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Pieter Pietersz Ammerlaan, de vader van Jannetje, overlijdt in oktober 1758 in Hof 

van Delft. Erfgenamen zijn zijn tweede vrouw, Maria Pietersdr van Leeuwen, en zijn 

enig kind, Jannetje Pietersdr Ammerlaan. Ingevolge de huwelijkse voorwaarden en 

het testament behoudt Maria de eigen inbreng en worden de goederen van Pieter 

gelijkelijk verdeeld tussen Maria en Jannetje. Bij de boedelscheiding op 23.5.1761 

wordt vastgelegd dat Jannetje de helft verkrijgt in: 

- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen en geboomte, in Hof van 

Delft in de hoefslag van Oudelaan, met 16 morgen 244 roeden land, waarvan 7 

morgen 221 onvrij hofland en 9 morgen 23 roeden vrij hofland, 

- een partij land onder Pijnacker, groot 5 morgen 3 hond, 

- een partij weiland, in de Zuidpolder van Hof van Delft, groot 4 morgen 3 hond, 

- een partij land, gelegen als voor, groot 3 morgen 3 hond. 

Verder krijgt Jannetje het recht om binnen een jaar na het overlijden van Maria 

Pietersdr van Leeuwen de wederhelft over te nemen voor een bedrag van f 7.000.
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Op 28.4.1773 koopt Jannetje Pieters Ammerlaan, huisvrouw van Claas Ariens van 

Rijt, van Maarten Olsthoorn en Franc van Leeuwen, de executeurs van het testament 

van Marie Pieterse van Leeuwen weduwe van Pieter Ammerlaan, de helft in 

- een partij wei- en hooiland onder Pijnacker bij Zuiden, groot 5 morgen 3 hond, 

strekkende uit de Overgauwse watering oost op tot de Zuidweg, grenzend aan 

  zuid dhr. F. Kouseband 

  noord Claas Maarten Vermeer, 

- een partij wei- en hooiland in de Zuidpolder van Hof van Delft, groot 4 morgen 3 

hond, grenzend aan 

  oost de Overgauwse weg 

  zuid dhr. mr. H. Vockestaert 

  west de Schouwbare watering 

  noord de volgende partij, 

- een partij wei- en hooiland in de Zuidpolder van Hof van Delft, groot 3 morgen 3 

hond, grenzend aan 

  oost en zuid Cornelis van Ruijven 

  west de dwarswatering 

  noord de nazaten van Cornelis Corstiaans de Rijke, 

voor een bedrag van f 2.882 contant. De wederhelft behoort reeds aan Jannetje toe.
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Uit het verpondingsregister van Hof van Delft (transportakten ontbreken) valt op te 

maken dat ze tegelijkertijd ook de helft in 

- bouwhuis nr. 46 met 20 morgen in de hoefslag van Oudelaan 

overneemt.
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Na het overlijden van hun moeder gaan Klaas Arijensz van Rijt en zijn zus Neeltje 

van Rijt huisvrouw van Cornelis van Alenburg op 10.9.1782 over tot een onderhandse 

deling van het onroerend goed van hun ouders (zie onder VIIo). 

Klaas krijgt onder Hof van Delft: 

- bouwhuis nr. 42 met 19 morgen 231 roeden in de hoefslag van Russensloot, 

                                                           
1
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2702, akte 26, f. 109. Het voorrangsrecht van Jannetje wordt 

nogmaals vastgelegd in het testament van Maria Pietersdr van Leeuwen van 9.3.1762; zie Oud notarieel 

archief Delft, inv. nr. 2808. 
2
  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 139, Allerhande akten, f. 183. 

3
  Oud archief Hof van Delft, inv. nrs. 75 en 76, Rekening extraordinaire verponding 1765-1799 resp. 

1803-1805, f. 120 resp. f. 111. 
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- 5 morgen 120 roeden in de hoefslag van Russensloot, 

- 5 morgen vrij hofland onder Hof van Delft in de hoefslag van Russensloot, 

- 17 morgen 560 roeden in de hoefslag van Oudelaan en 

- huis nr. 17, bouwhuis nr. 18 en 500 roeden tuin, in de hoefslag van Pijnacker. 

Vooralsnog onverdeeld blijven onder Hof van Delft 

- 3 morgen 300 roeden in de hoefslag van Barthoutsaat, 

- bouwhuis nr. 10 met 18 morgen 510 roeden in de hoefslag van Pijnacker, 

- 11 morgen aldaar en nog eens 

- 4 morgen aldaar 

alsmede 

- 8 morgen land in de Noordpolder van Delfgauw onder de poorterij der stad Delft. 

