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 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van 

Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in 

Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer in Amersfoort, overl. 

Amersfoort 1672-1674
1
 

 

 o.tr./tr. Berkel (Gerecht/RK) 11/23.9.1660 

 

 (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents 

Boer en Maertge Huibregts,
2
 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) 

 

 Kinderen: 

 1. Cornelis, ged. Berkel (RK) 16.1.1662 

 2. Jan, ged. Berkel (RK) 2.5.1663, bouwman in Katwijk onder Pijnacker, overl. 

1717/1718 

   o.tr./tr. Berkel/Oude Tonge (Gerecht/RK) 8/29.4.1684 

   (1) Willemtie Maertensdr Goutswaert, jd van Oude Tonge, overl. Pijnacker 

begin 1687 

   o.tr./tr. Berkel (Gerecht/RK) 19.12.1687/4.1.1688 

   (2) Marijtje Claas Romeijn, jd van Berkel, dr. van Claes Claesz Romeijn 

en Jannettie Ariens Verheul
3
 

 

 o.tr./tr. Berkel/Rotterdam (Gerecht) 30.10/24.11.1664 

 

 (2) LUCIA VAN STIGT/STICHT, dr. van Isaack Jansz van Sticht,
4
 weduwe van 

Frederick Schoonhoven, overl. Amersfoort 1674-1681 

 

 Kinderen; 

 3. Isacq, geb. ±1665,
5
 volgt VIIg 

 4. Adrianus, volgt VIIh 

 5. Jacoba 

   o.tr./tr. Rotterdam (Gerecht) 27.9/14.10.1691 

   (1) Dionijs de Bode 

   o.tr./tr. Rotterdam (Gerecht) 19.1/4.2.1703 

   (2) Johan van der Wiel, begr. Rotterdam 22.3.1707 

 

 Lucia had uit haar eerste huwelijk een zoon: Jacobus Schoonhoven. 

 

 

Op 1.8.1661 maken de eerzame Claes Cornelisz van Rijt, bouwman in het ambacht 

van Berkel, en de eerbare Marie Cornelis Boertge hun testament. Ze benoemen de 

                                                           
1
  Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 1341, f. 73 vermeldt dat Nicolaes van Rijt en Lucia van 

Sticht te Amersfoort zijn overleden. 
2
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2008, akte 45, 31.12.1670, testament van Maertge Huibregts. 

3
  Vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1743, f. 22, 4.2.1643 en Oud notarieel archief Berkel en 

Rodenrijs, inv. nr. 10, akte 32. 
4
  Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 155, akte 505, f. 769 meldt dat Lucia de enige dochter is 

van Isaak Jansz van ’t Sticht. Zie verder Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 230, akte 251, f. 417, 

waar Ariaentge Arentsdr van Sticht, lakenkoopster, weduwe blijkt van Ysaack Jans van Sticht. 

Daarmee is nog niet zeker dat Ariaentge ook Lucia’s moeder is. 
5
  Vgl. Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 973, f. 629, 29.7.1681, waar Isaac van Rijt, 16 jaar 

oud, als getuige een verklaring aflegt van wat hij heeft gehoord ten huize van Sr. Jacobus Flacque. 

http://rotterdam.digitalestamboom.nl/(1azgv255hww1jn55dg4k5sfz)/search.aspx?lang=nl&verder=Henderick|%20|%20|%20Schoonhoven%09
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langstlevende tot erfgenaam, op voorwaarde dat deze de kinderen behoorlijk opvoedt 

en hen t.z.t. samen een bedrag van f 1.000 uitreikt bij wijze van legitieme portie. Als 

er geen kinderen zijn, krijgen de vrinden van de eerststervende f 1.000. Ze benoemen 

de langstlevende tot voogd.
6
 

 

Op 8.2.1669 wordt Nicolaes van Rijt, geboortig van Delft, burger van Amersfoort.
7
 

 

