Ingetje Kroon (1810-1899) keldergraf 146B, vak B
Vermogende vrouw en echtgenote van een Leidse melkslijter
Personalia
Geboren: 30 maart 1810 in Woubrugge
Dochter van: Pieter Kroon en Aagje van Teylingen
Gehuwd met: Cornelis Rodenburg op 29 mei 1835 te Leiden
Overleden: 11 december 1899 te Leiden
Begraven: 14 december 1899
Samenvatting
Ingetje Kroon wordt in 1810 in Woubrugge geboren. De familie Kroon bezit een
watermolen en heeft met de drooglegging van de Vierambachtspolder een aardig
kapitaal vergaard. Door erfenissen wordt Ingetje al op jonge leeftijd ‘vermogend’.
Daardoor is zij als jonge vrouw in 1834 in staat om voor duizend gulden een huis in
de Diefsteeg in Leiden te kopen. Een jaar later trouwt Ingetje met ‘bouwman’ Cornelis
Rodenburg, die op dat moment loteling1 is, maar toestemming voor dit huwelijk krijgt.
Tussen 1836 en 1850 krijgen zij tien kinderen, waarvan er vier jong overlijden.
Na de militaire dienst wordt Cornelis melkslijter. In
1840 richten zij bij hun huis een melkslijterij in, waarvoor
zeshonderd gulden moet worden geleend.
Over het leven van Ingetje en haar man in de periode
van de opgroeiende kinderen is verder niet veel bekend.
Wel weten we dat Ingetje door de erfenis van haar
ongetrouwde en enige broer Jan, die in 1838 overlijdt,
en de erfenis van haar vader in 1866 een vermogende
vrouw wordt.
In 1876 overlijdt ook haar echtgenoot Cornelis.
Hoewel zij alleen achterblijft, haar oudste zoon is dan
veertig en de jongste dochter zesentwintig, blijft Ingetje
Ingetje Kroon
in de Diefsteeg wonen.
Pas in 1894, Ingetje is dan vierentachtig, gaat zij in een van de mooie huisjes in het
fraaie Eva van Hoogeveenshofje wonen. Vijf jaar later, op 11 december 1899, komt zij
te overlijden. Zij is, met haar leeftijd van negenentachtig, voor die tijd heel oud
geworden. Ingetje wordt begraven op de begraafplaats Groenesteeg in keldergraf
146B, waarin een kleindochter en schoonzoon al eerder waren begraven. Na Ingetje
is als laatste in 1921 in dit graf nog een dochter van Ingetje ter aarde besteld.
1

Een loteling was een ingeschrevene voor de militaire dienst ten behoeve van de Nationale Militie. In
Nederland functioneerde dit systeem, dat was opgelegd in de Franse tijd, bijna anderhalve eeuw lang.

Volledige versie
Afkomst en jeugd
Ingetje Kroon, van de bekende watermolenfamilie Kroon, wordt geboren op 30 maart
1810 in Woubrugge. Zij is de dochter van Pieter Kroon (1778 - 1866) en Aagje van
Teylingen (1785 - 1810). Haar moeder overlijdt op 30 april 1810, een maand na de
geboorte van haar dochter. Ingetje is genoemd naar haar oma van moeders kant
(Ingetje van Egmond), en zij is in Woubrugge gedoopt op 8 april 1810.
De watermolen van de familie
Kroon in Woubrugge speelt een
belangrijke rol bij de drooglegging
van de Vierambachtspolder. Hieraan heeft de familie Kroon goed
verdiend. Het overlijden van haar
moeder (1810), broer Jan (1838)
en vader Pieter (1866) levert
steeds een behoorlijke erfenis op
en verklaart dat Ingetje al vroeg
vermogend is geworden.

