“ Pas Buiten “
Een stukje geschiedenis van een herberg in Rijswijk in de 18e eeuw.

Bij mijn onderzoek, dat ik verrichtte voor een inwoonster in Rijswijk, wiens moeder als familienaam
Trumpie heette, kwam ik uit bij haar eerste voorvader in Nederland “Jacob Trumpi”, afkomstig uit
Glarus/Claris in Zwitserland. In 1777 kocht Jacob Trumpi een herberg met een overdekte kolfbaan
gelegen bij het Sluijsje in de Ambacht van Rijswijk bij ‘s-Gravenhage, welke van oudsher is
genaamd “Pas Buiten” en vier huisjes , helaas stierf Jacob Trumpi een paar dagen na zijn vrouw
Cornelia Coster (kraambed) op 27 november van het jaar 1782.
In april 1783 werd bij de notaris Alexander van Leeuwen een inventarislijst opgemaakt van de
roerende en onroerende goederen, baten en lasten.
Als eerste een beschrijving van de gezinssamenstelling, daarop volgend de inventarislijst uit 1783,
die ons een kijkje laat nemen in een herberg uit de 18e eeuw.
Jacob/Jakobus TRUMP/TRUMPI/TRUMPIE, jongeman geboren(1730-1740) in het Canton Glaris,
herbergier, overleden Rijswijk Sluijsje in herberg “ Pas Buiten ” op 27 november 1782, begraven
Rijswijk 4 december 1782 (Gaarder R’wijk 6 I pag. 82 en R’wijk deel 15 II, pag.29); o.tr./tr. Den Haag
in de Nieuwe kerk 22 juni/15 juli 1766 met Cornelia COSTER(S)/KOSTER(S), gedoopt Harderwijk 24
november 1737, begraven Rijswijk 22 november 1782 (kraambed), dochter van Engelbert Koster en
Saartje de Zwart, echtelieden te Harderwijk.

Uit dit huwelijk:
1. Balthasar Carel TRUMPIE, gedoopt Den Haag Nieuwe kerk 21 juli 1767, (doopgetuigen: Willem
Claasen en Catrina Veldkamp (248/172)).
2. Engelbert(us) TRUMP(I), gedoopt Den Haag Nieuwe kerk 20 september 1768, (doopgetuigen:
Abraham Metzelaar en Dina Koster (248/205)), overleden Den Haag 26 februari 1795 aan een
borstkwaal, begraven Nieuwe kerk pro deo (blad 87).
3. Jacob TRUMPI, gedoopt Den Haag Hoogduitsche kerk 26 november 1769, (doopgetuigen: Jacob
Schrepfer en Maria Catharina Onricken (296/118)),weeshuis 1793, timmerman, overleden
Schoondijke 19 januari 1831; tr. 1) Schoondijke 10 mei 1800 met Francisca VAN PEENEN, geboren
Groede 9 januari 1752, overleden Schoondijke 14 oktober 1817, dochter van Pieter van Peenen en
Francina Mazure; Jacob tr. 2) Schoondijke 11 februari 1818 met Tanneke DE BLAUWE, geboren St.
Kruis 30 juni 1788, huishoudster, dochter van Izaak de Blauwe en Adriana de Molenaar.