 

Na het overlijden van zijn zus Neeltje neemt Klaas op 17.5.1797 voor een bedrag van 

in totaal f 9.070 van haar kinderen haar aandeel in de onverdeeld gebleven goederen 

van hun ouders over, namelijk: 

- de helft in een bouwmanswoning met diverse partijen wei- en hooiland, samen 37 

morgen 210 roeden, in het Noordeinde van Delfgauw onder Hof van Delft, te 

weten 

 een woning bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte met 33 morgen 510 

roeden in de hoefslag van Pijnacker, strekkende van de Delfgauwseweg oost op 

tot over de Rijskade grenzend aan 

  zuid de weduwe Cornelis Groenewegen 

  noord Pieter Verheul en de abdij van Rijnsburg 

 waarvan de werf waarop de woning staat met 11 morgen onvrij en de rest vrij 

hofland is, 

 en de overige 3 morgen 300 roeden vrij hofland in de hoefslag van Barthoutsaat, 

grenzend aan 

  oost de Delfgauwseweg 

  zuid de koper 

  west de tuinen 

  noord Gerrit Kranenburg en 

- de helft in 8 morgen land in de Noordpolder van Delfgauw onder de poorterij der 

stad Delft, grenzend aan 

  oost de Noordeindse weg 

  zuid Jan van Stolk nomine uxoris 

  west de tuinen 

  noord de koper.
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In de loop der jaren koopt Klaas nog een aantal percelen onder Hof van Delft bij. In 

1782 verwerft hij van hr. mr. Willem Vlaardingerwout Robbertsz 

- 2 morgen in de hoefslag van Oudelaan,
5
 

in 1788 van Dirk Kooremans 

- 10 morgen in de hoefslag van Barthoutsaat, in twee partijen van 5 morgen 200 

roeden en 4 morgen 400 roeden,
6
 

en op 11.4.1799 van de erfgenamen van Pieter Jansz van Zijl voor f 1.025 

                                                           
4
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 123, Transportregister dl. M, f. 84v en Oud rechterlijk archief 

Delft, Transportegister dl. 7I, f. 116v. 
5
 Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 75, Rekening extraordinaire verponding 1765-1799, f. 99. 

6
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 75, Rekening extraordinaire verponding 1765-1799, f. 50. 
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- huis nr. 29 met erf, looierij en tuin, verongeld voor 60 roeden onvrij hofland, aan 

de Laan tot Delfgauw, grenzend aan 

  zuid de erfgenamen van Engel Ouwekind 

  noord Arij Klaasz Klapwijk.
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Op 28.7.1815 komen de 5 nagelaten kinderen en erfgenamen ab intestato van 

Nicolaas van Rijt en Jannetje Pietersdr Ammerlaan, te weten: 

 Arij, bouwman te Delfgauw onder Hof van Delft nr. 38, thans gemeente Pijnacker, 

 Pieter, bouwman mede onder Hof van Delft nr. 42, nu Pijnacker, 

 Maria, huisvrouw van Willem Simonszn van Winden, bouwman te Pijnacker nr. 

262, 

 Jan, bouwman te Delfgauw onder Hof van Delft nr. 10, nu Pijnacker en 

 Nicolazina, huisvrouw van Pieter van der Knaap, schoenmaker te Delfgauw nr. 

27, thans Pijnacker 

tot een scheiding van de omvangrijke boedel. Elk van de erfgenamen krijgt een 

aandeel van f 17.284-5-13.
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Van het onroerend goed
9
 krijgt Arij van Rijt toebedeeld: 

- een bouwmanswoning, nr. 38, met 17 morgen 230 roeden onvrij hofland, onder 

Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in het Zuideinde van Delfgauw, hoefslag 

van Russensloot 

  oost Hendrik Verwoerd, Arij Noteboom e.a. 

  zuid Maarten Sonnevelt e.a. 

  west de Zuideindse weg 

  noord dhr. mr. Maarten Willem van Groenewegen e.a., 

- 2 morgen onvrij hofland, als voor in de hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost Cornelis Knijn 

  zuid Arij van Rijt 

  west Cornelis van Dijk 

  noord Maarten Sonnevelt, 

- 5 morgen 223 roeden onvrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, 

in de hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost Arij Sloteboom 

  zuid Cornelis Knijn 

  west Cornelis van Dijk 

  noord Arij van Rijt en Cornelis van Dijk, 

- 3 morgen land, waarvan de helft vrij en de wederhelft onvrij hofland, onder Hof 

van Delft thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost de Zuideindse weg, 

  zuid en west Pieter Overschie 

  noord Arend van den Berg, 

                                                           
7
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 123, Transportregister dl. M, f. 106. Zie ook Oud archief Hof 

van Delft, inv. nr. 76, Rekening extraordinaire verponding 1803-1805, f. 59. 
8
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3555, notaris Cornelis van der Mandele, akte 131. 