Woubrugge in de Vierambachtspolder

Huis, huwelijk en gezin
Op 31 mei 1834 koopt Ingetje Kroon een huis in de Diefsteeg in Leiden, en dat als
alleenstaande vrouw. De koopakte is getekend door notaris Abraham Zuurdeeg en laat
het volgende zien:
…….”Arij van Aken, bouwman, als verkoper aan Ingetje Kroon, meerderjarig,
ongehuwd en geen beroep uitoefende, wonende te Leyden in de Diefsteeg, wijk 4,
numero 500, als koopster der andere zijde” [later wordt de nummering veranderd en
zal het huis Diefsteeg 10 worden. De akte gaat verder] :… “een Huis, staande en
gelegen binnen de stad Leyden, aan de zuidzijde van de lange Diefsteeg, omtrent
de Langegracht……dat het gemelde huis is verkocht en gekocht, om en voor de
Somma van een duizend Guldens, welke gelden de Comparant ter eere verklaarde
ontvangen te hebben. Waarvan acte…..”
Zuurdeeg ontvang voor zijn moeite 4%, dat is 40 guldens en er zijn andere kosten
van 15,20 guldens. Dus totaal fl. 55,20. Handtekeningen worden gezet inclusief die
van twee getuigen. Een bijzondere gebeurtenis met de hoofdrol voor een vermogende,
alleenstaande vrouw.
Op 29 mei 1835 trouwt Ingetje Kroon met de bouwman Cornelis Rodenburg [vanaf
1861 geschreven als Roodenburg]. Cornelis zit in militaire dienst, een kolonel geeft
hem permissie, maar met de conditie dat ze haar man niet zal volgen in het leger:
HUWELIJKSPERMISSIE [Huwelijksbijlage]:
9 Afdeeling Infanterie, No. 483.

De ondergeteekende kolonel kommandeerend bovengemelde Afdeeling, verleent bij
deze permissie aan den fuselier Rodenburg, Cornelis dienende bij de 4 kompagnie
van het Reserve Bataillon ...iet Afdeeling, zijnde loteling van de Ligting 1830, met
Ingetje Kroon, een wettig Huwelijk aan te gaan, mits laatstgenoemde zich verbindt
om haare Man, genoemde fuselier noch in het Leger, kamp of kantonnement te
zullen volgen.
Oostburg, den 10e Mei 1835. [bron: website Familysearch]
Cornelis Rodenburg is op 20 mei 1811 in Hazerswoude geboren. Hij is de zoon van
de boer Willem Claesz Rodenburg en van Cornelia Verduijn. De vader van Cornelis
Willemsz. was van beroep landbouwer. De vader van Ingetje was ook landbouwer en
woonde in Woubrugge.
Cornelis heeft in 1831 ook meegedaan aan het beleg van Antwerpen tijdens de
Tiendaagse Veldtocht van koning Willem I om de Belgische opstand met wapengeweld
te onderdrukken. Hij is krijgsgevangen genomen en na een klein jaar vrijgelaten. Hij
ontving hiervoor van de koning het Metalen Kruis.
Cornelis Willemsz. zal zijn kost gaan verdienen als melkslijter samen met zijn vrouw
Ingetje. Hieronder de huwelijksakte uit 1835. Het blijft bijzonder om de handtekeningen
van zowel Cornelis als Ingetje te zien. De getuigen zijn Jan Kroon, bouwman uit
Woubrugge en een broer van Ingetje, Arij van Tol, Matthijs Baaten en Hendrik van
Bordelen, de laatste drie zijn allen goede bekenden.

Huwelijksakte

Vijf jaar na hun huwelijk, in 1840, moeten ze geld lenen om het huis op de Diefsteeg
in te richten als melkslijterij. Zeshonderd gulden wordt geleend, volgen de notariële
actie van notaris Zuurdeeg.

Obligatie met huys: no 109
“door Cornelis Rodenburg en Ingetje Kroon, echtelieden, beide wonende binnen
deze stad ten behoeve van den heer Cornelis Kempernaar wonende te Woubrugge
groot de somma van zes honderd guldens onder verbouw van het huis en erf en
gelegen te Leyden in de lange Diefsteeg Wijk 4, nummer 500”.