Aansluitend koopt Nicolaes van Riet op 18.2.1669 van Rogier van Camerbeecq en 

zijn vrouw Mechtelt Wachtmeester 

- een huis en brouwerij, met de ketels en alles wat tot de brouwerij behoort, met de 

rosmolen en de aankleven van dien, staande en gelegen op de Langegracht te 

Amersfoort, achter in de Breestraat uitkomende, genaamd de brouwerij van de 

Lelije, grenzend aan 

  de ene zijde Anthonis van Hoeff 

  de andere zijde joffrouwe van Westrenen, 

 op de lasten van f 1.400 ten behoeve van de heren regenten van het St Pieters 

Gasthuis en f 300 ten behoeve van de weduwe van Ottho van Bladele.
8
 

 

Op 27.2.1672 verkoopt Sr. Nicolaes van Rijt, brouwer in de Witte Leelij tot 

Amersfoort, zijn helft van 

- 9 morgen weiland in de ban van Wateringen 

aan d'heer Johan Lamoureux, nadat deze kort daarvoor reeds de andere helft had 

verworven via koop uit de boedel van Cornelis Molewerff, de echtgenoot van 

Cornelia van Rijt, zuster van Nicolaes.
9
 Onder IVe is aangegeven dat Cornelia en 

Claes dit perceel waarschijnlijk als moederlijk erfdeel hebben meegekregen, nadat 

hun vader Cornelis Cornelisz van Rijt op 4.1.1655 na het overlijden van zijn eerste 

vrouw Neeltgen Jorisdr Witsenburgh een inventaris had opgemaakt van de boedel. 

 

Op 1.6.1674 compareren 

 Juffr. Lucia van Sticht, wonende tot Amersfoort, als testamentaire voogdesse van 

Johannes van Rijd, minderjarige zoon bij haar tweede man Sr. Nicolaes van Rijd 

aan Maria Cornelis Boerten zijn eerste huisvrouw geprocreeerd, 

 de heer en mr Isebrandt Kievit, wonende tot Rotterdam, als voogd van Jacobus 

Schoonhoven, minderjarige zoon bij voornoemde Lucia verwekt door Fredericus 

Schoonhoven haar eerste man, 

 Lucia nog als weduwe van de voornoemde Nicolaes van Rijd haar tweede man 

voor haarzelf, als zijn executeur ingevolge het testament van 1.10.1666, als 

voogdesse van voornoemde Jacobus Schoonhoven haar voorkind, en nog als 

moeder van Isacq, Adrianus en Jacoba van Rijd de drie minderjarige kinderen uit 

haar tweede huwelijk, 

 en Sr. Jacobus Flacké wonende tot Rotterdam als door Lucia uit krachte van het 

genoemde testament geassumeerde voogd, 

die bekennen van dhr. Johan Lamoreux in voldoening van zeker vonnis naar 

aanleiding van een proces over de boedel van Cornelis Cornelisz Molenwerff en 

Cornelia Cornelis van Rijt gehouden op 28.7.1673 de som van f 1.730 ontvangen te 

hebben, 

                                                           
6
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2508, akte 96. 

7
 Stadsarchief Amersfoort, inv. nr. 1847. 

8
  Transportregisters Amersfoort, inv. nr. 436-26, f. 132 

9
 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 37, f. 72.  
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zulks ter voldoening van het kapitaal van zekere rente- en hypotheekbrief ten behoeve 

van Sr Nicolaes van Rijd bij Cornelis Cornelisz Molenwerff voor schout en schepenen 

van Honselersdijk gepasseerd, op zekere woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, 

bergen en geboomte met omtrent 3 morgen land gelegen tot Honselersdijk,  

zijnde de voornoemde woning belast met de hypotheekbrief door de curatoren van de 

boedel van Cornelis Cornelisz Molenwerff en Cornelia Cornelis van Rijd wettig 

verkocht aan de heer Lamoreux. 

