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Op woensdag den seevenentwintigsten Junij des jaars 
seeventienhonderd twee en neegentig compareerden 
voor mij mr. Leonard Beels notaris bij den 
Edelen hoven van Holland, geadmittert binnen, 
Amsterdam, residerende, in praesentie van den 
nagenoemde getuijgen. 
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Op woensdag den 27 junij 1792 
Antje van den Berg, weduwe Johan Godfried 
Bertichen 
Gerrit Bertichen 
Hendrika van Glasenap, huisvrouw van Johan 
Fredrik Meijsteheijde 
Alle genoegsaamen ouderdom om de waarheijd 
getuijgenis te geeven en woonende binnen deeze stad 
en wel de eerste en tweede getuijgen in de Korte Leijdsche Dwars- 
straat bij de Leijdschegragt, en de laatste getuigen 
Op de Agtergragt op het nieuwe hofje. 
dewelke bij deese uijt liefde voor deselve en ter 
requisitie van de weledelen gestrengen Heer en Mr. 
David Willem Elias, Hoofd-Officier dezer stad, g.o. 
en ten behoeve van die zulks verder zoude kunnen of 
moogen aangaan voor de zuijvere waarheijd hebben 
getuijgd of verklaard, 
en wel eerstelijk hij tweede getuijge alleen, dat 
hij in het begin van de voorleeden jaar 1791 en 
wel in de maand Februarij bij gelegenheidvan ’t huwelijk zijn zuster dees dagen 
indeezen kennis gekregen heeft 
aan zeekere Petronella Clabaut, toentertijd als 
kindermeijd woonende bij de heer Dutilh op de 
Keijsersgragt, en vervolgens naa deselve 
geduurende eenigen tijd verkeerd, doch zonder 
ooijt eenige vleeselijke conversatie met haar 
gepleegt te hebben, voor in het laatste van de maand maart 
des voorleden jaars, toen zij tesamen beslooten hadden 
om met maij te trouwen gelijk hij dan 
ook den tienden maij des gepasserden jaars in de Nieuwe 
Kerk door ds. Van de Wijnpersse met genoemde 
Petronella Claubaut in de egte staat bevestigd is. 
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Zij eerste, tweede, en derde getuijgen verklaaren 
als nu dat boovengenoemde Petronella Clabaut op 
den vijfentwintigsten augustus des voorleden jaars s ‘nagts omstreeks twaalf 
uuren, in 
de kraam bevallen is van een zoon, welk 
kind zij tweede en derde getuigen verklaaren 
een voldraagen kind te zijn geweest ’t geen 
de vroedvrouw van Beest in de Nieuwe Looiersstraat 
woonachtig, meede toestemde waarover 
hij tweede getuige. met zeekeren Elisabeth de Rooij 
woonachtig op de Looijersgragt in de Timmermansgang 
welke door genoemde P. Clabaut als Baker 
aangenomen was tegen de maand december, den volgenden 
ochtend omstreeks tien uuren, toen zij in opgemelde 
qualiteit bij hem aan huijs in de  Noordestraat zig 
bevond, sprak en van dezelve vernam, dat 
het een voldragen kind was, waarom hij 
zig terstond naa het bed van boovengenoemde P. Cla- 
bout begaf, en zijne verwondering te kennen, 
gaf, daar het zijn kind niet weezen kon 
als wanner genoemde P. Clabaut teegen hem zeijde 
dat dat ook zoo niet was, en dat zij hem 
zeggen zoude van wien zij dat kind ontfangen 
hadde mits conditie dat hij bij haar bleef 
naa welke woordenwisseling hij tweede getuigen verder 
van haar vernam, dat zij gediend hebbende als 
kindermeijd ten huijse van de Procureur Nahuijs 
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en daar kennis gekreegen hebbende aan 
de heer Wagner die daar toen tetijd op het 
comtoir was, nadehand en wel in de laatste maanden des jaar 1790 vescheijde 
keeren op 
desselfe versoek met denzelven heer Wagner 
uijtgeweest was, en vleeschelijke gemeenschap 
met hem gehouden had ten huisen van zeekeren 
uijtdraagster in de Korte Kooningstraat 
bij Dwarsboomsloot waar zij zulks dan op een vrijen kaamer pleegden 
hij tweede getuige declareert al verder dat hij den volgenden 
ochtend naa de bevalling om zijn moeder, de eerste 
getuige gezonden heeft, daar dezelve over deze spoedige 
bevalling te onvreede was, en versogt om 
bij hem aan huijs te koomen, gelijk zij eerste 
getuige dan ook aan dat versoek voldaan heeft 
en ten zijnen huijse gekoomen is, alwaar 
de derde getuige zig toen meede bevonden 
wannneer zij getuijgen gelijk nu allen tezaamen 
en ieder voor zig verklaaren, van meergemeldde 
Petronella Clabaut vernaamen, dat Wagner 
vader van haar kind was, en dat zij haar 
bijeenkomst gehad hadden in de 
Korte Kooningstraat bij den Dwarsboomsloot, dat zij een 
voetval voor ieder zelf de kleijnste boede wilden 
doen wanneer zij allen goed woord deeden en 
wilde maaken, dat haar man bij haar bleef 
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Voegende de vroedvrouw daar nog bij, dat zij 
dat maar te saamen schikken moesten, dat 
dat wel meer gebeurde en wanneer men zoo 
een Heer om een goede stuiver geld vroeg 
die dat dan wel zoude willen geeven, en 
de zaal uijt de wereld maaken dan 
in welke voorstel hij tweede getuigen niet 
bewilligde, maar over het hoeragtig gedrag 
van zijn vrouw uijtvoer waar naa 
genoemde baker met de kleerenmaaker Jan Beuken de Kerkstraat woonachtig bij 
de Reguliersgragt dien avond zig begeeven heeft 
ten huijse van de notaris Wagner om over het boovengemelde te spreken, die zig 
eerst wel verontschuldigde, doch naderhand 
op instantie van de genoemde J. Beuken ten huijse 
van de tweede getuige geweest is, en terwijl hij 
tweede getuijge uijt was, met zijn vrouw 
geduurende anderhalf uur gesprooken heeft 
en hij daar naa niets meer van de 
vroedvrouw nog de baker konde te 
weeten koomen, waarom hij zig ook 
uijt zijn huijs en naa zijn moeder begee- 
ven heeft om zig niet meer met zijne 
vrouw in te laaten, welker gedag hij 
ten hoogsten afkeurde 
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Eijndelijk declareeren alle de getuijgen nog, dat het 
kind van Petronella Clabaut, ’t geen zij bekend heeft 
bij den notaris Wagner te hebben gekreegen, op zeekeren 
vrijdag in de maand september in de Oude kerk gedoopt is, en bij den doop 
de naam gekreegen heeft van Jan Pietersen, en dat 
als vader te boek staat Johannes Pietersen 
en moeder Petronella Clabaut, gelijk uijt de 
doopcedul aan de grosse desees geannexeert blijkt 
welk kind agt weeken daarnaa overleeden is, 
en op het Leijdsche Kerkhof begraaven, ’t geen de 
aan de grosse annexe doodcedul meede uijtwijst. 
Gevende zij getuijgen voor reedenen van weetenschap 
al het voorenstaande te hebben gezien gehoord bijgewoond 
en ondervonden. Voorts als in den teyt staat vermeld 
bereijd zijnde al het zelve ieder voor zoo veel 
zijn verklaarde aangaat zulks vereischt wordende 
ten aller tijde nader met solemneel eede te bevestigen 
Gepasseert in Amsterdam ten dage voornoemd in 
praesentie van Jan Witmond wijnhandelaar en Pieter Mulder Jansz als getuijgen. 
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De doopcedul luijd alsvolgt 
 
