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Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn 

 Arij en Willem van Rijt en 

 Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, 

als nakomelingen van Catharina Ham en Andries van Rijt samen voor 1/3 

testamentaire erfgenamen.
1
 

                                                           
1
  Oud notarieel archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 54, 20.7.1762. 
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VIIc-1 

 

 WILLEM ANDRIESZ VAN RIJT, ged. Delft (RK) 20.2.1705, zn. van Andries 

Willemsz van Rijt en Catharina Ariens Ham, bouwman in het Noordeinde van 

Berkel en Rodenrijs 

 

 o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed 

Berkel (Gerecht) 13.5.1761 

 

 CELIA (CECILIA) CORNELIS DROOG, geb. ca. 1688,
2
 van Berkel, weduwe 

van Cornelis Simons van Wijk, aangifte overl./begr. Berkel 3/6.2.1777 (pro deo, 

in de kerk) 

 

 Kinderen: geen 

 

 Celia heeft uit haar eerste huwelijk zeven kinderen, te weten: Simon, Cornelis, 

Arij, Joris, Maria, Leendert en Lena Cornelis van Wijk 

 

 

Na het overlijden van haar eerste man, Cornelis Simons van Wijk, krijgt Celia 

Cornelis Droog op 17.10.1735 het beheer over 

- een huis, erf, hooiberg en schuur in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, 

strekkende van de weg tot Leendert van Roon, grenzend aan (1) 

  zuid de erfgenamen van Albert Droog 

  noord de weduwe van hr. mr. Adriaan Boon, 

 met diverse percelen land van 

- 12 morgen 2 hond 40 roeden als voor, strekkende van de Noordeindse weg tot de 

Ouweg, grenzend aan (2) 

  zuid de weduwe van Adriaan Boon en deze boedel 

  noord Jan Cornelis Geerloff en deze boedel, 

- 7 morgen als voor, strekkende van Cornelis Corn. Hogenboom over de Ouweg tot 

de Bovenwatering, grenzend aan (3) 

  zuid Arij Kerkhoff, Heijnr. Droog, de erfgenamen van Wassenaar en de 

weduwe van Joris Tas 

  noord deze boedel, 

- twee partijen als voor, samen 11 morgen 356 2/3 roeden, waarvan (4) 

 de een strekkende van de Noordeindse weg tot de Ouweg, grenzend aan 

  zuid Cornelis Hogenboom, Cornelis van Nierop en deze boedel 

  noord Leendert van Roon, 

 en de ander in 4 kampen strekkende van de weg tot deze boedel en weder van de 

boedel tot de Bovenwatering, grenzend aan 

  zuid deze boedel 

  noord de weduwe van Adriaan Boon en deze boedel, 

- 2 morgen als voor, strekkende van deze boedel tot de Ouweg, grenzend aan (5) 

  zuid Leendert van Roon 

  noord deze boedel, 

- 2 morgen 2 hond als voor, strekkende van Jan Geerloff tot Andries Dros, grenzend 

aan    (6) 

                                                           
2
  Volgens de aangifte van het overlijden in het gaardersregister is zij 89 jaar. 
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  zuid deze boedel 

  noord de weduwe van Adriaan Boon, 

- 1 morgen 550 roeden als voor, strekkende van Andries Dros tot de Ouweg, 

grenzend aan (7) 

  zuid deze boedel 

  noord de weduwe van Adriaan Boon, 

- ¼ in 1 morgen 1 hond als voor, strekkende van de weg tot voor deze Simon 

Conijnenburgh, grenzend aan (8) 

  zuid voornoemde Conijnnburgh 

  noord Jan Boer, 

 gemeen met Jan Simons van Wijk en Andries Dros 

- ¼ in 11 morgen als voor, strekkende van de weg tot Sophia Maria d’Overschie, 

grenzend aan (9) 

  zuid en noord Cornelis Cleijweg, 

 eveneens gemeen met Jan Simons van Wijk en Andries Dros, 

haar aangekomen als geïnstitueerde erfgenaam.
3
 

 

Voorafgaande aan hun trouwen leggen Willem van Rijt, meerderjarig jongman onder 

Vrijenban, en Cecilia Cornelis Droog, weduwe van Cornelis Simon van Wijk, op 

1.5.1739 de huwelijkse voorwaarden vast. De bruidegom brengt alleen zijn eer in en 

zijn kleding en sieraden. De goederen van de bruid zijn vastgelegd in een inventaris. 