De comparanten beloven de som van f 1.730 te restitueren als zulks bij een nader 

vonnis bepaald zou worden.
10

 

 

Op 17.9.1681 verkoopt Johan Noyen, burger en apotheker, administrerende momber 

over de onmondige kinderen en erfgenamen onder benefitie van inventaris van 

Nicolaes van Rhijt en Lucretia van Sticht in hun leven gewezen echtelieden, mede als 

gemachtigde van Jacobus Flacke, apotheker te Rotterdam, de andere voogd van 

voornoemde kinderen 

- een huis en brouwerij met alle appendentien en dependentien van dien zo van 

kuipen, ketels, rosmolen etc. gelegen aan de Langegracht genaamd de Lelie, 

achter op de Breestraat uitkomende, grenzend aan  

  de ene zijde Jacob Jordaen van Westrenen 

  de andere zijde burgemeester Marcus van Doure, 

 met drie woninkjes of huisjes, naast elkaar, achter het huis en brouwerij, staande 

op de Breestraat op de hoek van de Kromme Elleboogsteeg, tegenwoordig een 

schuur, 

 op de lasten van f 1.400 in de gemelde brouwerij ten behoeve van de heren 

regenten van het St. Pieters Gasthuis, 

aan Assuerus van Dijck, brouwer.
11

 

 

Op 20.7.1684 legt Sr Jacobus Flacque als medevoogd verantwoording af over het 

beheer van de f 2.800 kapitaal die Johannes van Rijdt is aanbestorven van zijn vader 

en moeder, Nicolaas van Rijdt en Maria Cornelis Boertge. Johannes is enkele 

maanden daarvoor getrouwd en dus meerderjarig. Het bedrag vloeit voort uit een akte 

van uitkoop van 3.2.1676 voor notaris Willem Visser te Amersfoort met 

 Gerard de Caschiopijn en Adriaan van Schoonhoven als mombers over Jacobus 

van Schoonhoven, 

 Huijbert Cornelis Boertge als oom en bloedmomber van Johannes en 

 Cornelis van Wijckersloot en Johannes Noijen als gestelde voogden over de 3 

nakinderen Isack, Adrianus en Jacoba van Rijdt. 

Van het kapitaal zijn tal van kleinere uitgaven gedaan ten behoeve van Johannes. Op 

25.7.1676 en 7.8.1677 zijn twee bedragen van f 1.000 uitgekeerd aan Huijbert 

Cornelis Boertge. Op 9.5.1684 heeft Johannes zelf f 450 gekregen. De rekening sluit 

nu af met een saldo van f 61-17-14 dat aan Johannes wordt uitbetaald.
12

 

 

                                                           
10

  Oud notarieel archief Den Haag, inv. nr. 525, akte 156. 
11

  Transportregisters Amersfoort, inv. nr. 436-28, f. 274. 
12

  Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 1006, f. 152. 
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 JAN CLAESZ VAN RIJT, ged. Berkel (RK) 2.5.1663, zn. van Nicolaes 

Cornelisz van Rijt en Maria Cornelis Boer(ten), bouwman in Katwijk onder 

Pijnacker, overl. 1717/1718 

 

 o.tr./tr. Berkel/Oude Tonge (Gerecht/RK) 8/29.4.1684 

 

 (1) WILLEMTIE MAERTENSDR GOUTSWAERT, jd van Oude Tonge, overl. 

Pijnacker begin 1687 

 

 o.tr./tr. Berkel (Gerecht/RK) 19.12.1687/4.1.1688 

 

 (2) MARIJTJE CLAAS ROMEIJN, jd van Berkel, dr. van Claes Claesz Romeijn 

en Jannettie Ariens Verheul
13

 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Marritge Rochusdr weduwe van de voogd Huijbrecht Cornelisz Boer legt op 

15.12.1691 rekening en verantwoording af van het beheer over Jans bezittingen. 