Akte die laat zien dat voor de lening van 600 guldens de notaris
1% plus administratiekosten krijgt, een totaal van 7,38 gulden.

De handtekeningen op de akte

Het persoonsregister van Leiden in 1850 laat zien dat Cornelis behoort tot de
kooplieden in onderscheidene zaken (melk).
Cornelis en Ingetje krijgen een groot gezin van tien kinderen. Vier kinderen
overlijden op jonge leeftijd, wat normaal is voor die tijd, waarin tussen 1832 en 1866
grote cholera epidemieën in Leiden heersen, veroorzaakt door slechte hygiëne en vies
water uit de grachten. Hieronder enkele gegevens van hun kinderen:
1. Willem, de oudste zoon, wordt nog geen negen maanden na het huwelijk geboren
(10 februari 1836) in Leiden. Willem wordt spekslager in Leiden en later vleeschhouwer in Den Haag. Daar overlijdt hij op 4 juli 1896. Hij is dan 60 jaar.
2. Pieter geboren op 13 oktober 1837 overlijdt als driejarig kind op 14 oktober 1840.
3. Agatha Cornelia wordt geboren op 14 januari 1839 en overlijdt na een jaar en drie
maanden (14 april 1840).
4. Jan haalt het wel en blijft in Leiden wonen. Hij wordt geboren op 12 juni 1840 en
overlijdt op 7 oktober 1917, op 77-jarige leeftijd. Hij is winkelier in vleeswaren, maar
onderstaande advertenties geven aan dat het meer is dan alleen vleeswaren. Jan
trouwt op 25 April 1866 met Johanna Christina Verhoog (geboren op 30 maart

1842). Jan is woonachtig op Haarlemmerstraat 22. Hij werkt samen met zijn zus
Cornelia Engels-Roodenburg. Met zijn zoon Cornelis runnen ze later ook nog een
tapperij/slijterij op de Haarlemmerstraat (de voorganger van de “Vergulde kruik”).
Jan wordt ook begraven op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 736.

Leidsch Dagblad 4 augustus 1873

Leydse Courant 18 februari 1878

5. Aagje Cornelia geboren op 17 juni 1842 overlijdt binnen een jaar op 8 mei 1843.
Zoals de gewoonte is, krijgt het volgende kind dezelfde naam.
6. Agatha Cornelia wordt geboren op 12 februari 1844 en trouwt op 2 augustus1865
met Cornelis Johannes Leyh uit Den Haag (geboren op 18 december 1839), ook
spekslager. Zij wonen op de Pieterskerkchoorsteeg 24 en krijgen een aantal
kinderen, waarvan enkelen vroegtijdig overlijden (zie onderstaand bericht).

Overlijdensadvertentie Agatha Cornelia Leyh (Leidsch Dagblad 11 september 1877)

Agatha Cornelis sr. overlijdt op 29 maart 1921, 77 jaar, en wordt begraven op de
Groenesteeg in keldergraf 146B, het graf waarin ook haar moeder, haar
echtgenoot (op 14 juli 1908) en hun dochtertje Ingetje Agatha (op 20 november
1882) zijn begraven.
7. Een volgend kind is Cornelia (geboren op 14 maart 1845). Zij is winkelierster en
trouwt op 7 augustus 1872 met Lubertus Jacob Engels, tekenleraar. Cornelia

overlijdt op 29 augustus 1920, 75 jaar oud, en wordt op Rhijnhof bijgezet in het
graf van haar kleindochter Cornelia Engels, geboren op 7 september 1901, die drie
jaar eerder, op 12 april 1917, op 15-jarige leeftijd en na een “zeer kortstondige
ongesteldheid” overleed.
8. Het achtste kind is er weer een dat snel overlijdt. Pieter Cornelis, geboren op 16
mei 1847 te Leiden, overlijdt na zes maanden op 27 november 1847.
9. Ook nu weer krijgt het volgend kind dezelfde naam. Pieter Cornelis (geboren op
15 oktober 1848 te Leiden) overlijdt op 72-jarige leeftijd in Haarlem, op 20 januari
1921. Hij was huis- en rijtuigenschilder en trouwde op 7 april 1875 met Maria
Christina Broekveldt (geboren in Leiden op 30 maart 1842). Ze woonden samen
met zijn ouders aan de Vliet. Later verhuisden zij naar Hogewoerd 81.

