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Pieter en Trijntje trouwen onder de 4e klasse. Ze zijn daarvoor beide f 3 impost 

verschuldigd. Trijntje is een dochter van Phillipus Harpersz Alsemgeest, haar moeder 

is niet met zekerheid bekend.
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Bij hun huwelijk en bij de doop van de kinderen 2 t/m 5 staat in de boeken als 

woonplaats aangegeven Hodenpijl. 

 

Op 13.7.1767 krijgen Pieter Pietersz van Rijt, geboren onder De Lier, en Trijntje 

Philipsdr Alsemgeest, geboren onder Monster, met hun 3 kinderen, geboren onder 

Schipluiden, admissie om zich onder Delft te vestigen. Ze beschikken alle over akten 

van indemniteit van de respectievelijke plaatsen van herkomst.
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Op 19.5.1767, 14.4.1769, 4.6.1773 en 19.5.1775 worden in/bij de Oude kerk vier niet 

met name genoemde armkinderen van Pieter van Rijt begraven. Omdat met 

armkinderen op de arm gedragen kinderen worden bedoeld, niet ouder dan ca. 1 jaar, 

kan het niet missen welke kinderen daarbij in het geding zijn. 

Dat betekent ook dat met de drie onder Schipluiden geboren kinderen die worden 

geadmitteerd tot Delft, wordt gedoeld op Pieter, Catharina en Philippus. 

 

Bij hun overlijden in 1784 en 1785 wonen Pieter en Trijntje onder Delft aan de 

Buitenwatersloot. Ze laten 3 kinderen na, die in 1785 worden aangeduid als 

minderjarig. Waarbij zij opgemerkt dat in die tijd meerderjarigheid pas begint bij de 

leeftijd van 25 (of bij eerder trouwen). 

 

Bij onderzoek in het Delftse stadsarchief is niets gevonden wat betreft het bezit van 

een eigen huis of een stukje land, noch wat betreft een testament of een boedel-

scheiding. Er is evenmin sprake van het inschakelen van de Delftse weeskamer. 

 

Waarschijnlijk is het bezit en de nalatenschap van Pieter en Trijntje zeer schamel 

geweest. Het feit dat Pieter en Trijntje evenals hun armkinderen pro deo zijn 

begraven,
3
 wijst in ieder geval wel in die richting. 

 

                                                           
1
 Philippus Alsemgeest trouwt in 1722 voor de eerste keer, met Trijntje Willemsdr Zuijtwijck. Na 

haar overlijden in augustus 1729 hertrouwt hij in januari 1730 met Maria Arentsdr Hanegraaf. Een 

doopaantekening van Trijntje die uitsluitsel zou kunnen geven wie van beide vrouwen haar moeder is, 

hebben we niet kunnen vinden. Nader onderzoek naar de nalatenschap van de betrokkenen kan 

waarschijnlijk uitsluitsel geven. In ieder geval overlijdt Philippus Alsemgeest in 1758 en is Marijke 

Haenegraeve in 1763 getuige bij de doop van Philippus van Rijt. 
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 Admissieregisters Delft deel 9, Oud archief Delft, inv. nr. 1887, f. 54. 
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 Gaardersregister Delft, deel 6, begraven, 18.3.1784 en 14.4.1785. 


