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Maria Johanna Walkers is in eerste echt getrouwd geweest met Joannes Verdegaal, 

bouwman op woning de Moppe in de Roode Polder op de Zuid Vrouwe Vennen onder 

Alkemade. Van hem heeft ze vier kinderen, te weten Kors, Marijtje Sophia en Pieter 

Verdegaal. Uit zijn eerdere huwelijk met Sophia van Rijn had Joannes Verdegaal ook 

nog 4 kinderen, te weten Neeltje, Dammes, Maria en Johanna Verdegaal. 

Wanneer Joannes Verdegaal op 15.6.1843 overlijdt, is een ingewikkelde 

boedelscheiding nodig, omdat de boedel na het overlijden van Sophia van Rijn 

onverdeeld is gebleven. 

Uiteindelijk krijgt Maria op 28.10.1845 Maria de meubelen, kleren, levende have, 

bouw- en veldgereedschappen toegewezen, met de nog openstaande vorderingen en 

schulden. Het onroerende goed valt toe aan de kinderen. De kinderen uit zijn eerste 

huwelijk krijgen elk 1/6, de kinderen uit zijn tweede huwelijk elk 1/12 in 

 een bouwmanswoning vanouds genaamd de Moppe, bestaande uit bouwhuis, 

wagen- en paardenstallingen, schuur, hooibergen, erf en tuin, met wei-, hooi- en 

houtlanden in de Roopolder onder Alkemade, kadaster sectie F nrs. 219, 220, 223 

t/m 242, 252, 253 en sectie A nrs. 260 t/m 264, in totaal groot 31 bunder 77 

roeden 49 el. 

Per saldo houden de kinderen nog een kleine schuld aan Maria van respectievelijk f 

127,85 en f 23,51 per kind. 

De opzet is blijkbaar dat Maria, die inmiddels is getrouwd met Pieter van Rijt, het 

bedrijf kan voortzetten.
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Wanneer Pieter Verdegaal op 27.11.1848 ab intestato overlijdt, komt ¼ van zijn 

aandeel toe aan zijn moeder Maria Joanna Walkers. De overige ¾ van zijn aandeel 

wordt verdeeld over zijn broers en zussen van hele en halve bedde, waartoe inmiddels 

ook Johanna en Maria van Rijt behoren. 

 

Volgens de kadastrale legger koopt Pieter van Rijt in 1843 van de erve Jan Pooltuijn 

- een perceel weiland in de Boterhuispolder onder Leiderdorp, kadaster sectie A nr. 

520, groot 1 ha 43 30 ca. 

In 1850 verkoopt hij dit weer aan zijn broer Jacobus (XIe). 

 

In 1847 koopt Pieter van Elizabeth Melman echtgenote van Anthonie Beugelsdijk 

- een huis, tuin en erf in de Akkerslootpolder onder Alkemade, kadaster sectie E 

nrs. 283 en 284, samen groot 24 a 40 ca. 

Hiervan verkoopt hij in 1872 een stukje tuin aan Gerardus van der Voort, waarna de 

rest wordt hernummerd in 

- een huis en erf, kadaster sectie E nr. 428, groot 21 a 10 ca. 

In 1875 vindt er een nadere splitsing plaats in 

- een huis, kadaster sectie E nr. 466, groot 50 ca 

- een huis, schuren en erf, kadaster sectie E 467, groot 20 a 60 ca. 

 

Op 28.3.1862 koopt Pieter van Herman Jacques Gerlings 

- twee percelen weiland in de Roopolder onder Alkemade, kadaster sectie F nrs. 221 

en 222, samen groot 3 ha 83 a 80 ca.
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In de loop der jaren koopt Pieter in stapjes de mede-eigenaren van 

                                                           
1
  Oud notarieel archief Warmond, inv. nr. 37, notaris Klaas Koning, akte 69. 

2
  De transportakte is verleden voor notaris de Booij te Haarlem, zoals wordt vermeld bij de 

verkoopakte van 4.1.1872 (zie verderop). 
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- de bouwmanswoning in de Roopolder onder Alkemade 

uit. Op 30.4.1859 verwerft hij de aandelen van Neeltje, Dammes en Maria Verdegaal, 

in totaal 115/224, voor een bedrag van f 16.941,96 3/7. Op 31.3.1860 verwerft hij het 

115/672 aandeel van Johanna Verdegaal voor f 5.647,32 1/7. Op 12.3.1864 neemt hij 

de aandelen over van Kors, Marijtje en Sophia Verdegaal, in totaal 237/840, voor f. 

9310,71 3/7. En op 9.12.1871 koopt hij van zijn dochters Johanna en Maria voor f 400 

hun aandeel van in totaal 1/80.
3
 Daarmee is de bouwmanswoning volledig eigendom 

geworden van Pieter en zijn vrouw. 

Voor de financiering van een en ander heeft hij op 1.5.1869 via een hypothecaire 

lening f 15.000 geleend van Neeltje van Wilsen weduwe van de heer Willem de 

Wildt. 