doop Gabriel
4. Gabriel Jakobsz. TRUMPI/TRUMPJE, gedoopt Den Haag in de Grote Kerk/St. Jacobs kerk op 9
januari 1771 (17/191vo), (doopgetuigen: Hermanus Gabriel Schreffer en Anna Trumpi, ledematen
ref.; inv.nr. deel 17 fol. 191vo.)), (Geest)kabinetwerker, kastenmaker, overleden Den Haag 23
september 1837 (aktenr. 1376) tr. Den Haag in de Kloosterkerk 25 december 1791 met
Katarina/Catrina GALJAART/GAILLARD, geboren Den Haag in 1871, schoonmaakster, overleden Den
Haag 18 maart 1856 (aktenr. 439), dochter van Zacharias Galjaard en Grietje Kops. De inwoonster uit
Rijswijk stamt af van Gabriel Trumpi.
5. Andries TRUMPI, gedoopt Den Haag Hoogduitsche kerk 7 juni 1772, (doopgetuigen Andries
Hansbergen en Bernhardina Coster (296/128vo.)),denkelijk jong overleden daar hij niet meer werd
genoemd na 1777, toen het echtpaar werd uitgeschreven naar Rijswijk.
6. Kasper/Casper TRUMPI, gedoopt Den Haag Kloosterkerk 3 september 1773, (doopgetuigen: Joost
Trumpi en Rosina Trumpi (177/354)), overleden Den Haag aan de teering en begraven bij de Grote
kerk (blad 42) op 18 september 1792.
7. Magdalena TRUMPI, gedoopt Den Haag Nieuwe kerk; (doopgetuigen: Magdalena Trumpi en
Coenraad Grob (249/64vo)), 1796 weeshuis, overleden na 22 maart 1797, zij was toen doopgetuige
bij haar neefje: Johannes Leendert Trumpje/Trumpie.
8. Johan(nes) Petrus TRUMPIE, gedoopt Den Haag Nieuwe kerk 20 april 1777; (doopgetuigen Katrina
Trumpie en Johan Peter Kam (249/96)) (1797 weeshuis).
9. Sara TRUMPI, gedoopt Rijswijk 14 maart 1779 (R.3-59)

Oude kerk te Rijswijk.

1800 weeshuis, 1814 Raamstraat, linnenbewaarster in het Nederduitsch Gereformeerde
Diakonie huis gebouw, overleden Den Haag 4 augustus 1939, aktenummer 951.; tr. Den
Haag 20 mei 1829, aktenr. 149 met Gerret HADOM, geboren Den Haag, oud 44 jaar
kledermaker, zoon van Jean Hadom en Anna Coemans.
10. Johanna TRUMPI, gedoopt Den Haag Hoogduitsche kerk 27 oktober 1782, (doopgetuige:
Caspar Schreffer (297/10)), overleden Den Haag (aangifte blad 17vo.) 27 januari 1783 aan
stuipen, vervoerd naar Rijswijk om aldaar begraven te worden bij de Oude kerk op 28 januari
1783.
Jacob Trumpi en zijn vrouw Cornelia Koster kregen in Den Haag burgerrecht op 13 april 1767.
Echtelieden zijn na hun huwelijk direct in Delft gaan wonen, echter dat zal van korte duur zijn
geweest, want 1 jaar later wordt het eerste kind in Den Haag gedoopt.
Blijkens de huwelijksaangifte woonde Cornelia Coster voor haar huwelijk in Haarlem.
Op 20 oktober 1777 verhuisde het gezin van ’s-Gravenhage naar de herberg “Pas Buiten” gelegen bij
het Sluijsje in Rijswijk bij Den Haag.
Het gezin staat als volgt beschreven bij hun vertrek uit Den Haag naar Rijswijk: Jacob Trumpie, Jacob
Jr., Balthazar Carel, Engelbert, Gabriel, Kasper, Magdalena, Johan Petrus. (Bron: GA Den Haag).
Na het tragische overlijden van Cornelia Coster (kraambed) en Jacob Trumpi in november 1782
waren de kinderen binnen één week hun ouders kwijt.

