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Op 14.9.1690 maakt Cornelis Claesse van Rijt, jongman van ca. 19 jaar, wonend in de 

Kethelpolder, ziekelijk van lichaam, zijn testament. Hij benoemt zijn moeder 

Ariaantie Cornelisdr huisvrouw van Claas Pouwelse Berckel tot zijn erfgenaam.
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Op 15.11.1696 wordt inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Simon Ariens 

van Leeuwen, eerste echtgenoot van Ariaentge Philips van der Meer, overleden in 

april 1696. De nalatenschap omvat als onroerend goed: 

- een huis, schuur, bergen en geboomten in Noord-Kethel op de grond en het land 

toekomende het weeshuis binnen Delft, met 2 morgen land in de Noord-

Kethelpolder. (+1a) 

Simon en Ariaentge zijn in gemeenschap van goederen getrouwd geweest. Krachtens 

het testament van Simon gaat zijn helft van de boedel naar zijn dochtertje Lijsbeth, 6 

jaar oud, uit zijn eerdere huwelijk met Ariaentge Thomas van Duijn. Het vaderlijk 

erfdeel wordt becijferd op f 675. 

De voogden van Lijsbet spreken met Ariaentge af dat Lijsbeth tot 1.5.1700 in de kost 

blijft bij Ariaentge en haar tweede man Cornelis Claes van Rijt. Daarna krijgt ze, 

behalve een aantal met name genoemde erfstukken en al haar kleding, een geldbedrag 

mee ter grootte van f 537-10, zijnde het vaderlijk erfdeel minus f 137-10 voor kost en 

inwoning. Ariaentge krijgt de beschikking over de rest van de boedel, zoals 

beschreven in de inventaris.
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Op 21.3.1697 maken Cornelis Claes van Rijt, bouwman, en zijn vrouw Ariaentge 

Philips van der Meer, wonende in het ambacht Kethel, hun testament. Ze benoemen 

de langstlevende tot erfgenaam, met de plicht om hun eventuele kinderen behoorlijk 

op te voeden en hen t.z.t. samen de som van f 100 uit te keren. Indien er geen 

kinderen (meer) zijn en de man als eerste sterft, dient de vrouw aan zijn zusters en 

broeders van volle bedde en aan zijn zusters en broeders van halve bedde uit het 

huwelijk van zijn moeder met Claes Pouwels Droog samen f 100 uit te keren. Sterft 

de vrouw als eerste, dan dient de man aan haar vader en moeder (of als die zijn 

overleden aan haar broers en zusters) eveneens de som van f 100 uit te keren. Ze 

benoemen de langstlevende tot voogd, onder seclusie van de weeskamer.
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Op 5.5.1700 koopt Cornelis Claesz van Rijt 

- 3 morgen 439 roeden in de Noord-Kethelpolder onder Kethel, grenzend aan 

  oost de volgende partij (+1b) 

  zuid en noord de abdij van Rijnsburg 

  west de Groeneweg en 

 2 morgen 481 roeden als voor, grenzend aan 

  oost en zuid hr. Willem van Vliet 

  west de vorige partij 

  noord de abdij van Rijnsburg, 

voor f 2.123-6-0 van de heren regenten van het weeshuis der stad Delft.
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Op 6.5.1700 draagt Maerten Kouwenhove de jonge een leen van 

- 12 morgen land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan (+2) 

  oost de Groeneweg met zijn uiterdijk 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 94, f. 95. 

2
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2508, f. 467 en f. 477. 

3
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2509, f. 80. 

4
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 95, f. 75. 
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  zuid Trijntje Jacobs weduwe van Dirck Symons Groenewegen en de 

weduwe van Huybert Poot 

  west de Harreweg 

  noord de weduwe van Cornelis Ariensz van Leeuwen met bruikwaar, 

over aan Cornelis Claeszn van Rijdt in de Noord-Kethelpolder, die het op 15.11.1700 

ten behoeve van de erfgenamen van Maerten Kouwenhove de oude belast met 

f 2.400.
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Op 13.5.1700 leent Cornelis Claesz van Rijt, bouwman in Noord-Kethel, f 2.200 van 

zijn halfbroer d’heer Jacobus van Rijt, wonende binnen Delft. Hij belooft  

- zijn woning bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomten met 7 morgen land 

in Noord-Kethel aan de Groeneweg, strekkende van voornoemde weg af oost tot 

aan het land van Sr. Wilhelm van Vliet, grenzend aan (1) 

  zuid voornoemde Van Vliet 

  noord de abdij van Rijnsburg, 

niet te verhypothekeren, verpanden of verkopen buiten kennis van voornoemde heer 

Jacobus van Rijt.
6
 

 