De roerende goederen hebben een totale waarde van f 2.819-2. Het onroerend goed 

bestaat uit 

- een huis en erf in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs met de bijbehorende 

partijen land van (1) 

- 12 morgen 240 roeden, gekocht door Cornelis Simon van Wijk waarvan de helft 

toebehoort aan Andries Dros (2) 

- 11 morgen 356 roeden 8 voet in 5 kampen (3) 

- 7 morgen  (4) 

- 2 morgen  (5) 

- 2 morgen 2 hond (6) 

- 1 morgen 550 roeden, gekocht door Andries Dros waarvan de helft toebehoort aan 

Cornelis Simon van Wijk. (7) 

(Blijkbaar is het kwart aandeel in de twee percelen van 1 morgen 1 hond en van 11 

morgen die gemeen waren met Jan Simons van Wijk en Andries Dros reeds van de 

hand gedaan.) Er zal geen gemeenschap van goederen zijn. Winst en verlies staande 

huwelijk zijn voor de bruid en haar erfgenamen. Als de bruidegom als eerste overlijdt, 

erft de bruid niets van hem; als de bruid als eerste overlijdt, krijgt de bruidegom een 

kindsdeel.
4
 

 

Op 3.5.1741 koopt Willem Andries van Rijt van Maartje Joosten Pols, weduwe van 

Leendert Maarten van Roon, 

- een partij kleiland, groot 2 morgen 1 hond 52 roeden, in het Noordeinde van 

Berkel en Rodenrijs, strekkende van de partij gekocht door Pieter Joppen van Dijk 

tot de Ouweg, grenzend aan (+10) 

  zuid en noord Celia Droog, thans echtgenote van Willem van Rijt, 

                                                           
3
  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 31, Giftboek, f. 72v, 17.10.1735. 

4
  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 36, akten 27, 28 en 29. 
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voor f 1.400 via een schepenschuldbrief.
5
 

 

Op 17.5.1741 laten de voogden van de 7 kinderen van Celia Droog bij haar eerste man 

Cornelis Simon van Wijk in het giftboek vastleggen dat de helft van 

- de ouderlijke woning met de bijbehorende percelen van (-1, helft) 

- 12 morgen 240 roeden (-2, helft) 

- 7 morgen  (-3, helft) 

- 11 morgen 356 roeden 8 voet (-4, helft) 

- 2 morgen  (-5, helft) 

- 2 morgen 2 hond en (-6, helft) 

- 1 morgen 550 roeden (-7, helft) 

toekomt aan de kinderen als nalatenschap van hun vader.
6
  

 

Aansluitend verkopen Willem van Rijt en Celia Droog voor de ene helft en de 

voogden van de kinderen van Cornelis Simon van Wijk voor de andere helft 

- diverse percelen in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, groot 7 morgen 272 

roeden, strekkende van de weg en de weduwe van Adriaan Boon tot de weduwe 

en erfgenamen van Cornelis Simon van Wijk, grenzend aan (-2a, helft) 

  zuid de weduwen van Adriaan Boon en van Simon Ariens van Wijk 

  noord de weduwe en erfgenamen van Cornelis Simon van Wijk.
7
 

 

Op 8.5.1743 koopt Willem van Rijt van de erfgenamen van Jan van der Helm en 

Ariaantje Ariens Zeeuw 

- een partij land, in 2 kampen tegen elkaar, groot 3 morgen, in het Noordeinde van 

Berkel en Rodenrijs, strekkende van Cornelis Jans Berkel en Jan Droog tot in de 

Ouwegwatering, grenzend aan (+11) 

  zuid de weduwe van Dirk Leenderts Conijnenburg c.s. 

  noord de weduwe van Wijk, 

voor f 2.250 plus f 122 rantsoen,
8
 

en op 20.5.1743 van Cornelis Jans Berkel en Jan Aalbregt Droog 

- 1 morgen 1 hond, in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, strekkende van 

Abraham van Leeuwen tot de voornoemde van Rijt, grenzend aan (+12) 

  zuid de weduwe en erfgenamen van Dirk Leenderts Conijnenburg c.s. 

  noord de weduwe en erfgenamen van Cornelis Simon van Wijk, 

voor f 200.
9
 

 

Op 29.6.1744 kopen Willem van Rijt echtgenoot van Celia Droog en de gezamenlijke 

kinderen van Cornelis van Wijk bij Celia Droog van de erfgenamen van Maritje 

Simons van Wijk weduwe van Joris Leendert Tas voor f 400, 

- 1 morgen 5 hond, genaamd het Arme land, in het Noordeinde van Berkel en 

Rodenrijs, strekkende van de weduwe van Dionis Verburg tot de Bovenwatering, 

grenzend aan 

   (+13, helft) 
                                                           
5
  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 31, Giftboek, f. 220v en inv. nr. 100, 

Transportregister, f. 199v. 
6
  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 31, Giftboek, f. 223v. 