Begrafenis van een kraamvrouw (kenmerkend: een wit laken over de kist)
Detail, prent van S. Fokke, 1776

’t Sluijsje:
Het buurtschap lag ingeklemd tussen de huidige Scheepmakerstraat en het Trekvlietplein aan de enze
zijde en de Vliet aan de andere kant. De ligging aan een waterweg had een gunstige economische
uitstraling. Vanaf 1580 zien we diverse ondernemers die activiteiten ontplooien. Er komt een
scheepmakerij en diverse kolfbanen, zelfs een overdekte! De chique Hagenaars kwamen geregeld
naar het buurtschap om onder het kolven politiek te bedrijven. Het was een drukte van belang. Een
herberg genaamd “ Pas Buiten”, zorgde voor slaapgelegenheid. Het gehucht was vernoemd naar het
sluisje dat zich van oudsher bevond in de Schenk. Via dit water was het mogelijk de Schenk af te varen
tot voorbij Wassenaar. Vele veenschuiten lieten zich schutten en kwamen zo op de Vliet terecht. Het
was een drukte van belang. Het gehucht is in 1834 na veel geharrewar overgegaan naar Den Haag. 't
Sluijsje in de Schenk, nabij de huidige haringtent bij de Weteringkade, is in 1956 verdwenen. (Bron: De
Posthoorn, 16 maart 2010)

Zicht op 't Sluijsje vanaf het Zieken (ca. 1760). Van links naar rechts: 't Sluijsje aan de Haagvliet met
de herberg Pas Buiten, de scheepswerf en daarachter de Oude Veenmolen. De Laakmolen. De
Broekslootmolen. De muur van het Leprozenhuis.
Pas Buiten de herberg waar Jacob Trumpi en zijn vrouw zijn overleden in november 1782.
(Bron: Paulus Constantijn la Fargue – Haags Gemeentearchief prent Gr B 245/6/7)
(Wikipedia en de publicatie F.J.A.M. van der Helm – ’t Sluijsje 2007- in te zien bij het RHI )

Handtekening Jacob Trumpi als getuige te ’s-Gravenhage op 13-1-1767
(ONA inventarisnummer 3899 folio 210 GA Den Haag)

Handtekening Jacob Trumpi en Cornelia Kosters testament 5 augustus 1779.
Opgemaakt door notaris A. van Leeuwen in ’s-Gravenhage
(ONA inventarisnummer 42422 folio 187 en vo. GA Den Haag)

Jan Steen, handtastelijkheden en triktrakspelers in een herberg
(Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

Kleding man: hemdrok van blauwgebloemde wollen damast en een
zwartzijden kniebroek met klepsluiting en zilveren platen (1780-1825)

B

oeren, burgers en buitenlui

Burgerkleding in Nederland van 1750 tot 1815

Bron:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CGIQFjAO&url
=http%3A%2F%2Fwww.grenadiercompagnie.nl%2FBestanden%2FBoeren%2520burgers%252
0en%2520buitenlui.pdf&ei=44p8VPaBHcHRygOppoLABg&usg=AFQjCNGEOzcT4uggKUhHOzyg50g5X3Rng

Kopieën notariële akte opgemaakt 30 april 1783 voor notaris A. van Leeuwen in Den Haag
Begin van de akte uit 1783:

Laatste bladzijde akte uit 1783:

(ONA inventarisnummer 4245 folio 69 GA Den Haag)