9
  De gemeenten Hof van Delft en Ruijven zijn opgeheven geweest van 1811 tot 1817. Hof van Delft 

werd verdeeld over Pijnacker en ’t Woudt, Ruijven werd in zijn geheel toegevoegd aan Pijnacker. Later 

volgden opnieuw herindelingen. In 1826 werd het gedeelte van Hof van Delft ten oosten van de Schie 

gevoegd bij Vrijenban. Ruijven werd in 1846 definitief opgeheven en toegevoegd aan Pijnacker. 
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- 3 morgen 412 roeden land, waarvan 1 morgen vrij en het overige onvrij hofland, 

in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Oudelaan, grenzend 

aan 

  oost Cornelis Knijn 

  zuid de Oudelaanse molensloot 

  west en noord Arend van den Berg, 

- 2 morgen 175 roeden vrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in 

de hoefslag van Russensloot, grenzend aan 

  oost Arij van Rijt 

  zuid Maarten Sonnevelt 

  west de Zuideindse weg van Delfgauw 

  noord Jacob van Velsen en Arij van Rijt, 

- 5 morgen 388 roeden vrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in 

de hoefslag van Russensloot, grenzend aan 

  oost Maarten Sonnevelt 

  zuid en west Maarten Sonnevelt en Jacob van Velsen 

  noord Arij van Rijt, 

- 5 morgen 80 roeden weiland, zijnde vrij hofland, gelegen onder Hof van Delft 

thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Russensloot, grenzend aan 

  oost, west en noord Arij van Rijt 

  zuid Maarten Sonnevelt, 

- 500 roeden tuin en bosland, vanouds genaamd de Zwanekamp, zijnde onvrij 

hofland, gelegen te Delfgauw onder Hof van Delft nu gemeente Pijnacker, 

grenzend aan 

  oost en zuid de Pijnackerse vaart 

  west de weduwe Isaac Hazen 

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

- 4 morgen land, onder Ruiven thans gemeente Pijnacker, in het Zuideinde van 

Delfgauw, grenzend aan 

  oost Pieter Overschie 

  zuid Jacob van der Spek 

  west de Zuideindse weg 

  noord Jacob van den Dool, 

- 2 morgen onvrij hofland, onder Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, grenzend 

aan 

  oost, zuid, west en noord Arij van Rijt, 

tot een totale waarde van f 28.579-12, zodat Arij f 11.295-6-3 moet bijbetalen. 

 

Pieter van Rijt krijgt: 

- een bouwmanswoning, nr. 42, bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen en 

geboomte, met 16 morgen 244 roeden wei- en hooiland, in Hof van Delft thans 

gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Oudelaan, waarvan 7 morgen 221 roeden 

onvrij en 9 morgen 23 roeden vrij hofland, grenzend aan 

  oost de Overgauwse weg 

  zuid de weduwe van Jan Zuidgeest en mej. Deel 

  west Pieter Overschie 

  noord Cornelis Knijn, 

- 4 morgen vrij hofland, onder Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in de 

hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost en zuid de vorige partij 
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  west Pieter Overschie 

  noord Cornelis Knijn, 

- 5 morgen 300 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, strekkende uit de 

Overgauwse watering oost op tot de Zuidweg, grenzend aan 

  zuid Dirk Ammerlaan 

  noord Jacobus Kroese, 

- 4 morgen 300 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, grenzend aan 

  oost de Overgauwse weg 

  zuid Paulus Lugtigheid 

  west de Schouwbare watering 

  noord de volgende partij, 

- 3 morgen 300 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, grenzend aan 

  oost en zuid de vorige partij 

  west de dwarswatering 

  noord juf. Deel, 

- 4 morgen 275 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, in de Zuidpolder van Hof 

van Delft, grenzend aan 

  oost en noord Laurens van den Braak 

  zuid Cornelis Ruijgrok 

  west de Schouwbare watering, 

tot een totale waarde van f 20.828-18, zodat Pieter f 3.544-12-3 moet bijbetalen. 

 

Maria van Rijt krijgt toebedeeld: 

- 3 morgen 450 roeden onvrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, 

in de hoefslag van Oudelaan tegen de Overgauwse weg, grenzend aan 

  oost de weg 

  zuid Cornelis Knijn 

  west Arij van Rijt 

  noord Cornelis Knijn, 

tot een waarde van f 2.522-15, zodat Maria van de anderen nog f 14.761-10-13 in 

contanten ontvangt. 