Leidsch Dagblad 29 mei 1876

10. En dan het laatste kind, dochter Antje. Zij wordt ook geboren in de Diefsteeg, net
zoals al haar broers en zussen en wel op 31 mei 1850. Op 20 augustus 1873
trouwt ze met Pieter Johannes Wilhelm Knaap (geboren op 13 augustus 1851),
kapper aan de Breestraat 118-120. In 1903 verhuizen ze naar Amsterdam. Antje
overlijdt twee jaar later op 7 juni 1905, op 55-jarige leeftijd. Ook zij wordt begraven
op de begraafplaats Groenesteeg, in zandgraf 7.
De zes kinderen die de volwassen leeftijd bereiken, zijn dus Willem, Jan, Agatha,
Cornelia, Pieter en Antje.
Overlijden
Cornelis Roodenburg overlijdt na een ‘geduldig doch smartelijk lijden’ op 26 juli 1876
in Leiden en wordt 65 jaar oud.

Overlijdensadvertentie Cornelis Roodenburg (Leidsch Dagblad 28 juli 1876)

Overlijdensakte Cornelis Roodenburg

Dankbetuiging (Leydse Courant 8 augustus 1876)

Zijn vrouw Ingetje Kroon overlijdt veel
later, op 11 december 1899, en zij is
dus 23 jaar weduwe. Ingetje brengt
haar laatste jaren, vanaf 1894, door
in het Eva van Hoogeveenshofje [zie
verder voor een kader over dit hofje]
en wordt op de begraafplaats aan de
Groenesteeg begraven, eveneens in
keldergraf 146B.

Overlijdensadvertentie
(Leidsch Dagblad 13 december 1899)

Overlijdensakte Ingetje Kroon

Grafboek keldergraf 146B waaruit blijkt dat in dit graf behalve Ingetje Kroon zijn begraven:
Ingetje Agatha Leyh (haar in 1882 op 16-jarige leeftijd overleden kleindochter), Cornelis
Johannes Leyh (haar in 1908 op 68-jarige leeftijd overleden schoonzoon) en Agatha Cornelia
Roodenburg (haar in 1921 op 77-jarige leeftijd overleden dochter)

Keldergraf 146B

Dankbetuiging (Leidsche Dagblad 31 december 1899)

Eva van Hoogeveenshofje
Het Eva van Hoogeveenhofje aan de Doelensteeg is rond 1650 op het terrein van
het voormalige klooster Roma gebouwd door de bekende Leidse bouwmeester
Arent van ’s Gravenzande. Het stond bekend als het hofje van de “kuise maagden”,
later uitgelegd als: elk van de twaalf huisjes in het hofje mocht onderdak bieden aan
een “eerlijcke vroupersoon, tenninste 40 jaren, geen man hebbende”.

Dat zijn, zoals Ingetje, meestal weduwen, protestants en van onbesproken
gedrag. Een voorwaarde was ook dat de vrouwen in ieder geval een keer per maand
moesten wassen. Hoe dit werd gecontroleerd is onduidelijk. In 1715 werd voor het
eerst genoteerd dat een nieuwe bewoonster 500 gulden inlegde. Als een bewoonster
overleed konden familie leden over de inboedel beschikken tegen betaling van 50
gulden, waarmee de begrafenis werd betaald. Vrouwen die eenmaal in het hofje
waren gehuisvest, kregen behalve hulp in natura ook geld voor hun levensonderhoud uitgekeerd. Sober, maar doeltreffend. Bij het overlijden van een bewoonster vervielen bezittingen ook vaak aan de regenten.