 

Aansluitend verkoopt hij een aanzienlijk deel van de bouwmanswoning op 4 en 

5.1.1872 aan zijn stiefzoon Kors Verdegaal. Daarbij wordt om een goede splitsing van 

het bedrijf tot stand te brengen een aantal percelen opnieuw verkaveld. Kors verwerft 

- een in het jaar 1869 nieuw gebouwde bouwmanswoning met zomerhuis, schuur en 

6 roeden hooiberg, erf, bos hakhout en diverse percelen weiland, in de Roopolder 

onder Alkemade, kadaster sectie F nrs. 219 t/m 222, 559, 560, 576, 577, 581 en 

583, samen groot 14 ha 49 ca, grenzend aan 

  oost de verkoper 

  zuid de halve vaarsloot 

  west het RK armenkantoor te Amsterdam 

  noord de Stingsloot 

 en enige percelen hooiland en bos hakhout, kadaster sectie A nrs. 260 t/m 264, 

samen groot 2 ha 13 a 90 ca 

door betaling van een bedrag van f 8.887,50 en de overname van de hypothecaire 

lening van f 15.000.
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Volgens de kadastrale legger houdt Pieter zelf 

- de bouwmanswoning vanouds genaamd de Moppe, bestaande uit huis, schuur, erf 

en tuin met diverse percelen weiland en bos hakhout, in de Roopolder onder 

Alkemade, kadaster sectie F nrs. 226 t/m 229, 232, 234 t/m 239, 241, 242, 252, 

253, 578 t/m 580, 582 en 584. 

 

Rond 1879 gaan Pieter en zijn vrouw rentenieren. Ze kopen eerst in 1878 van Pieter 

van der Voort jr. 

- een perceel weiland in de Vrouwe Vennepolder onder Alkemade, kadaster sectie F 

nr. 612, groot 6 a 

en laten daar een huis bouwen, waarna het perceel wordt omgenummerd in 

- een huis, schuur en erf, kadaster sectie F 617, groot 6 a. 

Vervolgens verkopen ze 

- hun bouwmanswoning in de Roopolder onder Alkemade 

aan hun schoonzoon Petrus van der Geest. 

 

Na het overlijden van Maria Johanna Walkers omvat de gemeenschappelijke boedel 

onder andere 

                                                           
3
  Kadaster, Registers van overschrijving kantoor Leiden, respectievelijk register 265 volgnr. 22, 

register 278 volgnr. 48, register 322 volgnr. 40 en register 404 volgnr. 70. 
4
  Kadaster, Registers van overschrijving kantoor Leiden, register 407 volgnr. 30 en register 406 

volgnr. 49. 
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- een hypothecaire vordering van f 36.000 op Petrus van der Geest, 

- een huis, erf en tuin aan de ringdijk van de Akkerslootpolder onder Alkemade, 

kadaster sectie E nrs. 466 en 467, groot 21 a 10 ca, dat is verhuurd, en 

- een woonhuis, schuur, verder getimmerte en erf aan de Oude Ade onder 

Alkemade, kadaster sectie F nr. 617, groot 6 a, het woonhuis van de overledene. 

De zuivere waarde van de boedel is f 43.999,45. Hiervan kwam toe aan Maria 

Johanna: haar inbreng bij de aanvang van het huwelijk, zijnde f 7.600 van de totale 

inbreng van f 9.600, plus de helft van de winst tijdens het huwelijk, ofwel f 

17.199,72½. Na aftrek van de begrafeniskosten van f 224 gaat van de nalatenschap 

een kindsdeel (1/6) naar Pieter, de rest gaat naar 

 Maria Verdegaal, echtgenote van Derk Burger, landman te Beverwijk, 

 Sophia Verdegaal, echtgenote van Jacobus Hogeveen, landman te Noordwijk, 

 Elisabeth Verdegaal, dochter uit het huwelijk van wijlen Kors Verdegaal en 

Engelina Heemskerk, 

 Johanna van Rijt, echtgenote van Pieter Kokshoorn, landman te Rijpwetering 

onder Alkemade en 

 Maria van Rijt, echtgenote van Pieter van der Geest, landbouwer te Lageland 

onder Alkemade.
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In 1883 wordt 

- het huis, erf en tuin in de Akkerslootpolder onder Alkemade, kadaster sectie E nrs. 

466 en 467, groot 21 a 10 ca 

verkocht aan Jacobus Hogeveen, landbouwer te Noordwijk. 

 

Volgens de memorie van successie overlijdt Pieter van Rijt zonder beroep in zijn huis 

aan de Oud Ade onder Alkemade. Hij heeft geen testament, zodat zijn twee dochters 

Johanna en Maria zijn enige erfgenamen zijn. De erfenis omvat 

- een reeks obligaties 

- een hypothecaire vordering van f 14.000 op Petrus van der Geest, en 

- een huis, schuur, verder getimmerte, erf en tuin aan de Oude Ade onder 

Alkemade, kadastraal bekend onder sectie F nr. 617, groot 6 a, gewaardeerd op f 

2.345. 

Het zuivere saldo komt uit op f 21.033,19½.
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Het huis aan de Oud Ade wordt aansluitend verkocht aan Matthijs Vink, landbouwer 

te Alkemade. 
 

                                                           
5
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Alphen aan den Rijn, inv. nr. 2429, Reg. 4 nr. 

4/3975. 
6
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Alphen aan den Rijn, inv. nr. 2438, Reg. 4 nr. 

5/1679. 