 

Jan van Rijt krijgt toebedeeld: 

- een 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. 

 

Nicolazina van Rijt, ten slotte, krijgt toebedeeld: 

- een huis, erf, looierij en tuin, aan de Laan te Delfgauw nr. 27, onder Hof van Delft 

thans gemeente Pijnacker, het erf groot 60 roeden onvrij hofland, grenzend aan 

  oost Cornelis van der Smijt 
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  zuid de weg 

  west Bruijn Sonnevelt 

  noord Pieter van der Knaap, 

- 10 morgen 141 roeden wei- en hooiland, zijnde vrij hofland, onder Hof van Delft 

thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Barthoutsaat, in de Noordpolder van 

Delfgauw bij de Krommeheul, grenzend aan 

  oost de Noordeindse weg 

  zuid Pieter van der Knaap 

  west de Delfgauwse vaart 

  noord Nicolaas Struijk, 

- 3 morgen 300 roeden wei- en hooiland, zijnde vrij hofland, onder Hof van Delft 

thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Barthoutsaat, grenzend aan 

  oost de Noordeindse weg 

  zuid Jan van Rijt 

  west de tuinen 

  noord Jan de Hoog, 

- een bouwhuis, schuren en erf, nr. 17, zijnde voorheen geweest twee huizen, te 

Delfgauw onder Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, aan de noordzijde van 

de Pijnackerse vaart, grenzend aan 

  oost Arij van Rijt 

  zuid de Pijnackerse vaart 

  west de weg 

  noord Pieter van der Knaap, 

- 2 morgen 100 roeden land, in de Noordpolder van Delfgauw onder de poorterij der 

stad Delft, grenzend aan 

  oost Jan van Rijt 

  zuid de erven van dhr. van Stolk 

  west de tuinen 

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

tot een totale waarde van f 13.739-13-10, zodat Nicolazina in contanten nog een 

bedrag ontvangt van f 3.544-12-3. 
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VIIIi-1 

 

 ARIJ KLAASZN VAN RIJT, ged. Delft (RK) 3.3.1761, zn. van Nicolaus 

Arijentsz van Rijt en Jannetje Pietersdr Ammerlaan, bouwman in de Zuidpolder 

van Delfgauw, overl. Vrijenban 12.1.1840 

 

 

Op 28.7.1815 krijgt Arij van Rijt uit de nalatenschap van zijn ouders het volgende 

onroerend goed toebedeeld: 

- een bouwmanswoning, nr. 38, met 17 morgen 230 roeden onvrij hofland, onder 

Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in het Zuideinde van Delfgauw, hoefslag 

van Russensloot 

  oost Hendrik Verwoerd, Arij Noteboom e.a. 

  zuid Maarten Sonnevelt e.a. 

  west de Zuideindse weg 

  noord dhr. mr. Maarten Willem van Groenewegen e.a., 

- 2 morgen onvrij hofland, als voor in de hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost Cornelis Knijn 

  zuid Arij van Rijt 

  west Cornelis van Dijk 

  noord Maarten Sonnevelt, 

- 5 morgen 223 roeden onvrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, 

in de hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost Arij Sloteboom 

  zuid Cornelis Knijn 

  west Cornelis van Dijk 

  noord Arij van Rijt en Cornelis van Dijk, 

- 3 morgen land, waarvan de helft vrij en de wederhelft onvrij hofland, onder Hof 

van Delft thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost de Zuideindse weg, 

  zuid en west Pieter Overschie 

  noord Arend van den Berg, 

- 3 morgen 412 roeden land, waarvan 1 morgen vrij en het overige onvrij hofland, 

in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Oudelaan, grenzend 

aan 

  oost Cornelis Knijn 

  zuid de Oudelaanse molensloot 

  west en noord Arend van den Berg, 

- 2 morgen 175 roeden vrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in 

de hoefslag van Russensloot, grenzend aan 

  oost Arij van Rijt 

  zuid Maarten Sonnevelt 

  west de Zuideindse weg van Delfgauw 

  noord Jacob van Velsen en Arij van Rijt, 

- 5 morgen 388 roeden vrij hofland, in Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in 

de hoefslag van Russensloot, grenzend aan 

  oost Maarten Sonnevelt 

  zuid en west Maarten Sonnevelt en Jacob van Velsen 

  noord Arij van Rijt, 
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- 5 morgen 80 roeden weiland, zijnde vrij hofland, gelegen onder Hof van Delft 

thans gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Russensloot, grenzend aan 