7
  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 31, Giftboek, f. 226. 

8
  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 32, Giftboek, f. 37 en inv. nr. 100, 

Transportregister, f. 238. 
9
 Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 32, Giftboek, f. 41 en inv. nr. 100, 

Transportregister, f. 240v. 
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  zuid voornoemde erfgenamen van Maritje Simons van Wijk 

  noord voornoemde weduwe Verburg.
10

 

 

Op 8.8.1749 verkopen 

 Willem van Rijt en Celia Droog voor de ene helft en 

 de kinderen van Cornelis Simons van Wijk en Celia Droog voor de andere helft 

voor f 4.600 aan Arij van Puffelen en Leendert Stappert, 

- 2 morgen 2 hond, in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, strekkende van de 

weduwe en erfgenamen van Jan Cornelis Geerloff tot Arij en Maarten Dros, 

grenzend aan 

  zuid Joris van den Elst c.s. (-6, helft) 

  noord voornoemde van Puffelen en Stappert. 

Op dezelfde datum verkopen de kinderen van Cornelis Simons van Wijk aan Celia 

Droog echtgenote van Willem van Rijt  

- de helft in aan aantal partijen land in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, te 

weten 

  2 morgen 3 hond (+4a, helft) 

  2 morgen 2 hond (+4b, helft) 

  1 morgen 5 hond (+4c, helft) 

  2 morgen (+5, helft) 

  4 morgen 5 hond 68 roeden (+2b, helft) 

  1 morgen 5 hond 50 roeden, (+7, helft) 

waarvan de wederhelft reeds aan Celia toebehoort. 

Omgekeerd verkoopt Celia Droog op dezelfde datum aan de kinderen van Cornelis 

Simons van Wijk 

- de helft in een aantal percelen in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, te 

weten 

  7 morgen (-3, helft) 

  1 morgen 5 hond (-4d, helft) 

  2 morgen 2 hond (-4e, helft) 

  2 morgen 3 hond, (-13, helft) 

waarvan de wederhelft reeds aan de kinderen toebehoort. 

Aansluitend verkopen de kinderen 

- het perceel van 2 morgen 2 hond (4e) 

voor f 4.515-15 door aan Huijg Ruijgrok.
11

 

 

Op 6.5.1752 verkopen de kinderen van Cornelis Simons van Wijk aan Celia Cornelis 

Droog 

- de ½ in een huis, bouwhuis en erf, in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, 

strekkende van de Noordeindse weg tot Pieter Joppe van Dijk, grenzend aan (+1, 

helft) 

  zuid de erfgenamen van Aalbregt Jansz Droog 

  noord jonkvrouw Geertruijda Margareta du Bois, 

waarvan de wederhelft reeds aan Celia toebehoort.
12

 

                                                           
10

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 32, Giftboek, f. 76 en inv. nr. 100, 

Transportregister, f. 269v. 
11

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 33, Giftboek, ff. 1 e.v. en inv. nr. 101, 

Transportregister, ff. 180v en 185. 
12

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 33, Giftboek, f. 83v en inv. nr. 101, Transport-

register, f. 274. 
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Op dezelfde dag verkoopt Celia Cornelis Droog 

- 2 morgen 3 hond in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, strekkende van de 

Noordeindse weg tot Willem van Rijt nomine uxoris, grenzend aan (-4a) 

  zuid Pieter Joppen van Dijk 

  noord jonkvrouw Geertruijda Margaretha du Bois, Joris van der Elst e.a., 

voor f 5.405 aan Pieter Cornelis van Warmond en Jacob Cornelis Kerkhoff.
13

 

 

Op 25.6.1756 verkrijgen Simon, Arij en Leendert Cornelis van Wijk van hun 4 broers 

en zussen (respectievelijk hun erfgenamen of voogden) de volledige eigendom van de 

percelen van 

- 7 morgen  (3) 

- 2 morgen 356 roeden 8 voet en (13) 

- 1 morgen 5 hond in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs.
14

 (4d) 

 

Op 25.7.1757 koopt Willem van Rijt voor f 200 van Maria van den Hoven weduwe 

van Aris van Winkel 

- 3 hond in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, strekkende van Huijg Ruijgrok 

tot voornoemde van Rijt, grenzend aan (+14) 

  zuid voornoemde van Rijt 

  noord Simon Cornelis van Wijk c.s.
15

 

 

Op 27.12.1760 leggen Willem van Rijt en Cecilia Droog in een contract vast dat ze 

zullen gaan scheiden. Ze verlenen procuratie aan mr. Abraham Penning officier en 

schout te Berkel en Rodenrijs en Leendert de Kok procureur te Hillegersberg om een 

staat van de boedel te maken met uitzondering van de kleding en de meubilaire 

goederen, om de goederen te verkopen en om met de opbrengst de schulden van de 

boedel te verevenen. 