Ten eerste heeft Jan bij de verdeling op 15.12.1669 van de nalatenschap van Grietge 

Ariensdr toegewezen gekregen 

- een stuk land, groot 3 morgen, tot Pijnacker op de Hoogt, genaamd de 

Hooghtcamp, strekkende van Pieter Cornelis Langelaen tot Aechje Cornelis 

weduwe (+1) 

- de helft van een stuk land, groot 4 morgen, in Katwijk tot Pijnacker, gemeen met 

Marijtje Huijbertsdr, strekkende van de Katwijkse weg tot de Oostwatering (+2a) 

- 2 hond, in het Noordeinde van Berkel, gemeen in 10 hond waarvan de andere 8 

zijn toegewezen aan Arijaentje Cornelis Boer, strekkende van Adriaen Jacobs 

Matroos tot de Bovenwatering toe. (+3) 

Ten tweede heeft Jan na het overlijden van zijn grootmoeder Maertje Huijbrechtsdr in 

1676 aangekaveld gekregen 

- de helft in een stuk land, groot 3½ morgen, genaamd de Windaaskamp, waarvan 

de andere helft toebehoort aan de armen van Berkel (+4) 

- een stuk land van 1 morgen 4 hond in de polder van Pijnacker, onder de jurisdictie 

van Berkel, strekkende van de Berkelse weg tot de dwars weren toe (+5) 

- 1 morgen 4 hond als voor (+6) 

- de helft van 4 morgen in Katwijk tot Pijnacker, waarvan de wederhelft reeds aan 

Jan toebehoorde uit de erfenis van Grietje Ariensdr. (+2b) 

Ten derde heeft Jan uit de effecten in de nalatenschap van zijn grootmoeder nog een 

bedrag van f 2.000 gekregen. 

Ten vierde hebben Huijbrecht Cornelisz Boer als voogd van Jan en de voogden van de 

drie kinderen uit het tweede huwelijk van Claes Cornelis van Rijdt op 3.2.1676 een 

akkoord bereikt over de erfenis van Jans moeder. Daarbij heeft Jan f 2.800 gekregen 

van de voogden van de nakinderen. 

Per saldo heeft Jan vanwege het verhuur van de gronden en de uitgekeerde bedragen 

recht op f 8.474-16-7 van de rendant.
14

 
                                                           
13

  Vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1743, f. 22, 4.2.1643 en Oud notarieel archief Berkel en 

Rodenrijs, inv. nr. 10, akte 32. 
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De genoemde percelen komen terug op 18.6.1687, wanneer Jan Claes van Rijt als 

testamentaire erfgenaam aangifte doet van de goederen die zijn nagelaten door zijn 

vrouw Willemijntjen Maertens Goutswaerd. Die is zonder descendenten overleden te 

Pijnacker in de Katwijkse buurt. Haar onroerend goed bestaat uit de helft van 

onder Pijnacker 

- 3 morgen wei- en teelland op de Hoogt, in 2 kampen, genaamd de Hooghcamp, 

grenzend aan (1) 

  oost, zuid, west en noord Gerrit Cornelisz Braucq met eigen en bruikwaar 

- 4 morgen weiland in Katwijk, in 2 kampen, strekkende van de Katwijkse weg tot 

in de Oostwatering, grenzend aan (2a/b) 

  oost Cornelis en Jacob Pouwels Vermeer met bruikwaar 

  west Michiel Pieters Verkade met eigen, 

en onder Berkel 

- 2 hond land, gemeen met Hubert Cornelis Boer in een stuk van 10 hond, grenzend 

aan   (3) 

  oost Jan Mighiels Verkade met bruikwaar 

  zuid Pouwels Frans Berchout met bruikwaar 

  noord de kinderen van Arent Cornelis Boer, 

- de ½ van 3½ morgen land, waarvan de wederhelft toekomt aan de armen van 

Berkel, grenzend aan (4) 

  oost Michiel Pieters Verkade 

  zuid de kinderen van Cornelis Dircxz de Hoogh met bruikwaar 

  west en noord de kade, 

- 10 hond hooiland in het Noordeinde, grenzend aan (5) 

  oost de Berkelse weg 

  zuid Willem Jansz Huijsman 

  west de Slingersloot 

  noord Hubert Cornelisz Boer, 

- 10 hond hooiland mede aldaar, grenzend aan (6) 

  oost en zuid de kade 

  west de Noordeindse weg 

  noord Leendert Leenderts Hagenaer c.s. 