  oost, west en noord Arij van Rijt 

  zuid Maarten Sonnevelt, 

- 500 roeden tuin en bosland, vanouds genaamd de Zwanekamp, zijnde onvrij 

hofland, gelegen te Delfgauw onder Hof van Delft nu gemeente Pijnacker, 

grenzend aan 

  oost en zuid de Pijnackerse vaart 

  west de weduwe Isaac Hazen 

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

- 4 morgen land, onder Ruiven thans gemeente Pijnacker, in het Zuideinde van 

Delfgauw, grenzend aan 

  oost Pieter Overschie 

  zuid Jacob van der Spek 

  west de Zuideindse weg 

  noord Jacob van den Dool, 

- 2 morgen onvrij hofland, onder Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, grenzend 

aan 

  oost, zuid, west en noord Arij van Rijt, 

tot een totale waarde van f 28.579-12, zodat Arij f 11.295-6-3 moet bijbetalen. 

 

Volgens de kadastrale leggers
10

 bezit hij rond 1832 

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

weiland in de Zuidpolder van Delfgauw onder Vrijenban, kadaster sectie C nrs. 

416, 478, 479, 483 t/m 491, 496 t/m 502, 516, 535, 540, 541, 546 en 586 en 

 een huis, schuur, erf en tuin met diverse bossen hakhout, genaamd de 

Zwanekampen, als voor, kadaster sectie C nrs. 424 en 437 t/m 442, 

 samen groot 37 ha 86 a 23 ca en 

- twee percelen weiland in de Zuidpolder onder Ruijven, kadaster nrs. 171 en 172, 

samen groot 3 ha 34 a 50 ca. 

Een en ander lijkt te corresponderen met het onroerend goed dat hij van zijn ouders 

heeft geërfd, met één uitzondering. Het 

- huis met schuur en erf in de Zwanekampen, kadaster sectie C nr. 424 

heeft hij op enig moment overgenomen van zijn zwager Pieter van der Knaap, de 

echtgenoot van Nicolazina van Rijt. 

 

Arij Klaaszn van Rijt, bouwman in het Zuideinde van Delfgauw onder Hof van Delft, 

maakt op 14.3.1838 voor notaris Christiaan Reijtenbagh te Pijnacker zijn testament. 

Hij legateert 

- f 500 aan de Oude of Paterskerk te Delft, 

- f 500 aan de paters van dezelfde kerk, 

- f 300 aan zijn neef en petekind Nicolaas Janszn van Rijt te Vrijenban, 

- f 200 aan zijn dienstmaagd Elisabeth Heijnsbroek weduwe van Jacob van der 

Hoeven en 

- f 150 voor de beide executeurs, Jan Klaaszn van Rijt bouwman te Vrijenban, zijn 

broer, en Jacob Janszn Ammerlaan bouwman te Pijnacker, geen familie. 

Hij kent een voorkeursrecht voor het overnemen van zijn bouwmanswoning en de 

bijbehorende landerijen toe aan de kinderen van zijn broer Jan, achtereenvolgens 

                                                           
10

  Kadastrale legger Vrijenban, art. nr. 122 resp. Ruijven, art. nr. 15. 
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Nicolaas, Pieter, Jan en Jannetje. Overname kan geschieden tegen de door vier 

neutrale personen vastgestelde taxatiewaarde. 

Erfgenamen zijn 

 zijn broer Pieter Klaaszn van Rijt te Pijnacker, 

 zijn broer Jan Klaasz van Rijt te Vrijenban en 

 de (klein)kinderen van zijn zus Maria Klaasdr van Rijt bij haar eerste echtgenoot 

Cornelis Knijn en haar tweede echtgenoot Willem van Winden, 

elke partij voor 1/3.
11

 

 

Wanneer Arij Klaaszn van Rijt in 1840 overlijdt, omvat zijn nalatenschap het al 

neerder genoemde onroerend goed, omschreven als 

- een bouwmanswoning, bestaande uit huis, stalling, schuren, hooibergen en erf, 

met 16 partijen weiland, 2 partijen bouwland, een bos hakhout en 4 boomgaarden, 

in de Zuidpolder van Delfgauw gemeente Vrijenban, kadaster sectie C nrs. 416, 

478, 479, 483 t/m 491, 496 t/m 502, 516, 535, 540, 541, 546 en 586, samen groot 

37 ha 12 a 62 ca, 

- 2 partijen weiland in de Zuidpolder gemeente Ruiven, kadaster nrs. 171 en 172, 

samen groot 3 ha 34 a 50 ca, 

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

van de Pijnackerse vaart gemeente Vrijenban, genaamd de Zwanenkampen, 

kadaster sectie C nrs. 424, 437 t/m 442, samen groot 72 a 31 ca, 

met een totale geschatte waarde van f 31.400. Van de laatste partij is het huis 

verhuurd in 3 percelen, het overige onroerend goed had Arie in eigen gebruik. 