Ik ondergeschreeven koster betuijge dat in het doopboek van de 
Oude Kerk der stad Amsterdam blijkt dat in dezelve kerk op den 
2 september 1791 gedoopt is door ds. Van der Feen 
 Een kind genaamd Jan  
Daarvoor de vader te boek staat Johannes Pietersen 
en voor moeder Petronella Clabout 
voor getuijgen Jan van Heurnen 
   Elizabeth de Rooij 
Dit uijt het voorschreven boek uijtgetrokken en tot waarheijd van dien 
hetzelfde met mijn hand onderteekend, actum Amsterdam deezen 
27 junij 1792 
Was geteekend 
Anthonij Schuur 
 
 
 

Begraaf cedulle 
Ik ondergeschreeven als ontfanger der Begraavenissen 
van ’t Leijdsche Kerkhof betuige dat in ’t Begraafboek 
van ’t voorschreven Kerkhoff blijkt dat op den 23 october 
anno 1791 begraven is Jan Pietersen 
 Zoontje van Jan Pietersen 
in kennisse des waarheid, zoo hebbe ik dit uijt het 
voorschreeven boek uijtgetrokken en eigenhandig 
onderteekend 
Amsterdam den 27 junij 1792 
Was geteekend 
A van Dussen 
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(het recollement luijdde) 
Compareerden voor de ondergeteekenden Scheepen deezer 
stad Antje van den Berg, Gerrit Bertichen en  
Hendrika Glasenap, dewelke bij deezen ter requisitie 
en behoeven als vooren hebben getuigd en verklaard 
den inhoude deezer verklaaring waarheid te zijn en 
daar bij te persisteeren 
Zoo waarlijk moest hun deposanten Godt Almachtig 
helpen 
Amsterdam den 27 jumij 1792 
Was geteekend 
G. du Ruesne 