Het onroerend goed wordt publiek geveild. De transporten worden ingeschreven op 

6.5.1761. 

Cecilia Droog verkoopt 

- 1 morgen 550 roeden in 2 kampen in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, 

strekkende van Jacob Kerkhoff tot de Ouweg, grenzend aan (-7) 

  zuid de aankoop van Paulus Kerkhoff en hr. mr. Abraham Penning c.s. 

  noord Quirijn de Leeuw en de weduwe van Huijg Ruijgrok 

- en 2 morgen 2 hond als voor, strekkende van de Ouweg tot de Bovenwatering, 

grenzend aan (-4b) 

  zuid Simon van Wijk c.s. 

  noord  Quirijn de Leeuw en de weduwe van Huijg Ruijgrok 

voor f 1.090 plus f f 54-10 rantsoen aan Jacob Kerkhoff en Cornelis Ruijgrok, 

- 3 morgen 5 hond als voor, strekkende van Joris van der Elst, Quirijn de Leeuw e.a. 

tot de aankoop van Abraham Penning en Pieter Rosemond, grenzend aan (-2b1) 

  zuid de aankoop van Abraham Penning en Pieter Rosemond 

  noord Jacob Kerkhoff en Cornelis Ruijgrok 

voor f 1.050 plus f 52-10 rantsoen aan Paulus Kerkhoff, 

                                                           
13

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 101, Transportregister, f. 262v. 
14

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 33, Giftboek, f. 271v. 
15

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 34, Giftboek, f. 21v en inv. nr. 102, 

Transportregister, f. 169. 
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- 1 morgen 68 roeden als voor, strekkende van de aankoop van Paulus Kerkhoff tot 

de Ouweg, grenzend aan (-2b2) 

  zuid de volgende partij 

  noord de aankoop van Jacob Kerkhoff en Cornelis Ruijgrok, 

- 1 morgen 5 hond als voor, strekkende van de aankoop van Paulus Kerkhoff tot de 

Ouweg, grenzend aan (-4c) 

  zuid de volgende partij 

  noord de vorige partij, 

- 2 morgen als voor, strekkende van Willem van Rijn tot de Ouweg, grenzend aan 

  zuid de aankoop van Abraham Penning en Pieter Rosemond (-5) 

  noord de aankoop van Paulus Kerkhoff en de vorige partij, 

- en een huis, bouwhuis en erf etc, als voor, strekkende van de Noordeindse weg tot 

Pieter Joppen van Dijk, grenzend aan (-1) 

  zuid de erfgenamen van Aalb. Jans Droog 

  noord Quirijn de Leeuw en de weduwe van Huijg Ruijgrok, 

voor f 2.500 plus f 125 rantsoen aan hr. mr. Abraham Penning en Pieter Rosemond 

secretaris van Berkel en Rodenrijs. 

Willem van Rijt verkoopt 

- 2 morgen 1 hond als voor, strekkende van Pieter Joppen van Dijk tot de Ouweg, 

grenzend aan (-10) 

  zuid Simon van Wijk c.s. 

  noord de aankoop van Abraham Penning en Pieter Rosemond 

voor f 725 plus f 36-5 rantsoen aan hr. mr. Abraham Penning en Pieter Rosemond en 

- 3 hond als voor, strekkende van de weduwe van Huijg Ruijgrok tot de volgende 

partij, grenzend aan (-14) 

  zuid de volgende partij 

  noord Simon van Wijk c.s., 

- 1 morgen 1 hond als voor, strekkende van de vorige partij tot de volgende, 

grenzend aan (-12) 

  zuid Willem van Griek c.s. 

  noord Simon van Wijk c.s. en 

- 3 morgen als voor, strekkend van de vorige partij tot de Ouweg, grenzend aan zuid

 Willem van Griek c.s. en Jan Willems Overvest (-11) 

  noord Simon van Wijk c.s. 

voor f 1.360 plus f 68 rantsoen aan Andries Wennekers.
16

 

 

Aansluitend komt het officieel tot de scheiding, omdat ze “genoegzaam al van der 

beginne aff onrustig en opvredig met den anderen hebben geleeft, t welk in plaats van 

te verminderen nog dagelijks was vermeerderende. Over zulx tot vermijding van 

quaade gevolgen ... met den anderen zijn geconvenieert een separatie van tafel en bed, 

bijwooning en goederen.” Op 25.4.1761 hebben Willem van Rijt en Cecilia Corn. 