Op het onroerend goed rusten twee hypothecaire obligaties, een van f 7.500 op naam 

van dhr. Mees Tetteroo te Leidschendam en een van f 5.000 op naam van dhr. Jacob 

van Daalen te Twello. Beide obligaties zijn op 30.4.1830 verleden voor notaris 

Johannes Jacobus Theodorus van Rhijn te Leidschendam. 

Het zuivere saldo van de nalatenschap wordt becijferd op f 22.187,90.
12

 

 

Volgens de kadastrale leggers wordt bij de afwikkeling van de nalatenschap 

- een perceel weiland in de Zuidpolder onder Vrijenban, kadaster sectie C nr. 500, 

groot 2 ha 34 a 70 ca 

verkocht aan mr. Arnold Willem Nicolaas Tets van Goudriaan. 

 

Nadat zijn twee oudere broers Nicolaas en Pieter hebben afgezien van hun 

voorkeursrecht wordt 

- de rest van het onroerend goed 

op 7.4.1840 voor een bedrag van f 31.400 overgenomen door Jan van Rijt Janszn (zie 

onder IXh).
13

 

 

Op 23.6.1841 vindt de officiële scheiding van de nalatenschap plaats. Na de verkoop 

van het roerend en onroerend goed en de verevening van nog openstaande schulden 

heeft de nalatenschap een netto waarde van f 19.526, 24. Daarvan gaat steeds 1/3, 

ofwel f 6.508,74 2/3, naar Pieter Klaaszn van Rijt, Jan Klaaszn van Rijt en de 

nakomelingen van Maria Klaasdr van Rijt.
14

 

                                                           
11

  Oud notarieel archief Pijnacker, inv. nr. 6868, akte 1678. 
12

  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 2649, memorie 23. 
13

  Transportakte voor notaris Willem van de Velde te Delft, afgeschreven in de registers van 

overschrijving van het kadaster, kantoor ’s-Gravenhage, register 20, volgnr. 24. 
14

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3775, notaris Willem van der Velden, akte 172. 
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VIIIi-3 

 

 PIETER KLAASZ VAN RIJT, ged. Delft (RK) 20.3.1763, zn. van Nicolaus 

Arijentsz van Rijt en Jannetje Pietersdr Ammerlaan, bouwman in Overgauw onder 

Ruiven/Pijnacker, overl. Pijnacker 28.8.1841 

 

 o.tr./tr. Pijnacker (Gerecht) 22.4/8.5.1791 

 

 ADRIANA VAN KOPPEN/Coppe, ged. Pijnacker (RK) 13.8.1765, dr. van 

Willem van Coppe en Mijnsje Poulusse Droog, overl. Pijnacker 8.5.1828 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 28.7.1815 krijgt Pieter uit de nalatenschap van zijn ouders het volgende onroerend 

goed toebedeeld: 

- een bouwmanswoning, nr. 42, bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen en 

geboomte, met 16 morgen 244 roeden wei- en hooiland, in Hof van Delft thans 

gemeente Pijnacker, in de hoefslag van Oudelaan, waarvan 7 morgen 221 roeden 

onvrij en 9 morgen 23 roeden vrij hofland, grenzend aan 

  oost de Overgauwse weg 

  zuid de weduwe van Jan Zuidgeest en mej. Deel 

  west Pieter Overschie 

  noord Cornelis Knijn, 

- 4 morgen vrij hofland, onder Hof van Delft thans gemeente Pijnacker, in de 

hoefslag van Oudelaan, grenzend aan 

  oost en zuid de vorige partij 

  west Pieter Overschie 

  noord Cornelis Knijn, 

- 5 morgen 300 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, strekkende uit de 

Overgauwse watering oost op tot de Zuidweg, grenzend aan 

  zuid Dirk Ammerlaan 

  noord Jacobus Kroese, 

- 4 morgen 300 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, grenzend aan 

  oost de Overgauwse weg 

  zuid Paulus Lugtigheid 

  west de Schouwbare watering 

  noord de volgende partij, 

- 3 morgen 300 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, grenzend aan 

  oost en zuid de vorige partij 

  west de dwarswatering 

  noord juf. Deel, 

- 4 morgen 275 roeden wei- en hooiland, onder Pijnacker, in de Zuidpolder van Hof 

van Delft, grenzend aan 

  oost en noord Laurens van den Braak 

  zuid Cornelis Ruijgrok 

  west de Schouwbare watering. 