Plattegrond van een kleine woning (560 x 394 cm)

Door een poort in de Doelensteeg bereikt men een binnentuin, begrensd door een
met wilde rozen begroeide tuinmuur. Om deze binnentuin zijn de twaalf huisjes
gebouwd. De gevel van het regentenhuisje bevindt zich aan de Doelengracht.

Hoofdingang Doelensteeg 7
Boven de poort een tekststeen en daarboven guirlandes met wapens.

In 1978 was het hofje, bewoond door ouderen en jongeren, hoognodig toe aan
een restauratie. In de jaren 1983/84 werd deze restauratie uitgevoerd Op de
binnenplaats werden leilinden gezet. In het hofje wordt het portret van Eva van
Hoogeveen bewaard, de vrouw die er voor koos om maagd te blijven.

Zijingang Doelengracht

Eva van Hoogeveenhofje 2016

Ingetje woonde in huisje nr. 7. Volgens een plattegrond is dat op onderstaande
afbeelding in de verre rechterhoek waar de vrouw met het witte laken zit. De foto is
rond 1900 genomen. Ingetje is in 1899 overleden het is waarschijnlijk dat zij de vrouw
is op de foto en dat de foto in 1898 is genomen. Laten we goed kijken (linksonder).
Ingetje zit en staande in de deuropening haar buurvrouw van huisje nr. 8. Ingetje
zal uiteindelijk 89 jaar worden. De buurvrouw is Elisabeth Maria du Saar, geboren in
1833 en dus een stuk jonger. Bij het nemen van de foto zal Ingetje eind tachtig zijn
en Elisabeth midden zestig. Elisabeth is dienstmaagd geweest op Rapenburg 314.
Zie de zonneschermen en spiegels, zodat alles goed in de gaten wordt gehouden.

Ingetje (zittend) met haar buurvrouw

Het vermogen en de halfbroer en -zussen van Ingetje
Op 30 april 1808 maken de ouders van Ingetje, Pieter Kroon en Aagje van Teylingen,
voor notaris Claesen te Woubrugge hun testament op. Zij stellen elkaar over en weer
aan tot universeel erfgenaam, maar als Pieter de eerst stervende zal zijn zonder
kinderen na te laten, dan komen zijn ouders voor de erfenis in aanmerking. Tenslotte
blijkt dat zij boven de fl. 25.000,- gegoed te zijn m.a.w. ze waren schatrijk.
Hun rijkdom is vastgelegd in een Schepenakte van 10 augustus 1809. Daar is
opgetekend: “….een huis en bouwmanswonige, staande en gelegen op ’t
noordeinde van Woubrugge, met deszelfs twee schuuren, drie Bargen en daarbij
behorende 29 Morgen Land gelegen in de Zwetpolder onder Esselikerwoude. De
helft in 24 Mergen land, gelegen in de Vierambachtspolder”.

Het dorp Woubrugge met dorpswapen

Pieters welstand komt ook naar voren door zijn aanstelling in 1818 als heemraad (lid
polderbestuur) voor de tijd van drie achtereenvolgende jaren.
Hun eerste kind heet Jan, is geboren op 23 april 1808 in Woubrugge en daar
gedoopt op 1 mei. In 1830 is hij als bouwknecht werkzaam bij C. van Dam. Ingetje
zijn zusje, word geboren op 30 maart 1810, ook in Woubrugge. Moeder Aagje
overlijdt 30 april 1810, een maand na de geboorte van haar dochter.

