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Op 28.4.1766 draagt Trijntje Leenderts van Meurs, weduwe van Arent Boerman, als 
moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Albert Boerman 
- twee percelen van lenen samen groot 3 morgen 3 hond 62 roeden, het ene 2 

morgen 92 roeden, het andere 1 morgen 2 hond 70 roeden genaamd de driekante 
kamp, in de Westbroeksepolder onder Zoeterwoude op de Noorda, grenzend aan 

  noord de Grote armen van Zoetermeer en Zegwaard 
  west de Zuidbuurtse watering 
  zuid Jan van Rijt 
  oost de Molenwatering, 
 respectievelijk nr. 161 en nr. 81 in het leenregister van Polanen, 
over aan Leendert van Rijt.1  
 
Op 2.11.1785 maken de eerzame Leendert van Rijt, bouwman, en de eerbare Marijtje 
Groenewegen, echtelieden, wonend aan de Stroomsloot onder de heerlijkheid van 
Alkemade, hun testament op voor notaris Passchier Soetbrood te Leiden. Ze 
benoemen de langstlevende tot universeel erfgenaam en voogd over de eventuele 
kinderen. Als legitieme portie dient de langstlevende t.z.t. aan de kinderen een som uit 
te keren naar eigen consciëntie.2  
 
Op 24.11.1798 koopt Leendert van Rijt voor f 3.550 uit de nalatenschap van zijn broer 
Pieter 
- een huismanswoning en stalling voor 39 koebeesten, paardenstalling, zomerhuis, 

schuren, karnmolen, 6 roeden hooiberg, dorsvloer, wagenhuis, varkenskot en 
verder getimmerte, in het Lageland in de Roopolder aan de Stroomsloot onder 
Alkemade, 

 met diverse partijen zowel wei- als hooiland aan en achter de woning, groot samen 
24 morgen 339 roeden, 

 grenzend aan 
  oost de vaarsloot, de burgers Viruly, Kornelis Reinaard en Pieter 

Vromesteijn 
  zuid de abdij van Leeuwenhorst, de burgers Dirk Bus nomine uxoris en de 

erven van Jan Breedlinden 
  west de Stroomsloot 
  noord de abdij van Rijnsburg, Kornelis Reinaard, 
 belast met f 2 erfpacht per jaar aan het Catharina Gasthuis te Leiden.3 
 
Op 23.9.1807 verkoopt Marijtje Groenewegen, weduwe van Leendert van Rijt, 
wonend onder Warmond, 
- de eerder genoemde twee percelen van lenen, van 2 morgen 92 roeden en van 1 

morgen 270 roeden, in de Westbroekpolder onder Zoeterwoude aan de Noorda, 
grenzend aan 

  noord, oost en zuid Jan van Rijt 
  west de Zuidbuurtse watering 
voor een bedrag van f 1.050 aan Pieter van Slingerland en Arij Claasz Koot, als 
voogden over de minderjarige kinderen van Jan van Rijt.4  
 
                                                           
1 De overdracht is later ingeschreven in Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 106, f. 44y. 
2  Oud notarieel archief Leiden, inv. nr. 2378, f. 520, akte 112. 
3  Oud rechterlijk archief Alkemade, inv. nr. 93, akte 34, f. 45, transportdatum 3.5.1799. 
4  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 106, f. 105. 
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Op 10.3.1813 verkopen vrouwe Marijtje Groeneweegen, weduwe van Leendert van 
Rijt, en Jan van Rijt, wonend te Warmond 
- de eerder genoemde huismanswoning met 24 morgen 339 roeden ofwel 21 hectare 

land, in het Lageland in de Roopolder aan de Stroomsloot onder Alkemade 
voor f 3.000 aan Mr. Daniel van Halteren, president van het Tribunaal ter Eerste 
Instantie te Leiden.5 
 
Wanneer Marijtje Groenewegen in 1814 overlijdt, is Jan Leendertse van Rijt, 
bouwman te Warmond, haar enige zoon en erfgenaam ab intestato. De memorie van 
successie geeft verder geen informatie over de nalatenschap.6  
 

                                                           
5  Notarieel archief Leiden, inv. nr. 183, f. 99, akte 43, notaris Paul François Hubrecht. 
6  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Noordwijk, inv. nr. 1385. 


