
EEN HONDERDJARIGE IN DEN PRUIKENTIJD 
(J 67 8 --1779) -

"Te Gouda overleedt in Sprokkelmaand ( 1779) den 20, des 
nachts, in den ouderdom van 100 jaeren en omtrent 3 maenden, 
Pietertje Breedveld, weduwe Jan Puts; zijnde zij nooit ziek geweest, 
nog adergelaten, zelfs volgens haer zeggen, nooit meer dan eens 
bedroefd, voor 't overige altoos vrolijk en tot haer einde toe bij 
het volkomen gebruik van haer verstand geweest. 

De v ier kinderen, die zij gebaetd heeft, zijn overleden; dan zij 
laet 12 kinds-kinderen en 7 agter-kinds-kinderen, benevens de -
Weduwe van eenen Zoon en 5 Echtgenooten van kinds-kinderen 
na, die den 25 van Slachtmaand 1778 den lO0ste Verjaerdag van 
en met deze hunne oude Grootmoeder gevierd hebben." 

(Nieuwe Ned. Jaarboeken, deel XV, blz. 27) 

Ook in de "Maandelijkse Nederlandsche Mercurius", deel XLVI, 
bl. 77 is een soortgelijk bericht te vinden. 

Pietertje Cornelisdr. Breedveld werd 25 November 1678 te 
Zevenhuizen (Z.-H. ) uit een welgestelde Remonstrantsche familie 
geboren. Zij was een dochtei van Cornelis Maartensz. Breedveld 
en Marritge Pieters in ' t Hout. 31 Aug. 1697 trouwt zij te Zeven
huizen met Jan Ariens Puts, steenbakker te Nieuwerkerk. 

Haar man vestigt zich te Gouderak, alw.aar hij begin September 
1724 overlijdt. 3 Sept. 1739 schenkt zij. bij notariëele akte, ge
passeert bij notaris Frederik Luyt, hare twee zoons de steenplaats 
met alle toebehooren, mits dezen bij haar dood 11000 Carolus
guldens in den boedel inbrengen. Eenige jaren later schijnt zij te 
Gouda te zijn gaan wonen, alwaar zij den 20en Februari 1779 
op de Oosthaven is overleden. 

Bij gelegenheid van haar 1 00sten verjaardag heeft zij een 
feestavond gegeven in de voormalige Stadsdoelen, later R.H.B.S. 
thans de " Kleischool" op den Langen Tiendeweg, alwaar zij, 
volgens familieoverlevering, tot middernacht aan de feestvreugde 
deelgenomen heeft. -

Ter herinnering aan deze heugelijke gebeurtenis liet zij voor 
hare -familie en vrienden de hiernaast afgebeelde fraaie zilveren 
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medaille slaan, terwijl, naar de zede van dien tijd, een gelegenheids
gedicht, vervaardigd door Pieter van Braam, dit feit nog eens 
memoreerde. · 

Mannelijke afstammelingen, in de rechte lijn zijn, voorzoover ik 
heb kunnen nagaan, noch te Gouda, nodh te Gouderak meer woon
achtig. 

De overgrootmoeder mijner vrouw, Maria Puts, was een 
achterkleindochter van het krasse oudje, dat werkelijk den naam 
"kras" verdiende, want 11 Mei r775, dus op ruim 96-jarigen 
leeftijd compareert zij nog in persoon voor notaris Daesdonck voor 
het laten transporteeren van een huis. 

A. R. VAN DE PUTTE 
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