Wanneer de percelen kort daarop worden getaxeerd, blijkt aan Willemijntjen ook nog 

toe te komen de helft van 

- ¼ in 2 morgen land in de Oude Kampse polder in Maasland, grenzend aan 

  oost Arij Dircxz van der Weijden met bruikwaar (7) 

  zuid de Middelwatering 

  west Heijman Ariens van der Heus met bruikwaar 

  noord de weg. 

Dit perceel komt uit de nalatenschap van Jans grootvader, Cornelis Cornelisz van Rijt 

(zie onder IVe). 

De totale taxatie komt uit op f 1.635 waarvan de 20e penning, ofwel f 81-15, moet 

worden afgedragen als collaterale successie.
15

 

 

Op 25.3.1688 maken Jan Claasz van Rijt bouwman en Marijtje Claas Romeijn, 

wonend te Pijnacker, een testament op de langstlevende. Wanneer een van hun mocht 

komen te overlijden, hebben de kinderen recht op een legitieme portie van f 2.000.
16

 
                                                                                                                                                                      
14

  Oud notarieel archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 2, akte 60 en inv. nr. 6, akte 36. 
15

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 124, ff. 206, 207, 209v en 217. 
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Op 28.12.1690 koopt Jan Claesz van Rijt, bouwman in Katwijk onder Pijnacker 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, bergen en boomgaard onder Pijnacker, 

met 2 stukken land daarachter en terzijde gelegen samen 2 morgen 4 hond, 

grenzend aan 

  oost de weduwe van Paulus van Berestein (+8) 

  zuid de weg 

  west Jacob en Cornelis Cornelis Roboll 

  noord de Achterkatwijkse watering, 

- een partij land, genaamd de Bredecamp, onder Pijnacker achter Katwijk over de 

watering, groot 10 hond, grenzend aan (+9) 

  oost de volgende partij 

  zuid de Achterkatwijkse watering 

  west Jan Floris Kranen met bruikwaar 

  noord Cornelis Ariensz Reijneveen, 

- een partij land, mede aldaar, groot 8 hond, grenzend aan 

  oost Michiel Leendertsz van den Bergh (+10) 

  zuid de Achterkatwijkse watering 

  west de vorige partij 

  noord Pieter Sijbrantsz Suijckerhouck, 

voor f 1.507 van de erfgenamen van Cornelis Cornelis Vermeer en Ariaentie Bruijne 

Valckenburgh. De aankoop is belast met f 2.200 ten name van Juffr. Maria 

Hogenhouck te Leiden, de weduwe van hr. Hendrick van Swieten.
17

 

 

Blijkbaar om deze aankoop te financieren verkoopt Jan Claasz van Rijt op 5.5.1691 

- 3 morgen wei- en teelland op de Hoogt in Pijnacker, grenzend aan (-1) 

  oost en noord de kinderen en erfgenamen van hr. Lambert Overschie 

  zuid en west de koper, 

voor f 1.330 aan Carel Dispoutijn.
18

 

 