Droog in een onderling contract, met instemming van Cecilia’s kinderen, de 

voorwaarden voor de scheiding vastgelegd: 

1. Ieder krijgt de eigen kleding, sieraden, goud en zilver. 

2. De inboedel van het huis wordt 50-50 gedeeld. 

3. Van de opbrengsten van de verkopen van het onroerend goed, de levende have en 

de bouwgereedschappen gaat, na aftrek van de lasten van de boedel, f 800 naar 

Cecilia en de rest naar Willem. 
                                                           
16

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 34, Giftboek, ff. 207 e.v. en inv. nr. 102, 

Transportregister, ff. 256v e.v. 
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4. Cecilia krijgt alles wat haar toekomt uit de nalatenschap van haar overleden zoon 

Simon. 

5. Ieder mag de eigen goederen regeren. 

Omdat Cecilia, als getrouwde vrouw, niet handelingsbevoegd is, wordt aan het 

gerecht van Berkel en Rodenrijs gevraagd om in haar naam accoord te gaan met dit 

scheidingscontract. Het gerecht verleent op 13.5.1761 zijn toestemming.
17

 

 

Op 8.8.1761 draagt Jan Ariens van der Meer, echtgenoot van Maria Hendriks Ramp 

eerder weduwe van Simon Cornelis van Wijk,  

- 1/3 van enkele percelen in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs, te weten van 

  7 morgen (3) 

  2 morgen 356 roeden 8 voet en (13) 

  1 morgen 5 hond (4d) 

over aan Cecilia Droog, weduwe van Cornelis Simon van Wijk en nu gesepareerde 

huisvrouw van Willem van Rijt. De overige 2/3 behoren toe aan Arij en Leendert van 

Wijk. Cecilia krijgt deze percelen ter voldoening van de legitieme portie in de 

nalatenschap van haar zoon Simon Cornelis van Wijk die zonder descendenten is 

overleden.
18

 

Op 7.7.1766 draagt Celia Droog 

- deze 1/3 in 

  7 morgen (3) 

  2 morgen 356 roeden 8 voet (13) 

  1 morgen 5 hond, (4d) 

gemeen leggende met Leendert Corn. van Wijk en Paulus Kerkhof, voor f 900 over 

aan Leendert Cornelis van Wijk.
19

 

                                                           
17

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 124, f. 6 
18

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 34, Giftboek, f. 138v. 
19

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 35, Giftboek, f. 7 en inv. nr. 103, 

Transportregister, f. 11. 
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 ARIJ ANDRIESZ VAN RIJT, zn. van Andries Willemsz van Rijt en Catharina 

Ariens Ham, van Berkel, begr. Pijnacker 14.9.1768 

 

 o.tr./tr. Pijnacker (Gerecht) 6/22.10.1747 

 

 ELISABETH JANSDR TONGERS, jd van Bergen meijerij van Den Bosch, 

hertrouwd Pijnacker (Gerecht) 3.11.1771 met Maarten Sprenkhuijzen, overl./begr. 

Pijnacker 13/18.5.1778 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 26.8.1756 maken de eerzame Arij van Rijt en Elisabeth Thongers, wonende onder 

Pijnacker, een testament. Ze benoemen de langstlevende tot erfgenaam, onder de 

voorwaarde dat deze de kinderen behoorlijk opvoedt en hen t.z.t. elk f 6 uitreikt bij 

wijze van legitieme portie. Overlijden ze beiden zonder kinderen, dan gaat de erfenis 

50/50 naar elke kant. Bij hertrouwen dient de langstlevende aan de vrinden van de 

eerststervende een bedrag van f 100 uit te reiken.
20

 

 

Wanneer Elisabeth Tongers, huisvrouw van Maarten Sprenkhuijzen, op 13.5.1778 te 

Pijnacker overlijdt, wordt aangifte gedaan voor de collaterale successie. Ze heeft 

namelijk geen wettige descendenten. Ze laat haar man de helft van het volgende 

onroerend goed na: 

- een huis en erf op het dorp Pijnacker, groot 1 hond, waarin ze zelf heeft gewoond 

en 

- het westwaartse gedeelte van een huis en erf te Pijnacker aan de Leede in de 

polder van Berkel, groot 1 hond, dat is verhuurd.
21

 
 

                                                           
20

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3001, akte 215, f. 374. 
21

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 83, Register collaterale successie, f. 60. 


