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Wanneer Arij in 1752 met Johanna van Lockhorst trouwt, heeft zij uit haar eerdere 

huwelijk met Havik Porcelles een aantal panden in Leiden in eigendom:
1
 

- een pand aan de westzijde van de Oranjegracht (+1) 

- een pand aan de oostzijde van de Nieuwsteeg (+2) 

- een pand aan de Turfmarkt (+3) 

- de helft van een pand aan de noordzijde van de Hogewoerd. (+4) 

 

Het laatste perceel, zijnde 

- een huis en erf aan de noordzijde van de Nieuwe Hogewoerd in Leiden, omtrent 

de Hogewoerdspoort, 

wordt op 25.4.1752 door Arij van Rijt samen met Maria Nieufoort weduwe van 

Daniel van der Kelk die de andere helft in eigendom heeft, voor f 650 verkocht aan 

Christiaan van Staveren.
2
 (-4) 

 

Arij van Rijt koopt op 13.5.1752 

- een hecht, sterk en weldoortimmerd huis en erf, met de bijbehorende kleerblekerij 

voorzien met een washuis, spoelhuis en verder getimmerte, buiten de Witte poort 

der stad Leiden aan de Herenweg, onder Zoeterwoude.
3
 (+5) 

 

Op 10.9.1756 maken Sr. Arij van Rijt houtzaagmolenaar en zijn vrouw Juff. Johanna 

la Broij, wonend buiten de Witte Poort onder Zoeterwoude, hun testament. Ze 

benoemen de langstlevende tot enige en universele erfgenaam, op voorwaarde dat 

deze de eventuele kinderen behoorlijk opvoedt en hun t.z.t. een bedrag naar eigen 

inzicht uitkeert in plaats van de legitieme portie. Als de man als eerste overlijdt en 

zijn moeder Elisabeth van der Ende, weduwe van Pieter van Rijt, zou nog in leven 

zijn, dan dient zij f 10.000 te krijgen in plaats van de legitieme. Verder benoemen ze 

de langstlevende tot voogd.
4
 

 

Op 18.12.1773 koopt Arij van Jan Kuijper 

- de helft van een moutmolen op het Bolwerk omtrent de Rijnsburgerpoort te 

Leiden, genaamd de Juffer, met de helft van alle losse en vaste gereedschappen 

die tot de molen behoren, (+6a) 

 belast met de helft van de recognitie van f 4-10 per jaar ter zake van de wind 

aankomende de stad en met een schuldbrief per reste groot f 4.300 d.d. 30.4.1743 

ten behoeve van Jan de Kok, 

- twee huizen en erven aan de oostzijde van de Binnenvestgracht te Leiden omtrent 

de Runmolen, (+7) 

het geheel belast met een schuldbrief van f 2.000 d.d. 22.6.1747 ten behoeve van Arij 

van Rijt. De koop wordt door Arij betaald met de overname van de schuldbrief per 

reste van f 4.300 en de cassatie van de schuldbrief van f 2.000.
5
 

 

Op 18.3.1774 wordt Arij poorter van Leiden.
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Op 16.9.1775 koopt Arij voor f 3.900 van Claas Koster 

- de helft van hetgeen van de afgebrande moutmolen op de Vestwallen van Leiden 

tussen de Rijnsburgerpoort en de Morspoort, genaamd geweest de Juffer, met de 

helft in de schuit en hetgeen van de gereedschappen ijzerwerk etc nog over is, 

 belast met de helft van de recognitie van f 4-10 ter zake van de wind ten behoeve 

van de stad.
7
 (+6b) 

 

Op 21.10.1775 gaat Johanna la Broij weg bij haar man Arij van Rijt, houtzaag- en 

moutmolenaar aan het Galgewater. Ze stuurt aan op scheiding van tafel en bed, omdat 

ze al langere tijd mishandeld zou worden. Ze krijgt van het gemeentebestuur 

toestemming om zich, in afwachting van de uitspraak, van haar man af te zonderen. 

Jan van den Broeck, 2e klerk ter griffie, wordt aangesteld als haar curator. 

In de civiele procedure die volgt wordt een groot aantal getuigen opgeroepen, 

voormalige knechten en dienstbodes, vrienden en kennissen, die op verzoek van een 

van beide partijen een verklaring afleggen. Daaruit komt het beeld naar voren dat Arij 

zich tegenover derden vrijwel altijd correct gedraagt. Ook met zijn drie vrouwen zijn 

er veel goede momenten, waarbij er wordt gelachen en Arij zich zorgzaam opstelt. 

Maar Arij lust op zijn tijd blijkbaar ook een borreltje. En dan gaat zijn temperament 

met hem aan de haal, met als gevolg schelden en mishandeling, niet alleen tegenover 

zijn huidige vrouw, maar ook al in zijn twee eerdere huwelijken. 