Op 10.6.1693 koopt Jan Claesz van Rijt, bouwman in de Katwijker buurt 

- een woning bestaande uit huis, schuur, berg en boomgaard met een partijtje land 

van 13 hond (in de extraordinaris verponding 11 hond), gelegen in het oosteinde 

van de Katwijker buurt in Pijnacker, grenzend aan (+11) 

  oost Arij Michiels Verkade met bruikwaar 

  zuid de Katwijkse weg 

  west Jacob Barents Westerwout met eigen en Reijer Arients Touw met 

bruikwaar 

  noord de Achterkatwijkse watering, en 

- een partij weiland van 4 hond, gelegen voor Katwijk te Pijnacker, grenzend aan 

  oost een streepje land van het ambacht van Berkel (waarvan de erfpacht 

voor f 2-10 per jaar mede naar de koper overgaat) (+12) 

  zuid de Oostwatering 

  west de armen van Zoetermeer 

  noord de Katwijkse weg, 

voor f 2.800 van Willem Jans Hoogeveen en zijn vrouw Annetje Ariens Spit.
19

 

                                                                                                                                                                      
16

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2191, akte 172. 
17

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 125, f. 88. Het transport is van 21.5.1691. 
18

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 125, f. 79. 
19

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 125, f. 174v. 
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Op 12.5.1694 verkopen 

 Jan Claesz van Rijt mitsgaders Deonisius de Bode zo voor hem zelf en als 

procuratie hebbende van monsr. Isak van Rijt en Adriaen van Rijt, 

samen voor de ene helft, en 

 Gerrit Jansz Duijvesteijn wonende alhier voor zichzelf en zich sterk makende voor 

Pieter Jansz Duijvesteijn zijn broeder, 

samen voor de andere helft 

- 4 morgen kloosterland gelegen in de Oude Kampse Polder onder Maasland, 

grenzend aan (-7) 

  oost Arij van der Weijde met bruikwaar 

  west Heijman Arenz van den Houff met bruikwaar 

  noord ´s heren weg, 

 volgens de jongste waarbrief van 30.11.1679, 

voor f 1.400 aan Cors Wormsz Groenhoff en Vranck Jorisz bouman zijn aanbehuwde 

zoon.
20

 

 

Op 9.6.1694 koopt Jan Claas van Rijt 

- 5 hond land in Pijnacker achter Katwijk, zijnde de oostwaartse helft van een partij 

heel en ongebroken land plus de oostwaartse helft van het gebroken land 

daarachter, grenzend aan (+13) 

  oost de koper 

  zuid de Achterkatwijkse watering 

  west Dirck Pieters Bleijcker 

  noord Jan Leenderts Jongeleen, 

voor f 505 van Grietge Jans van Hoorn, 

op 10.6.1694 

- een partijtje landscheiding van 83 roeden in Pijnacker achter Katwijk, achter het 

6e kavel van de Driemanspolder, grenzend aan (+14) 

  oost dhr. van der Heuve, heer van Dinter 

  zuid de verkoper 

  west dhr. Persival 

  noord Dirck Jacobs Hensbroek, 

voor f 200 van Cornelis Arijens Reijneveen, 

op 9.5.1698 

- een stuk weiland van 3 morgen in Pijnacker voor Katwijk, strekkende van de 

Voorkatwijkse weg zuid op over de Oostwatering tot in de Slingersloot toe, 

grenzend aan (+15) 

  oost en west de weduwe van Leendert Jooris van der Tas, 

voor f 750 van dhr. Wilhelmus Monchy, 

en op 6.5.1699 

- 2 morgen in Pijnacker voor Katwijk, over de Oostwatering, strekkende uit de 

Oostwatering zuidwaarts op tot in de Slingersloot, grenzend aan (+16) 

  oost Wouter Simons de Wilde 

  west het kerkeland te Pijnacker, 

voor f 100, een gouden en twee zilveren ducatons en een schuldbrief van f 475 van 

Monsr. Jacob Spoors.
21

 

                                                           
20

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1156, Transporten, f. 343v 
21

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 125, ff. 202 en 203 resp. inv. nr. 126, ff. 112 en 155v. Zie ook 

inv. nr. 150, Giftboek. 
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Op 28.5.1703 verhuurt Jan Claesz van Rijdt 