Jan blijft ongehuwd en overlijdt op 1 november 1838, slechts 30 jaar oud. Naar
aanleiding van zijn overlijden is de navolgende verklaring opgesteld, die volledig te
lezen is in “Vier eeuwen familie Kroon”, p. 91. “Op heden den elfden Maart des jaren
1839 compareerde voor ons Abraham B.C.P. Cau, Kantonregter te Leijden, Ingetje
Kroon, huisvrouw van en ten dezen geassisteerd door haren man Cornelis
Rodenburg, wonende te Leijden, als aangifte gedaan hebbende der nalatenschap
van Jan Kroon………”.
Jan bezat onroerende goederen, schuldeisen
(waaronder fl. 425,- van zijn zus) voor een totaal
van fl. 1.312,69. Hij had ook enkele schulden.
Interessant zijn de schulden aan doctoren, zoals:
“Schuldig aan de den Heer Broers, professor
Heelkunde, te Leijden voor gedane visitens in
1838 tot dato van ’t overlijden fl. 30, schuldig aan
de Heer Richel M. Doctor wonende te Alphen als
voren tot data als boven fl. 43, 90, schuldig aan
den Heer G. Swart, chirurgijn, wonende te
Woubrugge voor geleverde medicamenten
fl. 67,50 en als laatste schuldig aan den Heer J.J.
Rijst, Apotheker te Leijden voor geleverde
Prof. dr. Jacobus Cornelis Broers
medicamenten f 52,20”.
Zijn nalatenschap, na aftrek van begrafeniskosten en schulden bedraagt fl. 850.
Ingetje, zijn zuster van heele bedde in echt verwekt bij wijlen Aagje van Teylingen
van de resteerden helft plus nog 1/3 van de resteerde helft, totaal f 423. Daar kan zij
dan de schulden van afbetalen.
Pieter, Ingetjes vader, hertrouwt op 25 november 1812 met Jaapje Bloemhof,
geboren te Waddinxveen op 24 maart 1785 als dochter van Cornelis Bloemhof en
Lena Treur.
In de akte van huwelijkse voorwaarden tussen Pieter Kroon en Jaapje staat
geschreven: “De bruidegom bracht in een boerderij aan het noordeinde van
Woubrugge met toebehoren en 20 morgen land in the Zwethpolder alsmede 12
morgen in de Vierambachtspolder. Verder een huis aan het noordeinde van
Woubrugge, oostelijk van de Woudetering en bovendien nog de helft in twee andere
huizen binnen gemeld dorp. Bovendien lezen we nog dat Kroon ruim 21 duizend
gulden aan inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld bezat alsmede een
aanzienlijke veestapel. Zijn gehele bezit is nog onverdeeld met zijn twee voorkinderen waarmee Jaapje akkoord gaat. Als dank voor haar zorgen besteed aan zijn
twee voorkinderen schenkt hij Jaapje een bedrag gelijk aan een kindsgedeelte in zijn
nalatenschap. De bruid brengt haar klederen mee alsmede de somma van f 1200.”
Door deze huwelijksvermogensregeling te treffen trachtte men kapitaalverlies in de
familie te voorkomen.
Samen krijgen zij één zoon Cornelis (geboren op 10 juli 1813) en twee dochters
(Lena geboren op 1 november 1814 en Petronella geboren op 5 december 1815).

Petronella overlijdt één week na haar geboorte. Jaapje is op 14 augustus 1847 in
Woubrugge overleden en Cornelis op 18 september 1846, eveneens te Woubrugge,
na op 5 juli 1840 met Maria Hoogwerff te zijn getrouwd. Op 1 december 1848 vertrekt
halfzusje Lena, met haar vader Pieter naar Leiden, waar zij op 13 februari 1861
ongehuwd is overleden.
Interessant is verder dat Pieter, 5 jaar later, op 24 maart 1866 en op 87-jarige
leeftijd, is overleden in de Diefsteeg te Leiden. Hij overleefde vier van zijn vijf
kinderen en stierf in de armen van zijn dochter Ingetje. De mannelijke tak van
Ingetjes vader Pieter Kroon wordt nu voortgezet door zoon Batholomeus, geboren
op 30 juni 1844, van Ingetjes halfbroer Cornelis Kroon.
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Auteur
Wietse Roodenburg (maart 2022).
Opmerking
Ingetje Kroon is de grootmoeder van de overgrootvader van Wietse Roodenburg.
Tussen Ingetje en Wietse zitten dus vijf generaties. Deze overgrootvader heette
Cornelis Willem, was spekslager in de Nieuwsteeg te Leiden en bij zijn overlijden in
1958 met zijn 97 jaar de oudste inwoner van Leiden.

