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Op 25.5.1782 koopt Jan Janse van Rijt voor f 6.000 de boerderij van zijn vader. Het 
gaat om  
- een woning en hofstede, vanouds genaamd Haaswijk, in de Oude Gelderwoudse 

en Westbroekpolders onder Zoeterwoude, 
 bestaande uit een herenhuis en huismanswoning met daarachter stalling voor 30 

koebeesten, een grote schuur of paardenstal, varkenskot item, grote 6 roede berg, 
als mede boomgaard, poting en planting, singel, hout, akkers en laan,  

 mitsgaders 27 morgen 266 roeden zowel wei- als hooiland, waaronder 1 morgen 
248 roeden, 2 morgen 306 roeden en 1 morgen 234 roeden leenroerig aan het huis 
van Polanen, 

 grenzend aan 
  noordoost Pieter den Elzen e.a. 
  noordwest de Noordaase vliet en Zuidbuurtse watering 
  zuidwest Jan Louwe van Es 
  zuidoost de ringsloot 
 vrij en onbelast.1 
 
Op 10.4.1783 maken de eerzame Jan Jansz van Rijt, bouwman, en de eerbare 
Ariaantje Koot, wonende aan de Noorda onder Zoeterwoude, hun testament op. Ze 
benoemen de langstlevende tot universeel erfgenaam en tot 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. Mocht de man als eerste overlijden zonder kinderen 
na te laten, dan krijgt zijn vader, indien nog in leven, een kindsdeel. Mocht de vrouw 
als eerste overlijden zonder kinderen na te laten, dan krijgt haar moeder, indien nog in 
leven, een kindsdeel.2 
 
Op 30.6.1790 dragen de curatoren van de boedel van Cornelis Broer enerzijds en 
Martinus van Setten anderzijds elk de helft van een leen, te weten 
- 1 morgen 298 roeden, uit een gerecht ¼ van 36 morgen, gelegen onder 

Zoeterwoude, in een kamp die men noemt de Noorda, grenzend aan 
  zuidoost en noord Jan Franke van Rijp 
  zuid  Lena Jorisdr den Elsen 
  noordwest de Zuidbuurtse watering, 
 nr. 161 en nr. 313 in het vernieuwde leenregister van het huis van Polanen, 
over aan Jan van Rijt, wonende onder Zoetermeer.3 
 
Op 23.1.1801 stelt de eerzame Jan Jansz van Rijt, weduwnaar van Ariaantje Koot, 
wonend aan de Noordaa, in aanvulling op het testament van 10.4.1783 zijn zwagers 
Pieter van Slingerland bouwman onder Hazerswoude en Arij Klaasz Koot bouwman 
onder Zoeterwoude tot voogden over zijn eventuele minderjarige erfgenamen.4 
 
Inderdaad worden na het overlijden van Jan Janse van Rijt Pieter Slingerland en Arij 
Klaasz Koot op 3.12.1806 door de weeskamer als voogden bevestigd.5 
 

                                                           
1  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 99 (volgens oude nummering deel F3), f. 254. 
2  Oud notarieel archief Leiden, inv. nr. 2376, f. 199, akte 43, notaris Passchier Soetbrood. 
3  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 106, ff. 60t en 60u. 
4  Codicil voor notaris Albert Klaverwijden te Zoeterwoude, in afschrift opgenomen in Oud 
rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 108, Transportregister P3, akte 14b. 
5  Archief weeskamer Zoeterwoude, Weesboek B 1719-1810, Verslag vergadering 3.12.1806. 
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Ten behoeve van de minderjarige kinderen van Jan van Rijt kopen die voogden op 
23.9.1807 van Marijtje Groenewegen, weduwe van Leendert van Rijt, wonend onder 
Warmond 
- twee percelen van lenen samen groot 3 morgen 3 hond 62 roede, 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, oost en zuid Jan van Rijt 
  west de Zuidbuurtse watering, 
voor een bedrag van f 1.050. 6  
 