Op 25.2.1701 wordt Cornelis op grond van het verpondingskohier aangeslagen voor 

de 100e penning.
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 De aanslag bedraagt f 3-8-8 per morgen. Dat komt neer op: 

- f. 4v, 1 morgen, f   3-8-8 (1a) 

- f. 4v, 6 morgen, f 20-11-0 (1b) 

- f. 5, 1 morgen, f   3-8-8 (1a) 

- f. 19v, 12 morgen, f 41-2-0 (2) 

- f. 47v, zijn woning, f   1-7-0 (1a) 

 

Op 31.10.1719 wordt door de weduwe Jopje Dirks van der Cruck inventaris 

opgemaakt van de nalatenschap van Philips Franse van der Meer. De erfenis omvat 2 

huizen met erf omtrent Kwintsheul onder Monsterambacht en een perceel land van 1 

morgen 450 roeden onder Klein Hof van Delft en Woutharnas. Een van de 8 kinderen 

is Ariaantje Philips van der Meer, echtgenoot van Cornelis Claasse van Rijt.
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Op 3.6.1723 maken Cornelis van Rijt, bouwman, en Ariaentie Philipsdr van der Meer, 

wonend te Kethel, hun testament. Ze benoemen de langstlevende tot erfgenaam, onder 

de conditie dat deze elk kind f 500 uitkeert, met verrekening van het huwelijks goed. 

Ze benoemen de langstlevende tot voogd over eventuele minderjarige erfgenamen. De 

langstlevende stelt tot voogd Philip Schenckevelt en Aalbregt Ariens van Rijt.
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Op 27.1.1740 verkoopt Cornelis Claesse van Rijt, wonende in het dorp Kethel, op een 

publieke veiling 

- zekere woning bestaande uit huis, schuur, twee bergen en geboomte met 6 morgen 

land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan (-1) 

  oost en zuid de weduwe van hr. Huijsinga 
                                                           
5
 C. Hoek, De leenkamer van de hof te Wassenaar (1226-1744), Ons Voorgeslacht, jrg. 33, 1978, pp. 

226-227, leen 129A. De schuldbrief wordt ook ingeschreven in Oud rechterlijk archief Kethel en 

Spaland, inv. nr. 95, f. 97. 
6
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2537, f. 138. 

7
  Vgl. Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 798, ff. 146-147, waar notaris Maarten 

Kouwenhoven de lijst met nog openstaande bedragen overdraagt aan het gerecht van Kethel. 
8
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2531, f. 257. 

9
  Oud notarieel archief Leiden, inv. nr. 2614, akte 119. 
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  west 12 morgen land mede aan de voornoemde woning behorende 

  noord de abdij van Rijnsburg, 

- met 2 morgen als voor, grenzend aan 

  oost de Groeneweg 

  zuid het weeshuis tot Delft 

  west en noord Dirk van Noort 

voor f 1.200 aan Leendert Heijndrikse Lantsbergen.
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 Het transport vindt plaats op 

6.5.1740. 

 

Op 9.5.1740 wordt op zijn verzoek ook het leen van 12 morgen overgedragen aan 

Leendert Hendricksz Lantsbergen. Die overdracht vormt blijkbaar onderdeel van de 

bovenstaande verkoop.
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 (-2) 

                                                           
10

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, Transporten, f. 331v. 
11

  C. Hoek, De leenkamer van de hof te Wassenaar (1226-1744), Ons Voorgeslacht, jrg. 33, 1978, pp. 

226-227, leen 129A. 
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VIIb-1 

 

 MARIA CORNELIS VAN RIJT, dr. van Cornelis Claesz van Rijt en Ariaentge 

Philips van der Meer, 

 

 tr. Kethel (RK) 2.5.1728 

 

 HENDRICK LEENDERS VAN DER STAP, molenmeester van de Noord-

Kethelpolder,
12

 later pachtboer onder Hodenpijl
13
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  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 878, f. 361. 
13

  Op 17.12.1756 huren de eerzame Hendrik van der Stap en zijn vrouw Marijtje Cornelis van Rijt 

voor 3 jaar een huismanswoning met 36 morgen land in Hodenpijl. Ze wonen er dan al. Zie Oud 

notarieel archief Den Haag, inv. nr. 3425, f. 65. 


