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Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, 

wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de 

langstlevende, waarbij deze wordt verplicht de kinderen behoorlijk op te voeden en 

hen te zijner tijd f 3.000 uit te keren in plaats van de legitieme portie. 

Op 21.11.1726 wordt dit testament in zoverre aangepast dat de kinderen nu elk een 

bedrag dienen te krijgen van f 100 bij wijze van legitieme portie. 

Op 8.1.1742, Annetje is ziekelijk, wordt het testament nogmaals aangepast. Wanneer 

een van hun beiden overlijdt, krijgen de kinderen recht op een legitieme portie van 

f 2.500.
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Uit de giftboeken en verpondingsregisters van Hof van Delft (de transportakten 

ontbreken) valt op te maken dat Arij in de loop der jaren diverse partijen land koopt. 

Nog voor 1721 verwerft hij blijkbaar 

- 2 morgen 410 roeden onvrij en 1 morgen vrij hofland in de hoefslag van 

Oudelaan.
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Op 17.10.1731 koopt hij van vrouwe Elisabeth Pauw, de weduwe van hr. mr. Andries 

van der Goes 

- 17 morgen 144 roeden onvrij hofland in de hoefslag van Russensloot en 

- 12 morgen 450 onvrij en 1 morgen 300 roeden vrij hofland in de hoefslag van 

Oudelaan,
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op 16.4.1744 van juf. Anna Heemskerk van Beest 

- 5 morgen 388 roeden vrij hofland in de hoefslag van Russensloot,
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op 28.9.1750 van Leena Starreveld, de weduwe van Cornelis Groenewegh 

- 100 roeden onvrij hofland in de hoefslag van Barthoutsaat,
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en op 5.7.1755 van hr. mr. Franco Pauw 

- 11 morgen onvrij hofland in de hoefslag van Pijnacker.
6
 

 

Op 2.5.1748 besluiten besluiten Jan Hermansz Berkel en Arij Claasz van Rijt 

echtgenoot van Annetje Hermansdr Berkel tot de scheiding van de nalatenschap van 

Neeltje Pietersdr van der Bijl, weduwe van Herman Jansz Berkel. Sinds haar 

overlijden op 25.11.1741 hebben ze die (grotendeels) gemeen gehouden. Arij krijgt 

van het onroerend goed: 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, bergen en boomgaard met circa 17 morgen 

203½ roeden land, waarvan de werf onvrij hofland is en de rest vrij, in het 

Noordeinde van Delfgauw onder Hof van Delft, in de hoefslag van Pijnacker, 

grenzend aan 

  oost de Rijskade en daarover de Overgauwse watering 

  zuid vrouwe Josina van der Goes, weduwe van hr. mr. Engelbert Pauw 

  west de Noordeindse weg 

  noord de erfgenamen van Cornelis Pietersz Timmers, de abdij van Rijnsburg 

en Jan Paulusz van der Tak, 

                                                           
1
  Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. 

3. 
2
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 97, Kohier onvrije hoflanden 1721-1769, f. 23 en inv. nr. 74, 

Rekening extraordinaire verponding 1756-1764, f. 93, in combinatie met de hierna te noemen bronnen. 
3
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 96v. Zie ook inv. nr. 97, Kohier onvrije 

hoflanden 1721-1769, ff. 14v, 15, 18, 19 en 20. 
4
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 131. 

5
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 149v. 

6
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 167. 
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- 2 morgen vrij hofland, als voor, eertijds gemeen geweest met de voorgaande 

partij, 

- 4 morgen vrij hofland, onder Hof van Delft in de hoefslag van Pijnacker, grenzend 

aan 

  oost en west de abdij van Rijnsburg 

  zuid de vorige partij 

  noord Arij van der Winden met bruikwaar, 

- 3 morgen 480 roeden vrij hofland in de Noordpolder van Delfgauw onder Hof van 

Delft, een deel van 6 morgen waarvan de rest onder de poorterij der stad Delft 

valt, in twee kampen van 1 morgen 265 roeden en 2 morgen 215 roeden, grenzend 

aan 

  oost en zuid Willem van Lier 

  west de tuinen 

  noord de weduwe van Johannes Oversloot, 

- 4 morgen 500 roeden weiland onder Vrijenban, het zuidwaartse deel van 7 morgen 

waarvan de overige 2 morgen 100 roeden toevalt aan Jan Hermansz Berkel, 

grenzend aan 

  oost een partij van 4 morgen 74 roeden die ook toevalt aan Jan Hermansz 

Berkel 

  zuid vrouwe Cervina Maria Valencis, weduwe van hr. Eeuwoud van der 

Dussen 

  west de Abtswoudse weg 

  noord hr. Juliaan van Groenewegen, 

- 2 morgen 120 roeden buiten de Oostpoort onder de poorterij der stad Delft,  

- 5 morgen 452 roeden weiland, verongeld voor 6 morgen, als voor, grenzend aan 

  noord en oost de vorige partij 

  west de Noordeindse weg 

  zuid Pieter Arentsz Oosterlaan.
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Al met al bezit Arij Claasz van Rijt rond 1756 volgens de verpondingsregisters onder 

Hof van Delft 

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

- 5 morgen 120 roeden in de hoefslag van Russensloot, 

- 17 morgen 560 roeden in de hoefslag van Oudelaan, 

- 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, 

en onder Vrijenban 

- 4 morgen 500 roeden in de Abtswoudse polder.
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Daarnaast bezit hij 

- 8 morgen onder de poorterij van Delft. 

