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Op 28.4.1742 draagt Juff. Johanna Adriana Knibbe, weduwe van dhr. Johannis van 

der Trappe, de eerder door haar man verkochte 

- woning en hofstede, vanouds genaamd Haaswijk, in de Oude Gelderwoudse en 

Westbroekpolders onder Zoeterwoude, (+1) 

 bestaande uit een herenhuis en huismanswoning met daarachter stalling voor 30 

koebeesten, een grote schuur of paardenstal, varkenskot item, grote 6 roeden berg, 

als mede boomgaard, 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 Arend Joris den Elzen e.a. 

  noordwest de Noordaase vliet en Zuidbuurtse watering 

  zuidwest Cornelis Verdoes, Jeroen Kapel e.a. 

  zuidoost de Veendobbens 

 vrij en onbelast  

over aan Jan van Rijt, bouwman. De koopsom van f 9.250 is voldaan via een 

schuldbrief, inhoudende dat f 3.250 contant is betaald en de rest uitstaat tegen 3% 

rente. Over 10 jaar zal f 1.000 worden voldaan met een opzegtermijn van 3 maanden, 

de overige f 5.000 zijn daarna opeisbaar met steeds f 1.000 tegelijk en een 

opzegtermijn van 3 maanden.1 

In de verpondingskohieren van Zoeterwoude zijn de verschillende percelen te vinden 

onder 

nr. 100 herenhuis f 3 

nr. 361 bouwhuis  f 4-10 

legger 1 f. 156v, 1 morgen 231 roeden 

   f. 157, 1 morgen 414 roeden 

   f. 157v, 294 roeden 

   f. 158v, 7 morgen 250 roeden 

   f. 163, 2 morgen 57 roeden 

   f. 171, 422 roeden 

legger 2 f. 353, 4morgen 200 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. 416v, 500 roeden.2 

 

Op 22.5.1758 wordt de nalatenschap van Arij Ariense Suijker, de vader van Kaatje, 

verdeeld tussen zijn vijf kinderen. De netto waarde bedraagt f 10.129-1-0. Jan van 

Rijt, echtgenoot van Kaatje Suijker, krijgt zijn aandeel ad f 2.025-16-2½ in de vorm 

van geld en obligaties.3 

 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 90 (volgens oude nummering deel XX), f. 127. 

2
  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 90, f. 127v. Zie ook voor de huizen Archief 

ambachts- en dorpsbestuur Zoeterwoude tot 1795, inv. nr. 634, Legger van de verponding 1733, 

bijgewerkt tot 1808. 
3
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 884, f. 1085 voor de inventaris en f. 1105 voor de 

scheiding. 
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Op 25.5.1782 verkoopt Jan van Rijt  

- zijn bovengenoemde woning en hofstede (-1) 

uit de hand aan zijn zoon Jan Janse van Rijt. De koopsom is f 6.000, waarvoor een 

schuldbrief wordt uitgeschreven, te voldoen met f 500 jaarlijks als het de koper 

belieft, en anders de gehele som op te leggen 1 jaar na het overlijden van de verkoper 

na aftrek van hetgeen de koper erft van de verkoper.4 

 

Na het overlijden van Jan van Rijt de oude verdelen zijn nakomelingen op 8.1.1785 de 

nalatenschap. Het gaat om 

 zijn zoons Arij, Pieter, Leendert, Jan en Cornelis Jansz van Rijt, 

 Pieter Slingeland, die is getrouwd met Elizabeth Jansdr van Rijt, 

 en Arij, Pieter, Leendert en Jan Jansz van Rijt als voogden over de 5 nagelaten 

kinderen van Maria Jansdr van Rijt, verwekt met Cors van Rhijn, 

elke partij voor 1/7 ingevolge het testament van 12.6.1775 voor notaris Passchier 

Soetbrood te Leiden. 

De nalatenschap omvat de schuldbrief van 25.5.1782 ten laste van Jan Jansz van Rijt 

groot f 6.000 tegen 3% rente, de opbrengst van de verkoop van de roerende goederen, 

en enkele vorderingen, te weten op Arij van Rijt van f 600, Pieter van Rijt van f 200, 

Leendert van Rijt van f 200, Jan van Rijt van f 150 en Maria van Rijt van f 200. De 

nettowaarde van de nalatenschap bedraagt f 7.771, waarvan aan elke partij een bedrag 

toekomt van f 1.110.2.12.5
 

                                                           
4
  Oud rechterlijk archief Zoeterwoude, inv. nr. 99 (volgens oude nummering deel F3), f. 254.  

5
  Oud notarieel archief Leiden, inv. nr. 2378, f. 5, akte 2, notaris Passchier Soetbrood. 