- zijn woning bestaande uit huis, schuur en bergen met verschillende partijen van 

landen zowel onder Pijnacker als Berkel, groot 32 morgen 2 hond 

voor 7 jaar aan Jan Leenderts Tas. De prijs is f 18 per morgen boven een bentelaer 

boter.
22

 

 

Tussen 1710 en 1716 verkoopt Jan Claesz van Rijt een deel van zijn bezit onder 

Pijnacker, te weten 

op 22.1.1710 voor f 210 aan Aert Bosch 

- een partij land, groot 83 roeden, achter Katwijk achter het 6e kavel van de 

Driemanspolder, grenzend aan (-14) 

  oost dhr. van der Rouve, hr. van Dinther 

  zuid Frans Hendrikz van Pleuren 

  west de nazaat van dhr. Persival 

  noord de weduwe van Dirck Jacobs Rensbrouck, 

op 21.5.1710 voor f 3.100 aan Cornelis Leenders Robol 

- een huis en erf met een berg, groot 2 hond, in Katwijk, strekkende van ´s heren 

weg af noord op tot het land van de verkoper, grenzend aan (-11a) 

  zuid de weduwe van Jacob Barens Westerwout 

  oost de Keulse bruggesloot 

- twee partijen heel en ongebroken veenland, achter Katwijk, groot resp. 5 hond en 

2 morgen, samen 17 hond, strekkende vanuit de Achterkatwijkse watering noord 

op tot de eigendom van Arij van der Smijt toe, grenzend aan (-9/13) 

  zuid de weduwe van Dirck Prs. Bleijker 

  oost de verkoper zelf, 

op 8.5.1711 voor f 1.105 aan Daniel Barens van Vreede 

- een partij heel en ongebroken veenland, achter Katwijk, groot 1 morgen 3 hond, 

strekkende vanuit de Achterkatwijkse watering noord op tot de eigendom van 

Louris Ariens Visser toe, grenzend aan (-10) 

  oost Corstiaen Gaafhout 

  west Cornelis Leenders Robol, 

op dezelfde dag voor f 865 aan Abram Hubregsz de Bij 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, berg en boomgaard, in de Katwijker buurt, 

groot 2 hond, grenzend aan (-8a) 

  oost de verkoper 

  zuid ´s heren weg 

  west Cornelis Robol 

  noord de sloot, 

op dezelfde dag voor f 2.205 aan Roelant Ariens Sondervan en Cornelis Simons Coot, 

- een stuk heel en ongebroken veenland, groot 16 hond, genaamd de 

binnenwatering, grenzend aan (-8b) 

  oost Pieter Cornelisz Vermeer met bruikwaar en de nazaat van Cornelis 

Reineveen 

  zuid ´s heren weg en Abram Hubregsz de Bij met zijn gekochte woning 

  west Cornelis Robol 

  noord de Achterwijkse watering, 

en op 13.5.1716 voor f 1.800 aan Cornelis Leenders Robol in Keulen 
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  Oud notarieel archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 8, akte 14. 



VIk - 9 

- een partij heel en ongebroken veenland, achter Katwijk, groot 1 morgen, grenzend 

aan   (-11b) 

  oost Cornelis Carelsz de Heij 

  zuid de koper zelf 

  west de weduwe van Jan Pietersz Brouwer 

  noord de Achterkatwijkse watering.
23

 

 

Op 1.5.1715 koopt Jan Claes van Rijt 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, berg en boomgaard, in Pijnacker achter 

Katwijk, met een partijtje heel en ongebroken veenland van 2 morgen, genaamd 

de Binnewateringe, grenzend aan (+17) 

  oost dhr. Marets 

  zuid de Katwijkse weg 

  west Cornelis Arens Boer 

  noord de Achterkatwijkse watering,  

voor f 2.050 van Jan Verboon.
24

 

 

Na het overlijden van Jan Claase van Rijth wordt op 23.2.1718 door Leendert van der 

Meer als geïnstitueerde universele erfgenaam aangifte gedaan voor de collaterale 

successie. De omvangrijke nalatenschap omvat onroerend goed onder Pijnacker: 

