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Na het overlijden van Klaas van Rijt is zijn weduwe Catharina Zandvliet, bouwvrouw 

te Woubrugge, erfgenaam in het beschikbare gedeelte, terwijl de twee zoons Jan en 

Adrianus erfgenaam in het onbeschikbare gedeelte zijn. Een en ander volgt uit het 

testament van 19.1.1828 voor notaris Cornelis Kempenaar te Woubrugge. 

Het onroerend goed, dat Klaas en Catharina in gemeenschap van goederen hebben 

bezeten, bestaat uit 

- een bouwhuizing, verder getimmerte, erf en tuin, het huis gequoteerd wijk I no. 4 

te Woubrugge, kadastraal bekend Bospolder sectie A, nummers 

  107, tuin, groot 8 a 70 ca 

  108, huis, schuur en erf, groot 7 a 

  109, water als erf, groot 93 ca 

  110, bos hakhout, groot 2 are 1 ca, 

  samen 18 are 64 ca.1 

 

Catharina hertrouwt met Willem Disseldorp in gemeenschap van winst en verlies, 

zoals neergelegd in de huwelijkse voorwaarden van 5.5.1847 voor notaris Jacob 

Kempenaar te Woubrugge. De inbreng van Catharina heeft een waarde van f 502,18 

en bestaat uit 2/3 van de gemeenschappelijke boedel met Klaas van Rijt (huis, levende 

have, roerende goederen). De inbreng van Willem heeft een waarde van f 1.123,96 (4 

koeien en een kalfvaars, enige kleding, roerende goederen). Aan Jan en Adrianus van 

Rijt komt vanwege hun erfdeel in de nalatenschap van hun vader volgens de 

inventaris van 16.4.1847 voor notaris Kempenaar een bedrag toe van f 227,78.2 

 

Volgens de kadastrale legger wordt er in 1856 een nieuwe, grotere schuur gebouwd. 

De kadastrale indeling wordt dan 

  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.3 

 

Wanneer Willem Disseldorp kinder- en ouderloos overlijdt, is zijn vrouw volgens zijn 

testament van 2.6.1860 voor notaris Kempenaar enige erfgenaam. De winst staande 

huwelijk wordt becijferd op f 3.998,15. Willems nalatenschap heeft een nettowaarde 

van f 1.123,96 (zijn inbreng) + f 1.999,07½ (de helft van de winst) - f 162 (de 

doodschulden) = f 2.961,03½.4 

 

Na het overlijden van Johannes van Rijt melden zijn moeder Catharina en zijn broer 

Adrianus, bouwlieden te Woubrugge, dat Johannes ab intestato is overleden, zonder 

roerende of onroerende goederen na te laten. De f 113,39 die hem toekomen vanwege 

het overlijden van zijn vader Nicolaas zijn ontoereikend om de kosten van de uitvaart 

en de begrafenis te dekken.5 
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Wanneer Catharina Zandvliet zonder testament overlijdt, is haar enige zoon Adrianus 

van Rijt de universele erfgenaam. De nalatenschap omvat 

- ¾ in een bouwmanswoning met verder getimmerte in de Bospolder onder 

Woubrugge, kadastraal bekend sectie A, nrs. 109, 768, 769 en 770, groot in totaal 

18 are 64 ca. 

De overige ¼ behoort reeds toe aan Adrianus van Rijt. De nettowaarde van de 

nalatenschap wordt begroot op f 1.752,45½.6 
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