Blijkbaar komt het tot een scheiding.
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Blijkbaar laat Arij de afgebrande molen de Juffer, nu die volledig in zijn bezit is, weer 

opbouwen. Op 29.3.1777 verkoopt hij 

- de helft van een stenen moutmolen op het Bolwerk omtrent de Rijnsburger poort 

te Leiden, vanouds genaamd de Juffer, met de helft van alle vaste en losse 

gereedschappen, 

 belast met de helft van een recognitie van f 4-10 aan de stad, 

voor f 12.500 aan de deken en de hoofdlieden van het Brouwersgilde.
9
 (-6b) 

 

Op 29.8.1780 koopt Arij van Geertje Vermeij weduwe van Jan La Broij 

- een huis en erf op het Marendorp of Haarlemmerstraat omtrent de Mare tegenover 

de Donkersteeg te Leiden (+8) 

- 5 huizen en erven aan de oostzijde van de Looierstraat te Leiden, geapproprieerd 

tot een zeemtouwerij, met nog 3 huizen en erven mede aan de oostzijde van de 

Looierstraat. (+9) 

De aankoop wordt betaald met de cassatie van een schuldbrief d.d. 1.8.1767 ten 

behoeve van Arij van Rijt per reste groot f 3.650.
10

 

 

Op 31.8.1780 koopt Arij voor f 600 van Gijsbert de Graaf 

- een huis en erf op de Mare omtrent de Haarlemmerstraat te Leiden.
11

 (+10) 
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Op 11.4.1781 maakt Arij van Rijt, wonende op het Marendorp of Haarlemmerstraat 

tegenover de Donkersteeg in Leiden, zijn testament op.
12

 Hij herroept het testament 

van 10.9.1756 en legateert: 

- aan Alida van Oijen, dochter van zijn zus Jacoba van Rijt en haar man Arij van 

Oijen, f 2.000 

- aan Pieter van Rijt, zoon van wijlen zijn broer Jan, f 2.000 

- aan Arnoldus Lokhorst te Utrecht, nagelaten broederszoon van zijn vrouw 

Johanna Lockhorst, of diens descendenten, f 2.000 

- aan de nagelaten kinderen van Hendrik Last, broeder in halve bedde van zijn 

vrouw Johanna Lockhorst, of diens descendenten, f 2.000. 

Hij legateert de vruchten en interesten van de rest van zijn vermogen 

- voor 1/3 aan zijn zus Adriana, weduwe van Pieter Braassem, en bij haar overlijden 

aan haar twee zoons Jan en Pieter Braassem, of een van beiden, 

- voor 1/3 aan zijn zus Jacoba en haar man Arij van Oijen, of een van beiden, en bij 

hun overlijden aan hun dochter Alida van Oijen, 

- voor 1/3 aan Pieter van Rijt, nagelaten zoon van zijn broer Jan van Rijt, 

hun leven lang. 

Tot erfgenamen benoemt hij alle kindskinderen van zijn broer Jan en zijn zusters 

Adriana en Jacoba, hoofd voor hoofd bij egale porties, of hun descendenten bij 

representatie. Waarna een gedetailleerde regeling volgt wanneer en hoe de 

kindskinderen hun aanspraak op hun erfdeel tot gelding kunnen brengen. 

Tot executeurs benoemt hij Pieter van Rijt Janszn te Rotterdam en de goede bekenden 

Bastiaan Kruijt en Jan Viele. 

 

Op 18.10.1784 verkoopt Arij 

- een gedeelte grond groot 3.767 Rijnlandse voeten, geapproprieerd tot een looierij, 

bestaande in een schuur en paardenstal met 9 kuipen of putten, met de gebouwen 

daarop staande, 

 zijnde een gedeelte van een zeemtouwerswerf, looierij en huis aan de oostzijde 

van de Looierstraat te Leiden, in het geheel groot 7.827 Rijnlandse voeten, 

volgens de waarbrief van 29.8.1780, 

voor f 350 aan Mattijs van Noort.
13

 (-9a) 

 

Op 12.5.1789 verkoopt Arij 

- de andere helft van een stenen moutmolen op het Bolwerk omtrent de Rijnsburger 

poort te Leiden, vanouds genaamd de Juffer, met de helft van de losse en vaste 

gereedschappen, 

 belast met de helft van een recognitie van f 4-10 aan de stad, 

voor f 12.500 aan de deken en de hoofdlieden van het Brouwersgilde.
14

 (-6a) 
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Oud rechterlijk archief Leiden, inv. nr. 67, Waarbrieven, deel 10Q, f. 128. Volgens de Leidse 
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Op 2.3.1790 verkoopt Arij 

