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Op 16.1.1799 maken de burger Jan Klaasz van Rijt en Jannetje Pietersdr Overschie, 

echtelieden in het Noordeinde van Delfgauw onder Hof van Delft, hun testament voor 

secretaris en gezworenen van Hof van Delft. Ze benoemen de langstlevende tot 

universeel erfgenaam, op voorwaarde dat deze de eventuele kinderen behoorlijk 

opvoedt en hen t.z.t. als legitieme portie een zodanige uitzet en som gelds uitreikt als 

dan naar de staat van de boedel als behoorlijk geoordeeld wordt.
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Volgens het verpondingsregister neemt Jan van Rijt in 1804 uit de verkoop van de 

landerijen van de abdij van Rijnsburg 

- 4 hond 50 roeden in de hoefslag van Pijnacker onder Hof van Delft 

over.
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Op 31.3.1810 koopt Jan van Rijt voor f 31 uit de nagelaten boedel van Pieternelletje 

Overschie, waarvan hij tevens een van de executeurs is, 

- een huis en erf aan de zuidzijde van de Moeslaan binnen Delft, grenzend aan 

  oost Cornelis Groenewegen 

  west zekere poort waarin het huis zijn uitgang heeft. 

Volgens het verpondingsregister gaat het huis in 1826 naar Martinus Schoenmakers.
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Op 28.7.1815 krijgt Jan uit de nalatenschap van zijn ouders (zie onder VIIIi) het 

volgende onroerend goed toebedeeld: 

- de bouwmanswoning nr. 10, bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte, met 

33 morgen 510 roeden wei- en hooiland, waarvan 11 morgen onvrij hofland, onder 

Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Pijnacker, strekkende 

van de Delfgauwse weg oost op tot over de Rijskade, grenzend aan 

  zuid Cornelia Zuidgeest, huisvrouw van Jan Halkes 

  noord de erven Johannes Wagemakers en Pieter van Sonsbeek, 

- 5 morgen 500 roeden land, in de Noordpolder van Delfgauw, onder de poorterij 

der stad Delft, grenzend aan 

  oost de weg 

  zuid de erven van dhr. Stolk 

  west en noord Nicolazina van Rijt, huisvrouw van Pieter van der Knaap, 

tot een totale waarde van f 20.891-5, zodat Jan f 3.606-19-3 moet bijbetalen. 

 

Op 25.2.1819 koopt Jan van Rijt, bouwman te Hof van Delft nr. 10, 

- een perceel wei- en hooiland, groot 2 morgen 565 roeden, in de Noordpolder van 

Delfgauw onder Hof van Delft, grenzend aan 

  oost de volgende partij 

  zuid en west Jan van Rijt 

  noord de erfgenamen van Johannes Wagemakers, 

- een perceel wei- en hooiland, groot 1 morgen 435 roeden, als voor, grenzend aan 

  noord en oost de erfgenamen van Johannes Wagemakers 

  zuid Jan van Rijt 

  west de vorige partij, 

voor f 2.000 van Pieter Zonsbeek.
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1
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 112. 

2
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 76, Rekening extraordinaire verponding, f. 16a. 

3
  Oud rechterlijk archief Delft, inv. nr. 253, Transportakten D, nr. 33. Zie ook Archief gemeente 

Delft, 2e afdeling, inv. nr. 234a dl. 1, Verponding 1810-1835, wijk 2 nr. 563. 
4
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3421, notaris Gijsbertus van Hasselt, akte 27, f. 70. 
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Dat is niet genoeg om zijn drie zoons Nicolaas, Pieter en Jan junior elk aan een eigen 

boerderij te helpen. Op 4.1.1828 koopt hij op een publieke veiling van Izaac van der 

Kleij voor een bedrag van f 22.800 

- een kapitale, hechte, sterke bouwmanswoning gequoteerd nr. 3, bestaande in huis, 

koestalling voor 50 hoornbeesten, paardenstalling, dorsvloer, schuren, 3 bergen en 

boomgaard, met 28 bunder 69 roeden 49 el extraordinair en wel toegemaakt wei-, 

hooi- en teelland onder Hof van Delft, grenzend aan 

  oost de Laankade 

  zuid de volgende partij 

  west de heer P. Beltink e.a. 

