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Antje Zwetsloot erft van haar vader 

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

  243, groot 1 ha 23 a 50 ca 

  250, groot 1 ha 41 a 90 ca en 

  251, groot 3 ha 38 a 40 ca, 

 in totaal 6 ha 3 a 80 ca.
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In 1850 koopt Jacobus van zijn broer Pieter Janse van Rijt 

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

520, groot 1 ha 43 a 30 ca.
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Rond 1878 wordt in de Roopolder op perceel F 243 een huis gebouwd. In de 

kadastrale boekhouding wordt het perceel daarom gesplitst in 

  F 613, huis, schuur en erf, groot 12 a 50 ca en 

  F 614, weiland, groot 1 ha 11 a.
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Verder koopt Jacobus rond 1879 van Jan Vink, bouwman te Alkemade,  

- een huis, schuur en erf aan de Oud Ade, kadaster sectie E nr. 471, groot 7 a 1 ca.
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Het komt er waarschijnlijk op neer dat Johannes van der Poel, die met de enige 

dochter Hillegonda trouwt, het bedrijf van zijn schoonvader in de Roopolder voortzet, 

terwijl Jacobus met zijn vrouw aan de Oud Ade gaat rentenieren. 

 

Kort daarop overlijdt Jacobus, zonder beroep, aan de Oude Ade gemeente Alkemade. 

Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd geweest. De gemeenschappelijke 

boedel omvat naast de gebruikelijke roerende goederen en enkele vorderingen 

- een bouwmanswoning met schuur, verder getimmerte en erf met een partij 

weiland, in de Roopolder onder de gemeente Alkemade, kadaster sectie F nrs. 250, 

251, 613 en 614, samen groot 6 ha 3 a 80 ca, met een geschatte waarde van f 

16.000 

- een huis, schuur en erf aan de Oude Ade onder Alkemade, kadaster sectie E nr. 

471, groot 7 a 1 ca, geschatte waarde f 1.500. 

Er zijn geen schulden. De zuivere waarde van de boedel komt uit op f 25.325,25. Na 

aftrek van de begrafeniskosten van f 200 heeft de nalatenschap van Jacobus een netto 

waarde van f 12.462,62½. 

Volgens het testament van 6.9.1856 voor notaris Auguste Wilhelm Ernst Gunning te 

Oude Wetering gemeente Alkemade komt aan Anna Zwetsloot het beschikbare 

gedeelte van de nalatenschap toe, het onbeschikbaar deel gaat naar het enig nagelaten 

kind Hillegonda, gehuwd met Johannes van der Poel.
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Enkele jaren overlijdt Antje Zwetsloot op 14.11.1885, zonder testament, zodat dochter 

Hillegonda de enige erfgenaam is. Haar nalatenschap heeft een nettowaarde van f 

14.104,30 en bestaat met name uit 

                                                           
1
  Kadastrale legger Alkemade, art. nr. 946. 

2
  Kadastrale legger Leiderdorp, art. nr. 699. 

3
  Kadastrale legger Alkemade, art. nr. 946. 
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  Kadastrale legger Alkemade, art. nr. 1646. 

5
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Alphen aan den Rijn, inv. nr. 2426, Reg. 4 nr. 

4/1198. 
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- ¾ in een bouwmanswoning met verschillende percelen in de Roopolder onder 

Alkemade, kadaster sectie F nrs. 250, 251, 613 en 614, samen groot 6 ha 3 a 80 ca, 

met een geschatte waarde van f 12.000 en 

- ¾ in een huis en erf te Oud-Ade onder Alkemade, kadaster sectie E nr. 471, groot 

7 a 1 ca, geschatte waarde f 1.050. 

Uit een van de bijlagen blijkt dat onder de bouwmanswoning, en de geschatte waarde, 

impliciet ook 

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

520, groot 1 ha 43 a 30 ca 

is meegeteld.
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Na het overlijden van Hillegonda in 1891 gaat alle onroerend goed naar Johannes van 

der Poel.
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6
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Alphen aan den Rijn, inv. nr. 2432, Reg. 4 nr. 

4/6699. 
7
  Zie de Kadastrale leggers van Alkemade, art. nr. 1986 en Leiderdorp, art. nr. 1642. 