 

Als Adriana op 7.5.1828 overlijdt, is Pieter van Rijt gewezen bouwman in de 

Overgauw gemeente Hof van Delft en woont hij thans als rentenier aan de Oostlaan 
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nr. 26 te Pijnacker. Pieter en Adriana zijn in gemeenschap van goederen getrouwd 

geweest en hebben geen nakomelingen. 

Volgens het testament van Adriana van 26.3.1828 voor notaris Christiaan Reijtenbach 

te Pijnacker gaan er legaten van 

- f 250 naar haar neef Willem van Koppen Barentszn, bouwman te Kapelle op den 

IJssel, 

- f 250 naar haar aanbehuwde nicht Johanna Knijn, gehuwd met voornoemde 

Willem van Koppen, 

- f 250 naar haar aanbehuwde neef Johannes van Rijt te Delfgauw gemeente Hof 

van Delft, 

- f 250 naar haar aanbehuwde neef Willem van Vliet Arieszn aan de Klapwijkse 

weg te Pijnacker en 

- f 250 naar haar nicht Clemencia van Koppen Paulusdr, huisvrouw van Hendrik 

Scholte te Pijnacker. 

Haar man krijgt haar nalatenschap zijn leven lang (of tot het moment van hertrouwen) 

in vruchtgebruik. Het eigendom gaat naar haar naaste bloedverwanten ab intestato. 

Dat zijn: 

 haar broer Jacobus van Koppen, 

 haar neven Barent en Willem van Koppen Barentszn en 

 haar nichten Antje en Clemencia van Koppen, 

elke partij voor 1/3. 

Het onroerend goed in de boedel bestaat uit 

- een bouwmanswoning, nr. 42, bestaande uit huis, schuren, erf, werf, bergen, 

boomgaard en geboomte, met 16 bunder 29 roeden 47 el land, in Overgauw 

gemeente Hof van Delft, grenzend aan 

  oost de Overgauw 

  zuid Willem Post 

  west Pieter Overschie 

  noord de weduwe Knijn, 

- een partij wei- en hooiland in de Zuidpolder van Delfgauw onder Pijnacker, groot 

7 bunder 64 roeden 70 el, grenzend aan 

  oost de Overgauw 

  zuid Paulus Lugtigheijt 

  west de scheiwatering 

  noord Willem Post, 

- een partij dito land als voor, groot 3 bunder 77 roeden 24 el, grenzend aan 

  oost Willem Post 

  zuid Jan Ruigrok 

  west de Kooiwatering 

  noord voornoemde Post, 

- een partij dito land in de Oude polder van Pijnacker, groot 4 bunder 23 roeden 3 

el, grenzend aan 

  oost de Zuidweg 

  zuid Dirk Ammerlaan 

  west de Overgauw 

  noord Pieter Stoorvogel, 

- een perceel houtbos of griendland in de gemeente Ruijven, groot 43 roeden 87 el, 

grenzend aan 

  oost Pieter Tetteroo 

  zuid en west de Kooiwatering 
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  noord hr. Schimmelpenningh en 

- een huis en erf met tuin, koepel en wagenhuis aan de Oostlaan nr. 26 te Pijnacker, 

grenzend aan 

  zuid de straat 

  west Arie van der Kaaden 

  noord de gemene scheibuurtsloot. 

Het huis te Pijnacker is door Pieter en Adriana zelf bewoond. De bouwmanswoning 

met 32 bunder 35 roeden 95 el grond in Hof van Delft en Pijnacker en het stuk bos in 

Ruijven zijn verhuurd aan Willem van Koppen Barentszn. Willem krijgt het 

voorkeursrecht om Adriana’s helft na het overlijden van de langstlevende over te 

nemen voor f 10.150. 

 

Volgens de kadastrale leggers
15

 bezit Pieter van Rijt, bouwman te Hof van Delft rond 

1832: 

- een huis en erf met boomgaard, tuin en diverse percelen weiland en bossen 

hakhout in de Zuidpolder, onder Ruijven, kadaster nrs. 1 t/m 9, 11, 12, 90, 121 t/m 

127 en 221, samen groot 28 ha 79 a 40 ca en 

- twee percelen weiland in het Overgauwse blok van de Pijnackerse polder en een 

bos hakhout aan de Zuidweg, onder Pijnacker, kadaster sectie C nrs. 306, 307 en 

1034, samen groot 4 ha 79 a 60 ca, 

Rond 1838 koopt hij van Jannetje Verbaan, weduwe van Cornelis van der Smijt, nog 

- een huis en erf in het Noordeindse blok van de Pijnackerse polder, onder 

Pijnacker, kadaster sectie C nr. 139, groot 5 a 60 ca. 