  noord Cornelis Bruijnse Groenewegen, 

- een perceel weiland, als voor, groot 4 bunder 96 roeden 75 el, grenzend aan 

  oost de Laankade 

  zuid Willem van Balen en de vorige partij 

  west de heer P. Beltink 

  noord de vorige partij, 

- een perceel weiland, als voor, groot 4 bunder 25 roeden 78 el, grenzend aan 

  oost de Laankade 

  zuid Johannes van Gelder en de vorige partij 

  west Willem van Balen 

  noord de vorige partij.
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In de kadastrale boekhouding is een en ander te vinden als 

- een huis, schuur, erf en tuin met boomgaarden en diverse percelen bouw- en 

weiland, onder Vrijenban, in de Noordpolder van Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 

219, 220, 225 t/m 240 en 250 t/m 254 en 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 424, 425 en 428 t/m 433, 

 samen groot 40 ha 6 a.
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Verder helpt hij zijn zoon Jan junior financieel om op 7.4.1840 de boerderij van zijn 

oom Arie over te nemen (zie hieronder). 

 

Jannetje Pietersdr Overschie, wonende in het Noordeinde van Delfgauw B nr. 19 in 

Vrijenban, overlijdt op 22.11.1841. Jan en Jannetje zijn in gemeenschap van goederen 

getrouwd. Volgens het testament van 16.1.1799 erft haar man ¼ van haar 

nalatenschap, de overige ¾ gaat naar de kinderen. 

De erfenis omvat:
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- een bouwmanswoning, nr. 49, met schuur, erf, 5 gedeelten tuin, 2 boomgaarden, 

25 partijen weiland, een gedeelte watering en 11 bossen hakhout, in Vrijenban, 

 in de Noordpolder van Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 132 t/m 138 en 196 t/m 

211, 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 407 t/m 414 en 416 t/m 419 en 

 aan de Noordeindse weg, kadaster sectie B nrs. 436, 445, 447, 450, 453, 454, 456, 

458, 460 en 463, 

 samen groot 33 ha 59 a 63 ca, 

                                                           
5
  Oud notarieel archief Pijnacker, inv. nr. 6862, notaris Christiaan Reijtenbagh, 21.12.1827 

(aankondiging) en 4.1.1828 (veiling). 
6
  Kadastrale legger Vrijenban, art. nr. 183. 

7
  Zie ook Kadastrale legger Vrijenban, art. nrs. 123 en 183 en Delft, art. nrs. 1280 en 1996. 
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- twee partijen weiland in de Noordpolder onder Delft, kadaster sectie A nrs. 834 en 

835, samen groot 4 ha 86 a 30 ca, 

- een bouwmanswoning, nr. 26, met schuur, erf, tuin, 3 boomgaarden, 3 partijen 

bouwland, 21 partijen weiland, een deel kade aangeslagen als weiland en een bos 

hakhout, in Vrijenban, 

 in de Noordpolder van Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 219, 220, 225 t/m 240 en 

250 t/m 254 en 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 424, 425 en 428 t/m 433, 

 samen groot 40 ha 6 a. 

 

Uit de memorie van successie blijkt dat Jan ab intestato overlijdt. Erfgenamen zijn 

zijn vier nagelaten kinderen, te weten 

 Nicolaas, Petrus en Johannes van Rijt, bouwlieden en 

 Johanna van Rijt, zonder beroep, allen wonende te Vrijenban. 

Het nagelaten onroerend goed wordt omschreven als 5/8 (de overige 3/8 behoort als 

moederlijk erfdeel reeds aan de kinderen toe) in 

- een bouwmanswoning met toebehoren en diverse partijen land onder Vrijenban, 

groot 3.359 roeden 68 el, kadaster sectie B nrs. 132-138, 196-211, 407-414, 416-

419, 436, 445, 447, 450, 453, 454, 456, 458, 460 en 463, 

- een bouwmanswoning met toebehoren en diverse partijen land onder Vrijenban, 

groot 4.006 roeden, kadaster sectie B nrs. 219, 220, 225-240, 250-254, 424, 425 

en 428-433 

- 2 partijen weiland onder Delft, groot 486 roeden 30 el, kadaster sectie A nrs. 834 

en 835.
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Op 7.2.1850 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Jan van Rijt en 

Jannetje Pietersdr Overschie. De netto waarde van de nalatenschap wordt becijferd op 

f 80.661,71, zodat elk van de vier kinderen recht heeft op een aandeel ter waarde van 

f 20.165,42¾. 