Staat en Inventaris van den Boedel en nalatenschap van Wijlen Jacob Trumpi, laatst gewoond
hebbende onder de Ambagte van Rijswijk bij ’s-Gravenhage, zo als denselven Boedel op het
overlijden den 27e November 1782 is bevonden en Vervolgens van tijd tot tijd met de lasten van den
zelven Boedel geinventariseerd, en in geschrifte gestelt door mij Alexander van Leeuwen, openbaar
Notaris bij den Hove van Holland, geadmitteert in ’s-Gravenhage resideerende ten verzoeke en op
het aangeven van Monsr(ieur) Casper Schrepfer woonende alhier in den Hage in dato 20 November
1782 door gemelde overledene gestelde excecuteur en Redderaar van deesen Boedel en
nalatenschap en zijn deselve goederen en daar na volgende lasten bevonden te bestaan als volgt.
Een huis en Erve zijn de een Herberg van ouds genaamt Pas buiten met een overdekte Kolfbaan
Schuur en verder getimmerde, mitsgaders nog vier huijsjes en Erve annex den anderen Staande en
gelegen bij het Sluijsje onder den Ambagte van Rijswijk belent volgens de laatste opdragtbrief in dato
29 Octob 1777 ten Oosten de gemeene weg, ten Zuiden Joost van der Burg, ten Westen de Delfze
trekvaart en ten Noorden Anbertus Pauli
Zijnde de voors. Herberg
Door de overledene zelfs bewoond geweest, dog daar van een kamer Verhuurd aan Pieter van Roijen
om Veertig guldens jaarlijks en de huir daarop te goed Sedert 1 November 1782
En de Vier huijsjes verhuurt tot ulto April 1783.
Het Eerste aan Willem Picarse om Ses en Vijftig gld. Jaarlijks, en de huur daar op te goed sedert
1 November 1782, het Tweede Johs(hannes) Landts om Ses en Vijftig Gld. En de huir te goed sedert
1 November 1782, het Derde aan ….. van der Burg om Vier en Veertig gld. Jaarlijks en de huur te
goed sedert 1 November 1782, het Vierde aan………………… om Vier en dertig guldens jaarlijks, en de
Huir te goed sedert 1 November 1782.

Contante Penningen
op het overlijden in den Boedel gevonden bedragen in ’t geheel in Verscheide kleine Specie een
somme van Twee guldens veertien Sts. en agt penningen.

Goud en Zilverwerk gewogen en gelayeert door den Mr. Zilversmit Wegman.
Een Silvere Beugel wegende 6 ons 10 ½ Engt.
Een paar goude belletjes wegende 2 Eng. 20 asen
Een dito Slotje 1 ½ Eng.

16-65-113-

Meubelen en verder Inboel
Een grijne hout Cabinet
Een Biljart Tafel met zijn toebehoren bestaande en Elf masten Ses keujen en Vier ballen, agt blakers
en agt Tregters.
Een draaijbank, en eenig gereedschap.
Een Friesche Klok.
Twee Kanarie vogels
Een kaggel en IJsslee
Een Geijt
3 St. oud kooper 22 St. oud lood en oud ijzer te zamen verkogt voor
7-5-8
Een houte Schoorsteen
Mantel
Een Jas
Doorgehaald onderstaande tekst:
Twee oude Rokken camisrol en Broek
Twee vrouwe Rokken

Twee jakken een keurslijf
en eenige kleinigheden niet waardig te specificeren (tot hier tekst doorgehaald)
een partije Schrijnwerkers
gereedschap, na voorgande Taxatie van een Baas op f. 30,- verkogt voor
40Een weinig kalk, Steen en pannen, verkogt voor
3,Een Ladder en twee planken
2,Agt en twintig Tinne kannen
Twee dubbelde dito
Twee pintjes
Drie halve dito
Ses mutjes
Twee en een half halfse
Een Kaggel
Een Toonbankje en 3 rakjes
Negentien kolven en 13 balle alle defect
Drie Steene kannen
een Rolsteen voor de kolfbaan
In de Schuur eenige zagen
in Soort vier bokken
en weinig rommelarije
te zamen verkogt met het tot het gebruik van de
Schuur tot ult.o April 1783
voor een somma van Sestig guldens dus
60Drie en twintig flessen wijn in Soort en een weinig drank
niet waardig te specificeren
Drie ende grijne hout en drie planken gewaardeert op
Vijf guldens twee stuivers
5-2
eenige glasen trapje en Rakje
Een Tabaksdoos en Theekisje
twee Spiegeltjes
Een degen patroontas en
Cocarte
Een houte klok eenige mintjes en aardewerk
Een Koper keteltje
Een Tinne pot
Twee Tinne kandelaars
Twee Trekpotten
een Kommetje en eenig oud Tin in Soort
Een Kopere ketel kan
in Consoort
Een Coffij kan
eenige kraanen defect
Twee Theeblandblaadjes
handgeschreven en verdere

