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Adrianus erft na het overlijden van zijn moeder op 14.8.1882 (zie onder Xg) 

- een huis met verder getimmerte, erf en tuin, genummerd B 152, kadastraal bekend 

Bospolder onder Woubrugge sectie A, nummers 

  109, water als erf, groot 93 ca 

  768, tuin, groot 8 are 16 ca 

  769, bos hakhout, groot 1 are 

  770, huis, schuur en erf (genummerd B 152), groot 8 are 55 ca, 

  samen 18 are 64 ca. 

 

Adrianus trouwt met Antje van Goozen in gemeenschap van goederen. Op 27.1.1883 

maken ze voor notaris J.A.F. Coebergh te Leiden een testament op de langstlevende. 

Dat wil zeggen dat de langstlevende het beschikbare deel krijgt, de eventuele kinderen 

het onbeschikbare gedeelte (de legitieme portie). 

Wanneer Antje overlijdt, wordt in de memorie van successie de nettowaarde van haar 

nalatenschap becijferd op f 1.504,57½. Onder het actief valt 

- de helft in een huis met verder getimmerte en tuin te Hoogmade, kadastraal 

bekend Woubrugge sectie A nrs. 109, 768, 769 en 770, groot 18 are 64 ca.1 

 

Na het overlijden van Adrianus laat Arij Colijn, timmerman te Hoogmade, voogd over 

de twee minderjarige kinderen Cornelia Catharina en Johanna Catharina, weten dat 

Adrianus van Rijt ab intestato overleden is en dat zijn twee kinderen enige erfgenaam 

zijn. De nettowaarde van de nalatenschap is f 331,73½ negatief. Onder het actief valt 

- 2/3 in een huis en tuin te Hoogmade, kadastraal bekend Woubrugge sectie A nrs. 

109, 768, 769 en 770, groot 18 are 64 ca, in het geheel gewaardeerd op f 825.2 

 

Volgens de kadastrale legger wordt 

- het huis en tuin te Hoogmade, kadastraal bekend Woubrugge sectie A nrs. 109, 

768, 769 en 770, groot 18 are 64 ca, 

aansluitend verkocht aan Cornelis van Reijzen, koopman te Hoogmade.3 
 

                                                           
1
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Alphen aan den Rijn, inv. nr. 2434, Reg. 4 nr. 

4/7919. 
2
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Alphen aan den Rijn, inv. nr. 2439, Reg. 4 nr. 

5/2880. 
3
  Kadastrale legger Woubrugge, art. nrs. 129 en 875. 