Het onroerend goed wordt opgedeeld in twee gelijkwaardige kavels met een 

taxatiewaarde van f 25.000. De ene kavel bestaande uit 

- de bouwmanswoning nr. 49, met schuur, erf, tuin, boomgaarden en diverse 

percelen weiland en bossen hakhout, in Vrijenban, 

 in de Noordpolder Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 132 t/m 138 en 196 t/m 211, 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 407 t/m 414 en 416 t/m 419 en 

 aan de Noordeindse weg, kadaster sectie B nrs. 458, 460 en 463, en 

- twee percelen weiland in de Noordpolder onder Delft, kadaster sectie A nrs. 834 

en 835, 

gaat naar Nicolaas en Johanna, 

de andere kavel bestaande uit 

- de bouwmanswoning nr. 26, met schuur, erf, tuin, boomgaarden, diverse percelen 

bouw- en weiland en een bos hakhout, in Vrijenban, 

 in de Noordpolder Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 219, 220, 225 t/m 240 en 250 

t/m 254 en 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 424, 425 en 428 t/m 433, en 

- een aantal bossen hakhout aan de Noordeindse weg, onder Vrijenban, kadaster 

sectie B nrs. 436, 445, 447, 450, 453, 454, 456 

gaat naar Pieter. 

                                                           
8
  Memories van successie Zuid-Holland, inv. nr. 2689, kantoor Delft, reg. IV nr. 1260. 
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Omdat Pieter daarmee teveel krijgt, moet hij zijn mede-erfgenamen compenseren via 

een uitkering van f 424,30½ aan Nicolaas en Johanna en van f 3.990,26¾ aan Jan. 

Nicolaas en Johanna krijgen voor hun aandeel ook nog de levende have, de rijtuigen, 

de melk- en bouwgereedschappen en de inboedel van de ouderlijke woning. 

Jan krijgt zijn aandeel in de vorm van een doorhaling van de onderhandse lening ad 

f 15.858 met de bijbehorende rente tegen 3%, die hij in 1840 bij zijn vader heeft 

afgesloten ter gedeeltelijke betaling van de aankoop van zijn bouwmanswoning. 

Daarnaast krijgt hij, zoals al aangegeven, een bedrag van f 3.990,26¾ van zijn broer 

Pieter.
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9
  Nieuw notarieel archief Delft, notaris Bartholomeus van Berkel, inv. nr. 93, akte 28. De 

eigendomsovergangen van het onroerend goed zijn ook te vinden in de Registers van overschrijving 

van het kadaster, kantoor ’s-Gravenhage, register 142, volgnrs. 66 en 67. 
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 NICOLAUS JOANNES (NICOLAAS) VAN RIJT, geb./ged. Delft (RK) 

6/7.8.1799, zn. van Joannes van Rijt en Johanna Pietersdr Overschie, bouwman in 

de Noordpolder van Delfgauw, overl. Hof van Delft 10.12.1865 

 

 

Uit de nalatenschap van zijn ouders krijgt Nicolaas, samen met zijn zus Johanna, het 

volgende onroerend goed toegedeeld: 

- de bouwmanswoning nr. 49, met schuur, erf, tuin, boomgaarden en diverse 

percelen weiland en bossen hakhout, in Vrijenban, 

 in de Noordpolder Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 132 t/m 138 en 196 t/m 211, 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 407 t/m 414 en 416 t/m 419 en 

 aan de Noordeindse weg, kadaster sectie B nrs. 458, 460 en 463, en 

- twee percelen weiland in de Noordpolder onder Delft, kadaster sectie A nrs. 834 

en 835. 