rommeling van weinig belang
Een Suur en eenige doekjes
Vier beddelakens
Twee overtrekken en een tafellaken
Twee gordijnen
Een veste en broek
Een vrouwe rok
Een dito
Een chamberloe
Een Rok en Veste
Twee dito, oude, en eenige lappen
Twee mantels
Een mantel en Rok
Twee hemdrokke en lappen
Vier deekens
Een keurslijf en eenige kleinigheden
Een Lap zijl
Een aspot
Een Trap Wieg en meer
Twee keetels en heugel
Negen stoelen
eenige potte en pannen
Een tafel
Een dito
Zeven Raamen
Een kapstok en eenige rommelarije
Een bed peulun en vijf kussens
Een bed en peulun
Een dito
Een dito
Een Tafel
Een dito, en planken
Ywee dito, en twee banken
Een Casijn
Een pareljoen
Een Schuitje

Crediten des Boedels
Bedragen wegens Saagloon
Zo aan goeden als quade Schulden
Volgens opgemaakte Lijsted uit een
Kladboek, te zamen Circa den
Somme van Drie honderd guldens

Lasten des Boedels
Zo wegens doodschulden als andersins
Voor afleggen en kisten van de overleden
en eenige kleinigheden
aan een lijkkoets
aan 12 dragers
aan de Knegt van de Schutterij
B aan de knegt van de Bos
A aan de knegt van de Buurt
Aan mantels en Lampen
Aan het Graf
jonge van de Roef en verdere kleinigheden
voor de Doodkist
aan Verteering op de begrafenis
aan de Bidder voor twee Notificatien,
ook van de vrouw
aan ’t Rot van de schuttinge
Voor het afleggen van ’t lijk
van ’t jongste kind
het kisten, en leverantie van
’t doodkistje en te zamen
voor het graf
Mantels, bij t begraven en
verteering (doorgehaald=in plaats van geld)
Aan vier personen voor 60 nagten waeken
bij de overledene, te zamen
Aan vrouw Smits voor 20 nagten
waken bij de vrouw van de overleden
voor ’t kraamkind Agt weeken onderhoud
aan de minne a 35 st’s weeks
Aan de Huijshouding sedert
het overlijden tot den
11 januarij 1783 volgens Notitie
Aan Klederen en arbeidsloon van negen
kinderen
Aan de Dienstmaagd van Seven weken huur
en Extra diensten
voor twee weken kostgeld ten behoeve van
een kind genaamt Engelbert Trumpi
Aan twee persoonen voor ’t Schrijven van
hoogduitsche en nederduitsche brieven
Aan brieve porten tot Ult.o februari 1783
voor reparatie aan t Biljart met verschot en
arbeidsloonen
aan twee arbeiders voor ’t brengen van t zelve,
met het kabinet, draaijbank en klok na de