Op 28.10.1809 verkopen de voogden via een publieke veiling aan Pieter van 
Slingerland en Arij Klaasz Koot te Hazerswoude in privé alsmede aan Jan Klaasz 
Koot te Zoeterwoude, voor een bedrag van f 18.580 plus f 136 wegens overgenomen 
goederen, 
- een hechte, sterke en weldoortimmerde huismanswoning en hofstede, genaamd 

Haaswijk, in de verponding bekend onder nr. 22, bestaande uit een bouwhuizing, 
stallen voor 30 koebeesten, een grote schuur, paardenstal en varkenshokken, een 
grote zes roeden berg, karnmolen, grote boomgaard, poting, planting, singel, 
houtakkers, lanen etc. 

- met 4 stukken wel toegemaakt wei-, hooi- en extra best veenland, samen 
verongeld voor 10 morgen 274 roeden, in de Oude Gelderwoudse polder onder 
Zoeterwoude, grenzend aan 

  oost de ringsloot van de droogmakerij 
  zuid Cornelis Jansz van Es 
  west de Noorda 
  noord Arend den Elzen, 
- enige partijen goed en wel toegemaakt wei- en hooiland, samen verongeld voor 18 

morgen 398 roeden, in de Westbroekpolder onder Zoeterwoude, 
 waarvan ca. 13 morgen 400 roeden grenzend aan 
  oost en zuid de Noorda 
  west de Zuidbuurtse vaart 
  noord Nicolaas Strijk, 
 en ca. 5 morgen grenzend aan 
  oost de Noorda 
  zuid Nicolaas Strijk nomine uxoris 
  west de Zuidbuurtse vaart 
  noord Aafje Honiet weduwe van Dirk Bosdam. 
Alle voornoemde landen (behalve 3 morgen 300 roeden in de Westbroekpolder daar 
mede in begrepen en aangekocht op 23.9.1807) zijn volgens meting samen groot 27 
morgen 266 roeden en op de kaart aangegeven met de letters A, B, C t/m M. Onder de 
landen zijn begrepen drie lenen van het huis van Polanen, groot 1 morgen 248 roeden, 
2 morgen 306 roeden en 1 morgen 234 roeden, die mede worden getransporteerd. De 
kopers zullen behouden in-, uit- en overpad over het land van Arend Pieter den Elzen 
tot aan de Weipoortse weg. Verder wordt verwezen naar de waarbrieven, de jongste 
van 25.5.1782. 
In de marge wordt vermeld dat een en ander in de verpondingskohieren van 
Zoeterwoude is te vinden als: 
nr. 22 (voorheen 100 en 361) een huis 

                                                           
6  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 106, f. 105. 
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bijlagen f. 5v 1 morgen 452 roeden 
   f. 6  1 morgen 505 roeden 
   f. 6v 1 morgen 128 roeden 
   f. 7  2 morgen 564 roeden 
   f. 7v 2 morgen 68 roeden 
   f. 8  136 roeden 
   f. 8v 367 roeden 
   f. 9  1 morgen 231 roeden 
   f. 9v 1 morgen 223 roeden 
legger 2 f. 353 2x 2 morgen 100 roeden 
   f. 353v 2 morgen 
   f. 354 1 morgen 300 roeden 
   f. 354v 1 morgen 300 roeden 
   f. 355 1 morgen 300 roeden 
   f. 358 300 roeden 
   f. 358v 1 morgen 396 roeden 
   f. 415 2 morgen 252 roeden 
   f. 415v 2 morgen 250 roeden 
   f. 416 500 roeden.7 
 

                                                           
7  Overigens verkopen de kopers de woning met toebehoren korte tijd later voor f 9.100 aan Maarten 
Waltman. Beide transporten worden officieel ingeschreven op 18.4.1810. Zie Oud rechterlijk archief 
Zoeterwoude, inv. nr. 108, Transportregister P3, akten 15 en 16. 