 

Op 28.12.1858 zijn Nicolaas en Johanna er blijkbaar aan toe om te gaan rentenieren. 

Ze verkopen 

- de boerderij met de bijbehorende grond onder Vrijenban en Delft 

aan Johannes Hendrik Ferdinand Berghegge, koopman te Delft.  

In ruil krijgen ze 

- een huis en erf met koepel, tuin en schuurtje in de Voordijkhoornse polder onder 

Hof van Delft, aan de Westsingel der stad Delft op de noordoosthoek van de Laan 

van Overvest, kadaster sectie C nrs. 613, 691 en 692, samen groot 10 a 65 ca 

en als toegift een bedrag van f 30.000 in contanten.
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Een stukje van de tuin wordt rond 1862 gebruikt om er een tweede huis te laten 

bouwen, naar mag worden aangenomen voor broer Pieter die inmiddels ook zijn 

boerderij aan de kant heeft gedaan. Het kadastrale perceel C 692 wordt gesplitst in 

- een huis en erf, kadaster sectie C nr. 729 groot 64 ca en de rest van de tuin, 

kadaster sectie C nr. 730, groot 8 are 6 ca.
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Nicolaas overlijdt in 1865. Volgens zijn testament van 28.12.1858 voor notaris 

Bartholomeus van Berkel te Delft erft zijn zus Johanna zijn nalatenschap, te weten de 

helft in hun gemeenschappelijke boedel. De erfenis bestaat uit de helft in  

- een huis, koepel en tuin aan de Westsingel der stad Delft, gemeente Hof van Delft, 

kadaster sectie C nrs. 613, 691, 729 en 730, groot 10 a 65 ca, 

- en een flink aantal obligaties, 

met een totale zuivere waarde van f 24.068,36.
12

 

 

Johanna overlijdt in 1875. In haar testament van 6.4.1866 voor notaris W.E. van 

Berkel te Delft legateerde zij 

 f 500 aan de vereniging van de H. Vincentius a Paulo te Delft en 

 f 500 aan de vereniging van de H. Elisabeth te Delft. 

Haar broer Petrus, particulier te Hof van Delft, is erfgenaam en krijgt: 

                                                           
10

  Kadaster, Registers van overschrijving, kantoor ’s-Gravenhage, register 272, volgnr. 10. 
11

  Zie over een en ander de kadastrale legger Vrijenban, art. nr. 363, Delft, art. nr. 3352 en Hof van 

Delft, art. nrs. 558 en 659. 
12

  Memories van successie Zuid-Holland, inv. nr. 2709, kantoor Delft, aangifte d.d. 11.6.1866. 
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- een huis, koepel, erf en tuin in de Voordijkhoornse Polder, gemeente Hof van 

Delft, kadaster sectie C nrs. 613, 691, 729 en 730, groot 10 a 65 ca, 

- en een flink aantal obligaties, 

met een totale zuivere waarde van f 52.990,41.
13
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  Memories van successie Zuid-Holland, inv. nr. 2719, kantoor Delft, Reg. IV nr. 4/6040. 
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 PETRUS JOANNES (PIETER) VAN RIJT, ged. Delft (RK) 25.6.1801, zn. van 

Joannes van Rijt en Johanna Pietersdr Overschie, bouwman in de Noordpolder 

van Delfgauw, overl. Hof van Delft 18.10.1888 

 

 

Uit de nalatenschap van zijn ouders krijgt Pieter het volgende onroerend goed 

toegedeeld: 

- de bouwmanswoning nr. 26, met schuur, erf, tuin, boomgaarden, diverse percelen 

bouw- en weiland en een bos hakhout, in Vrijenban, 

 in de Noordpolder Delfgauw, kadaster sectie B nrs. 219, 220, 225 t/m 240 en 250 

t/m 254 en 

 in het Lage poldertje, kadaster sectie B nrs. 424, 425 en 428 t/m 433, en 

- een aantal bossen hakhout aan de Noordeindse weg, onder Vrijenban, kadaster 

sectie B nrs. 436, 445, 447, 450, 453, 454, 456. 

