wonende als vooren, [Marge: Moet attestatie van Haarlem over-
brengen.] huwt met Anna [Maria] du Pon, jongedochter van Leijden, wonende op de Doelegraft, 
vergeselschapt met Maria van der Jagt, haar behuwdt suster, wonende als vooren. 
 
KO II113, 27-02-1723. 
Benjamin Isbertse, greijnwerker, jongeman van Leijden, wonende in de Backersteegh bij de 
Vlieth, vergeselschapt met Joseph Isbertse, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Aaltje van 
der Meer, jongedochter van Leijden. 
 
Overlijdensakten 
 
Leiden, begraafboeken 

 18-26/3-1689 kind van Joseph Gijsbertsz., Bolw. 

 19-26/3-1695 Joseps Gijsberts, Bolw. 

 19-26/9-1705 kind van Josep Gijsbertsz., Bolw. 

 18-25 Oct. 1749 Pieter Ysberts, man van Marijtje de Pon, Bw. 
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Diversen 
 
Weeskamer voogdijboek K115v. 
Jan Wacka, greijnwerker, grootvader @ Abraham Favarck, mede greijnwerker, oom, sijn voogden 
gesteld over Marija out 3 jaren ofte daer omtrent, naergelaten weeskint van zaliger Margareta 
d’Rouffau, gewonnen bij Joseph Isbert. Comparanten hebben den voorn. voogdije aangenomen 
en aan handen van H.H. Weesmeesteren den eed gedaen den 12-09-1692. Den voorn. boedel is 
ten zelven dage gerepudieerd. 
 
NH-doopgetuigen bij kinderen van Benjamin Hijsbertze en Aaltje van der Meer zijn in: 
1727 Joszeph en Marijtje Hijsbertze. 
1731, 1744, 1745 en 1747 n.v.t. 
1732 en 1734 Pieter Eijsbertse en Marijtje du Pon. 
1737, 1738, 1741 en 1743 Joseph Gijsbertsz./Ysbertse/Ijberse/Ybers. 
 
Vermoedelijke kleinkinderen via Benjamin: 
 
Joost Eijsbertse en Lena Ruijtenbeek, 29-11-1765, KO SS205, Leiden. 
Joost Eijsbertse, cabinetwerkersknegt, jongeman van Leijden, woonende in de Blaauwesteeg, 
vergeselschapt met Pieter Eijsbertse zijn broeder en voogd wonende op de Turfmarkt, huwt met 
Lena Ruijtenbeek. 
 
Pieter Ysbertsen en Grietje Gonsaal, 07-03-1766, KO SS214, Leiden. 
Pieter Ysbersen, schoemakersknecht, jongeman van Leijden, wonende op de Turfmarkt, 
vergeselschapt met Isaac Ysbersen, zijn broeder, wonende te Delft, huwt met Grietje Gonsaal. 
 
Generatie 10 Huijbers 
 
Ouders zijn mogelijk: 
Jan Huijbers, jongeman van Hontschooten, greinwerker, wonende op de Doelgraft, huwt in 1653 
(KO) met Marija Fransdr. Geen zoon Joseph bij NH/Waalse dopen gezien.  
 
KO-huwelijken klapper bruidegommen, nr 87. 

 Adrianus Huijbers, 1682, Doelgraft, pa is Jan Huijbers, zoon is greinwever. 

 Jan Jans Huijbers, 1683, Doelgraft, pa is Jan Huijbers, zoon is greinwever. 

 Adrianus Huijbers, 1684, Doelgraft, pa is Jan Huijbers, zoon is greinwever. 

 David Huijbers, 1689, Doelagtergraft, pa is Jan Huijbers, zoon is greinwever. 

 Gideon Huijbers, 1698, Doelgraft, broer is Jan, bruidegom is greinwever. 
 
 

 