- een woning met 2 morgen land, grenzend aan  (17) 

  oost Daniel van Vreeden 

  zuid de Katwijkse weg 

  west Cornelis Boer 

  noord de Achterkatwijkse watering 

 getaxeerd op f 1000, 

- een stuk land, groot 4 morgen, strekkende van de Katwijkse weg zuid op tot de 

Oostwatering toe, grenzend aan (2a/b) 

  oost Abram de Bij met bruikwaar 

  west Cornelis Boer 

 getaxeerd op f 650, 

- een stuk land, groot 2 morgen, strekkende van de Oostwatering af zuid op tot mijn 

heer Wiltens toe, grenzend aan (16) 

  oost Corstiaen Gaafhoudt 

  west kerkeland 

 getaxeerd op f 200, 

- een stuk land, groot 3 morgen, strekkende van de Katwijkse weg af zuid op tot de 

Oostwatering toe, grenzend aan (15) 

  oost Maarten Tas 

  west Gerrit Clapwijck 

 getaxeerd op f 450, 

- een stuk land, groot 4 hond, strekkende van de Katwijkse watering af zuid op tot 

de Oostwatering toe, grenzend aan (12) 

  oost de buitenwatering van Keulen 

  west Jan Claassen en meer anderen 

 getaxeerd op f 200, 

en in de heerlijkheid van Berkel en Rodenrijs: 
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  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 128, Allerhande akten, ff. 55, 68v, 98, 100 en 101v, en inv. 

nr. 129, f. 10v. Zie ook inv. nr. 150, Giftboek. 
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  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 128, f. 193v. 



VIk - 10 

- een stuk land, groot 10 hond, strekkende van de Noordeindse of Berkelse weg af 

west op tot de Slingersloot toe, grenzend aan (5) 

  zuid de erfgenamen van Willem Huijsman 

  noord Cornelis van Leeuwen en meer anderen 

 getaxeerd op f 350, 

- een stuk land, groot 3 morgen 3 hond, strekkende van de Noordeindse of Berkelse 

weg west op tot de Pijnackerse kade toe, grenzend aan (6) 

  zuid hr. Weveringh 

  noord voornoemde kade 

 getaxeerd op f 700, 

- een stuk land, groot 2 morgen 1 hond, strekkende van heer Weveringh af west op 

tot de Bovenwatering toe, grenzend aan (3?) 

  zuid Pleun Pieterse van Leeuwen met bruikwaar 

  noord Maartjen Cornelis de Hoogh mede met bruikwaar 

 getaxeerd op f 600, 

- een stuk land, groot 3 morgen, strekkende van de erfgenamen van Michiel Pieterse 

Verkaede west op tot de Pijnackerse kade toe, grenzend aan (4) 

  zuid de Delftse vaart 

  noord de voornoemde kade, 

 getaxeerd op f 940.
25

 

 

Het giftboek van Pijnacker meldt dat ingevolge het testament van Jan Claasz van Rijt 

- het stuk land van 3 morgen en (-15) 

- het partijtje van 4 hond, beide gelegen in Pijnacker voor Katwijk (-12) 

naar Sr. Leendert Mattheus van der Meer gaan, en 

- het huis met 2 morgen land en (-17) 

- de partij van 4 morgen land in de Katwijker buurt onder Pijnacker (-2a/b) 

naar de gemene armen van Pijnacker.
26
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 Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 129, Allerhande akten, f. 52v. Zie voor de taxatie van de 

percelen onder Berkel en Rodenrijs d.d. 21.3.1718 Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 

121, f. 225. 
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 Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 150, Giftboek, 9.3.1718 en 11.5.1718. De erfgenamen van 

Leendert Mattheus van der Meer verkopen hun percelen van 3 morgen en 4 hond op 12.5.1728 voor 

resp. f. 1.900 en f 2.025. Zie Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 130, ff. 91v en 92. 