Op enig moment laat hij de woning op perceel B 228 iets vergroten ten koste van de 

boomgaard op B 229. Ze worden dan hernummerd tot B 512 en 513. 

 

Rond 1860 is Pieter er, in navolging van zijn broer Nicolaas en zijn zus Johanna, aan 

toe om te gaan rentenieren. Volgens de kadastrale legger verkoopt hij 

- twee bossen hakhout aan de Noordeindse weg onder Vrijenban, kadaster sectie B 

nrs. 454 en 456 

aan Cornelis Groenewegen, bouwman te Pijnacker.
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Op 21.4.1860 gaat 

- de rest van zijn bezittingen onder Vrijenban 

voor een bedrag van f 40.000 naar Laurentius van Koppen, bouwman te Pijnacker. 

Vastgelegd wordt dat de koper de koopsom niet hoeft te betalen dan na het overlijden 

van de verkoper en van zijn broer Nicolaas en zijn zus Jannetje. Verder mag hij de 

omvang van het bezit en van de schuld niet veranderen zonder schriftelijke 

toestemming van de verkoper. De interest is 4% per jaar, steeds te betalen op 1.5.
15

 

 

Aansluitend trekt hij in bij zijn broer Nicolaas en zus Johanna, die een jaar eerder zijn 

gaan rentenieren in een huis en erf met koepel en tuin aan de Westsingel van de stad 

Delft, onder de gemeente Hof van Delft. 

 

Wanneer Nicolaas en Johanna beiden zijn overleden, is Pieter enige erfgenaam. Hij 

krijgt het bezit over 

- twee huizen, erven, koepel en tuin in de Voordijkhoornse Polder, gemeente Hof 

van Delft, kadaster sectie C nrs. 613, 691, 729 en 730, groot 10 a 65 ca.
16

 

 

Petrus Johannes overlijdt in 1888, zonder ad- of descendenten. Zijn erfenis bestaat uit 

- twee huizen, erven, koepel en tuin aan de Westsingel te Delft, op de hoek van de 

Laan van Overvest in de gemeente Hof van Delft, kadaster sectie C nrs. 613, 691, 

729 en 730, groot 10 a 65 ca, 

- en een flink aantal obligaties, 

                                                           
14

  Kadastrale legger Vrijenban, art. nr. 362. 
15

  Nieuw notarieel archief Delft, notaris Bartholomeus van Berkel, inv. nr. 205, akte 71. 
16

  Kadastrale legger Hof van Delft, art. nr. 795. 
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met een zuivere waarde van f 82,783,42½. In zijn testament van 10.4.1888 voor 

notaris W.E. van Berkel te Delft, prelegateerde hij  

 f 2.000 aan zijn neef Laurens van Koppen, 

 f 2.000 aan zijn nicht Maria van Koppen, echtgenote van Theodorus Ammerlaan,  

legateerde hij 

 zijn twee huizen, de inboedel en f 1.000 aan zijn huishoudster Johanna van Rutten, 

 f 1.000 aan het kerkbestuur van de H. Hippolytus te Delft, 

 f 500 aan het parochiaal armbestuur der RK gemeente te Delft, 

 f 500 aan de Vereniging van de H. Elisabeth te Delft, 

 f 500 aan de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo te Delft, 

en benoemde hij tot erfgenamen 

 zijn neef Laurens van Koppen, kleinzoon van een zuster van zijn vader, voor 1/9, 

 Maria van Koppen, echtgenote van Theodorus Ammerlaan, kleindochter van 

dezelfde zuster, voor 1/9, 

 een reeks neven en nichten Overschie van moeders kant resp. hun descendenten, 

elk voor 1/9.
17

 

 

Inderdaad worden in 1889 volgens de kadastrale legger 

- de twee huizen, erven, koepel en tuin onder Hof van Delft, kadaster sectie C nrs. 

613, 691, 729 en 730 

afgegeven aan Johanna van Rutten. 