- een huis en erf aan de oostzijde van de Looierstraat te Leiden, 

 volgens de waarbrief van 29.8.1780, 

voor f 300 aan Cornelis Pijnaaker.
15

 (-9b) 

 

Nadat Arij op 23.2.1791 te Leiden is overleden, wordt er in het kader van de 

collaterale successie aangifte gedaan van zijn nalatenschap. Het onroerend goed 

bestaat uit diverse huizen en erven te Leiden, te weten 

- een aan de westzijde van de Oranjegracht omtrent de Nieuwe Rijn (1) 

- een aan de Nieuwsteeg over de Salomonsteeg (2) 

- een aan de Turfmarkt (3) 

- twee aan de oostzijde van de Binnenvestgracht (7) 

- een aan de noordzijde van het Marendorp of Haarlemmerstraat bij de Mare (8) 

- een op de Mare omtrent de Haarlemmerstraat (10) 

met daarnaast 

- een huis en erf met de bijbehorende blekerij, washuis, spoelhuis en verder 

getimmerte, buiten de Witte Poort van Leiden, onder Zoeterwoude (5) 

- ¼ in een hal en erf vanouds gebruikt als pakhuis, te Rotterdam, tussen het 

Doelwater en de Nachtegaalsteeg, verkocht voor f 1.000 

en een groot aantal schuldbrieven, obligaties en aandelen. De totale waarde van de 

nalatenschap wordt becijferd op f 136.480.
16

 

 

Op 3.3.1792 verkopen de executeurs Pieter van Rijt, Bastiaan Kruijt en Adrianus 

Fauel het onroerend goed, te weten: 

- een huis en erf op de Oranjegracht te Leiden, hoek Nieuwe Rijn, grenzend aan 

  - de ene zijde Agnietje Moonen 

  - de andere zijde de hoek van de Rijn, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 26.4.1736 

voor f 180 aan Jan Hendrik IJzerman (-1) 

- een huis en erf in de Nieuwsteeg over de Salomonsteeg te Leiden op de hoek van 

zekere poort, grenzend aan 

  - de ene zijde de stad 

  - de andere zijde de hoek van voornoemde poort, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 8.11.1738 

 aan Paulus Franchimond voor f 525 (-2) 

- een huis en erf op de Turfmarkt te Leiden, grenzend aan 

  - de ene zijde Crijn Onderwater 

  - de andere zijde de koper, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 8.11.1738 

voor f 180 aan Frans Wijnants (-3) 

- een hecht, sterk en weldoortimmerd huis en erf, met de bijbehorende kleerblekerij 

voorzien met een washuis, spoelhuis en verder getimmerte, buiten de Witte Poort 

der stad Leiden aan de Herenweg onder Zoeterwoude, grenzend aan 

  oost Dirk Haldermans 

  zuid de stad Leiden 

  west Pieter d’Avoine 

  noord de straatweg, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 13.5.1752 
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voor f 1.620 aan Jacobus van Koot en Gerrit Plomp (-5) 

- twee huizen en erven naast elkaar aan de zuidoostzijde van de Binnenvestgracht te 

Leiden, in het geheel grenzend aan 

  - de ene zijde Jacobus Vrijslag 

  - de andere zijde David Slegtenhorst, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 18.12.1773 

voor f 100 aan Hermanus Weijers (-7) 

- een huis en erf op het Marendorp of Haarlemmerstraat te Leiden tegenover de 

Donkersteeg, grenzend aan 

  - de ene zijde Gijsbert de Graaf 

  - de andere zijde Izaac van Loon, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 29.8.1781 

voor f 1.180 aan Maria Alijdus Simons huijsvrouw van Bernard Haan (-8) 

- een huis en erf op de Mare te Leiden omtrent de Haarlemmerstraat, grenzend aan 

  - de ene zijde Frans Santucci 

  - de andere zijde Gijsbert de Graaf, 

 volgens de waarbrieven de jongste van 31.8.1780 

voor f 360 aan Anthonij van der Putten.
17

 (-10) 

 

Op 28.4.1803 quiteren de erfgenamen van Arij van Rijt de weeskamer vanwege het 

met vruchtgebruik bezwaarde erfdeel dat is vrijgevallen door het overlijden van Alida 

van Oijen. Onder de kindskinderen treffen we de volgende van Rijten: 

- Johannes Pieterszn, 

- Trijntje en haar echtgenoot Nicolaas van Brandenburg en 

- Johannes Bartholomeuszn.
18

 

 

In 1811 valt door zijn overlijden ook het met vruchtgebruik bezwaarde erfdeel vrij 

van Pieter van Rijt. Op 19.12.1811 machtigt Johannes van Rijt P-z, houtzaagmolenaar 

te Overschie, Jan van Son deurwaarder te Leiden om in zijn naam van de weeskamer 

rekening en verantwoording te krijgen over zijn aandeel.
19
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