 

                                                           
7
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2863, notaris Abraham Brouwenaar, akte 43, f. 106. Zie ook 

Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, ff. 143 en 143v. 
8
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 74, Rekening extraordinaire verponding 1756-1764, ff. 5, 9, 26, 

46, 82, 90 en 93 en Oud archief Vrijenban, inv. nr. 71, Rekening extraordinaire verponding 1756-1764, 

f. 7. 
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Op 21.1.1757 wordt aangifte gedaan voor de collaterale successie vanwege het 

overlijden van Jan Harmense Berkel op 14.9.1756 onder Hof van Delft. De erfenis 

omvat: 

- een woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte, met 41 morgen 88 

roeden land, waarvan 36 morgen 88 roeden in de Abtswoudse polder en 5 morgen 

in de Noord-Kethelpolder, verhuurd aan Jan de Vette, 

- een huis, stalling, bijhuis en erf onder Hof van Delft, aan het Zuideinde van 

Delfgauw, en 

- een huis met een stukje warmoeziersland, boomgaard en houtakkertje onder Hof 

van Delft, aan het Zuideinde van Delfgauw, 

waarvan de totale waarde wordt getaxeerd op f 17.024-4-3. Ingevolge Jans testament 

van 20.9.1742 voor notaris A. Brouwenaar gaat er een legaat van f 2.200 naar een 

halve zustersdochter. De rest van de erfenis gaat naar Annetje, zijn zus van hele 

bedde, huisvrouw van Arij Claasz van Rijt. 

Aansluitend wordt het onroerend goed in de verpondingsregisters overgeschreven op 

naam van Arij Claasz van Rijt, nomine uxoris, omschreven als: 

- bouwhuis nr. 3, in de Polder van Abtswoude onder Vrijenban, met 33 morgen 588 

roeden land in verschillende percelen, 

- 2 morgen 100 roeden, als voor, 

- 5 morgen in de Noord-Kethelpolder onder Vrijenban en 

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

onder Hof van Delft.
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Na het overlijden van Arij wordt het onroerend goed in het verpondingsregisters in 

1759 onder verwijzing naar het testament van 8.1.1742 overgeschreven op naam van 

zijn weduwe Annetje Hermansdr Berkel.
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In 1767 verwerft Annetje Harmensdr Barkel nog 

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

van hr. mr. Jacob Visch.
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Vermoedelijk is Annetje in 1781 overleden. In ieder geval weten we dat haar twee 

kinderen, Klaas Arijensz van Rijt en Neeltje van Rijt huisvrouw van Cornelis van 

Alenburg, op 10.9.1782 een onderhandse deling van de ouderlijke nalatenschap 

hebben gemaakt.
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 Uit de verpondingsregisters kan worden opgemaakt dat Klaas het 

volgende onroerend goed onder Hof van Delft krijgt: 

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

- 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. 

Neeltje krijgt onder Vrijenban: 

                                                           
9
  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 71, Rekening extraordinaire verponding 1756-1764, ff. 5, 9 en 31 

en Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 74, Rekening extraordinaire verponding 1756-1764, f. 33. Zie 

ook Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 173. 
10

  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 523, Transportregister, f. 188v en Oud archief Hof van Delft, inv. 

nr. 93, Giftboek, f. 179v. 
11

  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 75, Rekening extraordinaire verponding 1765-1799, f. 87. 
12

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3555, notaris Cornelis van der Mandele, akte 131. 
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- bouwhuis nr. 3, in de Polder van Abtswoude, met 33 morgen 588 roeden land in 

verschillende percelen, 

- 7 morgen in de Polder van Abtswoude, in 2 kampen van 2 morgen 100 roeden en 

4 morgen 500 roeden
13

 en 

- 5 morgen in de Noord-Kethelpolder. 

De overige partijen onder Hof van Delft, te weten 

- 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, 

blijven vooralsnog onverdeeld. 

 

Na het overlijden van 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 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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De goederen van Neeltje onder Vrijenban en Kethel vallen bij de boedelscheiding van 

23.6.1797 toe aan Johanna van Alenburg echtgenote van Hendrik van den Bosch en 

Alida van Alenburg echtgenote van Sijmon Groenewegen.
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13

  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 525, Transportregister, f. 54 meldt dat Neeltje aan Claas op 

21.2.1782 f 3.000 heeft betaald voor de verwerving van 7 morgen leenland in Vrijenban aan de 

westzijde van de Schie, te leen van het huis van Naaldwijk. Het leen is beschreven in C. Hoek, 

Repertorium op de lenen van de hofstad Made bij Delft 1329-1764, Ons Voorgeslacht, jg. 21, 1966, pp. 

356-357, leen 1. 
14

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

Delft, Transportegister dl. 7I, f. 116v. 
15

  Oud notarieel archief Leidschendam, notaris Jacob Kerkhoven. 



VIIi - 5 

 