 

                                                           
17

  Memories van successie Zuid-Holland, inv. nr. 2733, kantoor Delft, Reg. IV nr. 6/5609. 
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 JOHANNES ANTHONIJ (JAN JANSZN) VAN RIJT, ged. Delft (RK) 

10.5.1803, zn. van Joannes van Rijt en Johanna Pietersdr Overschie, bouwman in 

de Zuidpolder van Delfgauw, overl. Vrijenban 25.5.1860 

 

 tr. Vrijenban 25.4.1844 

 

 CORNELIA MAAT, ged. Delft (RK) 17.9.1810, dr. van Cornelis Maat en 

Petronilla Boer, hertrouwd Delft 3.5.1871 met Johannes Leendert Romeijn, overl. 

Delft 23.1.1873 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 7.4.1840 weet Jan Janszn van Rijt, met financiële hulp van zijn vader, de boerderij 

van zijn overleden oom Arij (zie onder VIIIi) over te nemen, bestaande uit: 

- een huis, schuur, erf en boomgaarden met een bos hakhout en diverse percelen 

wei- en bouwland, in de Zuidpolder van Delfgauw onder Vrijenban, kadaster 

sectie C nrs. 416, 478, 479, 483 t/m 491, 496 t/m 499, 501, 502, 516, 535, 540, 

541, 546 en 586, 

- een huis, schuur, erf en tuin met 5 bossen hakhout, in Delfgauw aan de noordzijde 

van de Pijnackerse vaart onder Vrijenban, genaamd de Zwanenkampen, kadaster 

sectie C nrs. 424, 437 t/m 442 en 

- 2 percelen weiland in de Zuidpolder, onder Ruiven, kadaster nrs. 171 en 172 

(vanaf 1846 Pijnacker, sectie D). 

 

Volgens de kadastrale leggers
18

 koopt hij op enig moment nog 

- een perceel weiland in de Zuidpolder van Delfgauw onder Vrijenban, kadaster 

sectie C nr. 500 

bij van van Arnoldina Wilhelmina Jacoba Tets van Goudriaan, 

terwijl hij 

- het huis met schuur, erf, tuin en een bos hakhout, genaamd de Zwanenkampen, 

onder Vrijenban, kadaster sectie C nrs. 424, 441 en 442 

verkoopt aan Catharina Pruijsroo, weduwe van Pieter Overschie. 

Op 2.3.1852 verkoopt hij 

- de 2 percelen weiland in de Zuidpolder onder Pijnacker, kadaster sectie D nrs. 171 

en 172 

voor f 2.200 aan Jean Albert Maas Geesteranus.
19

 

 

Uit de memorie van successie blijkt dat Jan Janszoon van Rijt kinderloos overlijdt. 

Volgens het testament van 17.2.1846 voor notaris Bartholomeus van Berckel te Delft 

zijn Jan en Cornelia in gemeenschap van goederen getrouwd geweest en is Cornelia 

enige erfgenaam. De gemeenschap omvat 

- een bouwmanswoning met bijbehorende gebouwen, werf, tuin en boomgaard te 

Vrijenban, met diverse partijen land, groot 39 ha 45 a 33 ca, kadaster sectie C nrs. 

416, 437-440, 478, 479, 483-491, 496-502, 516, 535, 540, 541, 546 en 586, 

getaxeerd op f 35.500. 
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  Kadastrale legger Vrijenban, art. nr. 271 , Ruijven, art. nr. 33 en Pijnacker, art nr. 390. 
19

  Nieuw notarieel archief Delft, notaris Jacobus Vernée, inv. nr. 102. 
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De levende have bestaat uit 34 koeien, 2 pinken, 11 magere varkens en 4 werk-

paarden. Op de bouwmanswoning rust een hypotheekschuld tot een restant van 

f 6.000. 

Het batig saldo van de gemeenschap is f 43.463,73. De helft hiervan behoorde toe aan 

Jan. Na aftrek van de begrafeniskosten van f 336 heeft zijn zuivere nalatenschap een 

waarde van f 21.395,86.
20

 

 

Wanneer Cornelia in 1871 hertrouwt, verkoopt ze de boerderij aan Gerardus van 

Leeuwen. 
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 Memories van successie Zuid-Holland, inv. nr. 2704, kantoor Delft, reg. IV nr. 2/4477. 