 

Pieter Klaaszn van Rijt overlijdt op 27.8.1841 als rentenier wonende aan de Oostlaan 

letter B nr. 37 te Pijnacker. Volgens het mutuele testament van 26.3.1828 en een 

aanvullende bepaling van 26.5.1841, beide voor notaris Christiaan Reijtenbach te 

Pijnacker, zijn Barend van Koppen bouwman te Abtswoude gemeente Hof van Delft 

en Jan Janszn van Rijt bouwman aan het Zuideinde van Delfgauw gemeente 

Vrijenban de uitvoerders van zijn uiterste wil. 

Het onroerend goed in de nalatenschap wordt omschreven als de helft in 

- een bouwmanswoning, bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen, 4 bossen 

hakhout , boomgaard, tuin en 13 partijen weiland, in de Zuidpolder gemeente 

Ruijven, kadaster nrs. 1 t/m 12, 90, 121 t/m 127 en 224, samen groot 28 ha 79 a 40 

ca, 

- twee partijen weiland in de Pijnackerse polder Overgauwse blok en een bos 

hakhout aan de Zuidweg in Pijnacker, kadaster sectie C nrs. 306, 307 en 1034, 

samen groot 4 ha 79 a 60 ca en 

- een huis, erf, koets- en wagenhuis aan de Oostlaan wijk B nr. 37 in het 

Noordeindse blok van Pijnacker, kadaster sectie C nr. 139, groot 5 a 60 ca. 

De wederhelft behoort toe aan de erfgenamen van Adriana van Koppen. Het 

laatstgenoemde huis werd bewoond door de overledene. De bouwmanswoning en 

landerijen zijn voor f 1.090 per jaar verhuurd aan Wilhelmus van Koppen. Willem 

heeft het voorkeursrecht om Pieters helft over te nemen voor f 10.150. 

Verder zijn er legaten van 

- f 250 voor zijn aanbehuwde neef Willem van Koppen Barendszn, 

- f 250 voor zijn nicht Johanna Knijn Cornelisdr, gehuwd met voornoemde Willem 

van Koppen (dat vervalt omdat de betrokkene in 1829 is overleden), 

                                                           
15

  Kadastrale legger Ruijven, art. nr. 16 resp. Pijnacker, art. nr. 161. 
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- f 250 voor zijn neef Johannes van Rijt Janszn, 

- f 250 voor zijn neef Willem van Vliet Arieszn te Pijnacker, 

- f 250 voor zijn aanbehuwde nicht Clemencia van Koppen Paulusdr, huisvrouw 

van Hendrik Scholte te Pijnacker, 

- f 400 voor zijn dienstmaagd Helena Pietersdr van der Stap te Pijnacker, plus f 10 

voor elk jaar dat ze bij hem heeft gewoond sinds 1.5.1830 en 

- f 100 voor Johannes van Rijt Janszn in zijn hoedanigheid van executeur.
16

 

 

Op 6.10.1842 wordt de nalatenschap afgewikkeld van Pieter Klaaszn van Rijt en 

Adriana van Koppen, die in gemeenschap van goederen waren getrouwd. 

Volgens Adriana’s testament kreeg haar man het vruchtgebruik van haar helft van de 

boedel tot aan zijn overlijden of eventuele hertrouwen. Het eigendom komt na aftrek 

van legaten aan haar naaste bloedverwanten. 

Volgens Pieters testament gaat zijn erfenis na aftrek van legaten naar zijn naaste 

bloedverwanten ab intestato. Zijn nalatenschap gaat 50-50 naar 

 Jan Klaaszn van Rijt, bouwman, wonend aan het Noordeinde van Delfgauw in 

Vrijenban, zijn enige nagelaten broer en 

 de nakomelingen van Maria Klaasdr van Rijt, zijn overleden zus, uit haar eerste 

huwelijk met Cornelis Knijn en haar tweede huwelijk met Willem Simonsz van 

Winden. 

Na het te gelde maken van het bezit en na aftrek van de legaten bedraagt het zuiver 

saldo van de nalatenschap van Adriana f 9.591,78¼ en van Pieter f 12.058,87¾.
17

 

 

Volgens de kadastrale leggers gaat  

- het huis en erf te Pijnacker, kadaster sectie C nr. 139 

naar Willem Simonsz van Winden, bouwman te Pijnacker, 

terwijl 

- de bouwmanswoning met de landerijen 

inderdaad wordt overgenomen door Willem van Koppen. 
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  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 2658. 
17

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3800, f. 496, akte 236. 