3-14561-101-1013-1
61-21113-1475-

4-61-112-1716614-

97-11-12
13-17-12
10-10
541-12
6-10

venduw met de huur van een praam
Aan de Knegt van de Vendumeester en twee
arbeiders voor ’t brengen van de goederen na
het vrijdags boelhuijs met de huur van de praam
Aan trekgeld op het Schuitje
Aan van Leeuwen wegens geleverde Bieren en
Verschote Impost, sederd den Jaare 1779 tot
1781
Aan den selven wegens Utts. Over den Jaare 1782
Aan Casper Schrepfer wegens geleverde wijnen
en Sterke dranken volgens restant van Reekening
Dato 1777
Aan den selven wegens Utts. Over den Jaare 1778
Nog wegens leverantie als boven in Novemb. 1782
Aan de Heeren Everd Roomers en zoon te
Rotterdam wegens leverantie als bove volgens
Reekening A.o. 1782
Item wegens ledige bottels
Aan Jan en Leendert Voorbij wegens leverantie van
Mee volgens Reek d. A.o 1781
Aan de kleermaker Noll wegens arbeidsloon en
gedane Verschotten volgens Reekening d. A. 1782
Aan de Slotemaker Stutterheim, volgens Reekening
d. A. 1780, 1781, 1782
Aan J. Pluijgers wegens leverantie van koolen in A. 1781
Aan J. Ablij wegens leverantie van branthout in A. 1782
Aan de boekverkoper Bakhuijsen, courante geld
volgens reekening
Aan Pieter Burgersdijk wegens geleverde Rogge
Aan den Broodbakker Jehei restant van Reekening
wegens geleverde brooden in 1779, 1780
Aan den Mr. Timmerman Baggerman, ’t Restant van
sijn Reekening over den Jaare 1778
Aan den Selven over den Jaare 1779
Aan David Nicolaus en Comp. Wegens weekelijks
ingehoude geld volgens Specificatie na aftrek van
Courante geld
Een obligatie van kasten van de overledene ten behoeve
van de Wed. Wolfers groot Drie honderd guldens
Capitaal lopende gegens 3 ½ pr.c. in dato 26 October 1777
En wegens 6 maanden Intrest Sedert Nov 1782 tot
Meij 1783
Een obligatie ten behoeve van Johannes Baving groot
Drie honderd gls. In dato 8 November 1782
En wegens Interst a 4 pr.c. , daar op verschuldigt sedert dato ---

1-15-
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388-15-8
360-9-8
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33-9
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177-9-12
49-9-8

17-18-

3005-5
300-

Een Obligatie ten behoeven van dheer Arend Herbert
De Bije groot Twee honderd gulden in dato 15 Augustus 1777
Een wegens 8 ½ maand Intrest a 4 Pr.c. daar op
verschuldigt sedert 15 Augustus 1782
Een obligatie ten behoeven van Casper Schrepfer in dato
1 Junij 1782 groot in Capitaal Twee honderd Guldens
En wegens Een jaar Intrest daar op verschuldigt a 3 ½ pr.c.
Een Hijpotheecq In dato ------------ ten behoeve van
de Heer Boudesteijn gepasseert groot in Capitaal Twee
duizend guldens Speciaal gevestigt op de Huijsinge hier vooren gemelt
En wegens Intrest 3 ½ Pr.c. daar op verschuldigt sedert
1 November 1782 tot 1 Meij 1783
Twee Jaaren Erfpagt dato A. 1781 en 1782 a f 18 glds jaars
Aan verders en Extra ordinaris verponding ende volgens
informatie circa
Nog zijn wel eenige posten van deeses Boedel open staande
welke voor als nog niet konnen gemeten worden, zo wegens de
onkosten op het redden van deezen Boedel, als andersins,
welke bij de Reekening des Boedels zal worden vereffent,
En t geen alhier maar dient voor --------------------------------------memorie
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Aldus geinventariseert ter
Requisitie en op het aangeven als in het hooft deeses,
welken volgende

Op heeden den 30 April 1783
Compareerde openbaar Notaris bij den Hove van Holland
geadmitteert in S-Gravenhage resideerende ter presentie
van de nagenoemde Getuijgen Monsieur
Kasper Schrepfer in Qualiteit als in het hooft deeses gemelt, de
welke Verklaart wegens de opgave van deeser Inventaris zig in
opregtheid en ter goeder trouw te hebben gekregen zonder sijns
weten deesen aangaande
Iets dat Schrijvens waardig was vergeeten of ter quader trouwe
agterhoude(n) te hebben, direct nog indirect, Belovende
nogthans indien er na deesen nog iets den voors. Boedel
concerneerende te voorschein op te tot sijne kennisse mogen
komen, het zelve bij Ampliatie getrouwelijk te zullen opgeven,
presenteerende wijders de deugdelijkheid van deesen Inventaris
des noods, en zulks gerequireert werdende met Eede te sterken
Aldus gepasseert ter presentie van Cornelis Roeloffs, en Fredrik
Warensveld als getuijgen.
Handtekeningen van:
Casper Schnepfer, Corns. Roeloffs, F. Wamersveld en A. van Leeuwen not. publ.s.

Kolfbaan in de 19e eeuw
In 2007 verscheen het boek ’t Sluijsje (1584-1834), het onbekende Rijswijkse buurtschap bij Den
Haag; geschreven en onderzocht door de bekende geschiedkundige onderzoeker en auteur
F.J.A.M. van der Helm – Den Haag. Dit boek is verkrijgbaar bij de auteur en ook ter inzage bij het
RHI-Museum Rijswijk.
In dit boek heeft de heer van der Helm ook de herberg “Pas Buiten” met als eigenaar Jacob
Trumpi(e) onder de loep genomen. (pag. 127 t/m 130).
Hieruit heb ik het volgende overgenomen met betrekking tot de kolfbaan en herberg:
Periode Pachter perceel I aankoopprijs
1625 Barthout Adriaansz 23 (erfpacht)
1739 Joost van der Burg 7000
1752 Johannes Ph. Jamaerh 3200
1777 Jacob Trumpi(e) 2000
1783 Hermanus van Borck 4450
1794 Isack du Mee
De kolfbaan en herberg kregen in 1777 (Bron:1) een nieuwe eigenaar in de energieke Jacob
Trumpie. Een man, die een behoorlijke stempel drukte op het leven aan ’t Sluijsje van de laatste
helft van de 18e eeuw. Behalve de overdekte kolfbaan kocht Trumpi(e), een huis met erf voor
eigen bewoning. Voorts kocht Trumpi(e) de vier huisjes gelegen bij de herberg. De laatste
transport acte dateerde van 1 augustus 1752.

Aan de noordzijde was de buurman Ruperus Pauli, de opvolger van Quirinus Dannenberg. De
erfpacht bedroeg 18 gulden en diende te worden betaald aan de heer Wittert. De koopsom
bedroeg het niet geringe bedrag van 2000 gulden. Rubertus Pauli was eveneens woonachtig aan
dat stukje grond 1777-1784.(Bron:2+4) Steeds meer mensen met een goede portemonnaie
zochten deze buurt op. De huisprijzen waren dan ook aanzienlijk. Pauli kocht enkele niet nader
omschreven huizen van de weduwe van de welgestelde notaris Quirinus Dannenberg, die er
vanaf 1737 woonachtig was. Pauli betaalt voor zijn aankoop een bedrag van 3.000 gulden! De
prijzen zeggen wel wat over het soort mensen, dat zich een dergelijke plek kon veroorloven. De
gegoede classe komt een steeds groter deel uitmaken van de bewoners van ’t Sluijsje. Na 5 jaar
verkoopt Rubertus Pauli zijn huizen aan Hermanus van Aanhout voor 3350 gulden. Inmiddels 350
gulden meer dan de prijs, die de vorige eigenaar nog had betaald. Daarna volgen er nog meer
splitsingen en neemt de bevolking langzaam toe.
Na het overlijden van Jacob Trumpi(e)(bron:4) gaan zijn erfgenamen over tot de verkoop van
enkele huizen en de overdekte kofbaan gelegen aan de noordzijde van het Rijswijkse gehucht ’t
Sluijsje. (Zie mijn beschrijving staat en inventaris d.d. 30 april 1784)
Tot zover het hoofdstukje 7-3-3/4, over Jacob Trumpi(e) (1777-1783).

Herberg - figuur, Zeldenzat 18e eeuw: Bron: HMO Goes

Bronnen microfiches:
RHI Rijswijk: (1) ORA deel 552, f. 292 d.d. 29-10-1777.
(2) ORA deel 552, f. 288v d.d. 29-10-1777.
(3) ORA deel 553, f. 116vo d.d. 18-6-1783.
(4) ORA deel 553, f. 127vo-128 d.d. 14-2-1784.
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