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 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan 

Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de 

Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland, schepen van 

Vlaardingerambacht, overl. Vlaardingerbroek 23.10.1680 

 

 o.tr. Vlaardingen (Geref.) 7.1.1662 

 

 ERMPJE PIETERS VAN DER POLDER, dr. van Pieter Pouwelse van der Polder 

en Trijntge Arijens Stam van Leeuwen,
1
 weduwe van Pieter Cornelisz Eerland, 

begr. Vlaardingen juni 1712 

 

 Kinderen: 

 1. dochter, begr. Vlaardingen okt. 1677 

 2. Trijntge, geb. maart 1668, begr. Vlaardingen jan. 1691 

   o.tr. Vlaardingen (Geref.) 15.8.1688 

   Gerrit Foppe de Willige, timmerman, hertrouwd o.tr. Vlaardingen 

11.5.1692 met Neeltje Steffens van der Laan, begr. Vlaardingen 4.5.1733 

 

 Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en 

Jannitge Pietersdr Eerland. 

 

 

Op 23.10.1653 geeft Willem Jansz van Rijt, zoon van Jan Willemsz van Rijt, te 

kennen dat hij 25 jaar is geworden en verzoekt hij om zijn eigen goederen te regeren. 

Hierin wordt toegestemd.
2
 

 

Op 7.1.1662 leggen de eerzame Willem Janse wonende te Berkel en de eerbare 

Ermpje Pieters weduwe van Pieter Cornelisse wonende te Vlaardingerbroek 

huwelijkse voorwaarden vast. Willem brengt f 3.000 meer in dan de aanstaande bruid. 

Winst en verlies staande huwelijk worden gelijkelijk door de partijen gedeeld. 

Wanneer Willem voor de bruid komt te overlijden, trekken de kinderen uit hun 

huwelijk f 3.000 kapitaal, waarna de rest van de boedel 50-50 verdeeld kan worden. 

Als hij zonder kinderen overlijdt, blijven de f 3.000 gemeen. De ene helft van de 

boedel gaat dan naar de bruid, de andere helft naar zijn erfgenamen ab intestato. Zou 

de bruid voor de bruidegom overlijden, dan zal hij eerst f 3.000 profiteren; de rest van 

de boedel deelt hij 50-50 met haar kinderen uit haar eerste en haar tweede huwelijk.
3
 

 

De inbreng van Ermpje omvat in ieder geval 

- een woning met 12 morgen eigen land te Vlaardingerbroek, grenzend aan (+1) 

  oost Claes Jansz Berckel 

  zuid Claes Leen 

  west Jan Luijcks Koppert met bruikwaar 

  noord Cornelis Jacobs Berckhout,
4
 

en waarschijnlijk ook 

                                                           
1
  Zie de inventaris van de nalatenschap van Trijntge Arijens Stam van Leeuwen in Oud notarieel 

archief Delft, inv. nr. 2094, 30.1.1681. 
2
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 13, f. 141v, bewerking A. van der Tuijn. 

3
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1677, notaris Jacob Spoors, f. 437. 

4
  Vgl. Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 25, f. 119v, 31.3.1659, waar Pieter Corn. 

Eerland bouwman f 1.800 leent met de genoemde woning als onderpand. 
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- 3 morgen 3 hond weiland onder Maasland, grenzend aan (+2) 

  oost deze boedel met de Dorre camp 

  zuid Arij Willemse van der Salm met bruikwaar 

  west de Rijskade 

  noord 2½ morgen van deze boedel in een geheel van 3½ morgen. 

Beide partijen zijn volgens een latere opgave gekocht van Cornelis Jansz van 

Bergambacht.
5
 

 

Op 28.2.1666 koopt Willem Jansse van Rijt 

- een woning en landen op de Tempel onder Vlaardingerambacht, met 2 morgen 4 

hond eigen land in de Broekpolder in 2 partijen, te weten (+3) 

 9 hond, de Koeijkamp, grenzend aan 

  oost Adriaen de Haes 

  zuid Lijsbeth Crijnen van Swieten 

  west de Geersloot 

  noord Hendrick Verburgh, 

 en 7 hond grenzend aan 

  oost de Geersloot 

  zuid de koper 

  west en noord Waerdenburgh, 

 met 5 morgen bruikwaar. 

voor f 2.150 van Claes Leenderts.
6
 

 

Tegelijkertijd koopt hij blijkbaar ook land onder Maasland. Helaas ontbreekt het 

transportregister van Maasland over deze jaren. Maar uit het leenregister weten we in 

ieder geval dat 

- 1 morgen land gemeen met de abt van Egmont en de commandeur van Maasland, 

te leen van het huis van Polanen (+4) 

op 11.3.1666 door Aeltie Ariensdochter wordt overgedragen aan Willem Jansz van 

Rijdt. Aeltie Ariensdochter heeft het leen verkregen op 11.2.1666 bij dode van haar 

moeder Grietje Willemsdochter, echtgenote van Claes Leendertsz.
7
 

 

Op 28.5.1669 koopt Jan Willemsse van Rijt, bouwman te Zouteveen, van Adriaen 

Waerdenburgh een woning met 25 morgen 90 roeden land in de Broekpolder onder 

Vlaardingerambacht. Bij het transport laat Jan weten dat hij twee kampen, namelijk 

- een kamp, groot 2 morgen 3 hond 6 roeden, genaamd de Dorre camp, grenzend 

aan    (+5) 

  oost de Geersloot 

  zuid en west Willem Jansse van Rijt 

  noord de Molensloot en 

 een kamp, groot 1 morgen 6 roeden, genaamd de Seven hond, grenzend aan 

  oost en zuid Willem Jansse van Rijt 

  west de grens tussen Vlaardingerambacht en Maasland 

  noord het naastvolgende kamp, 

heeft gekocht ten behoeve van zijn zoon Willem Jansse van Rijt.
8
 

                                                           
5
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2094, notaris Frans van Hurck, 18.4.1681. 

6
  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 25, f. 189. 

7
  Zie C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster, 1359-1770, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 21, 1966, p. 588, leen Maasland 22A. 
8
 Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 25, f. 208v. 
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Op 18.4.1681 maakt Ermpje Pieters van der Polder, weduwe van Willem Jansz van 

Rijd overleden in Vlaardingerbroek op 23.10.1680, inventaris op van de boedel. 

Willem laat een dochter na, Trijntje, die in maart 1681 13 jaar is geworden. 

Het onroerend goed bestaat uit: 

 een woning, bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte, in 

Vlaardingerambacht in de Broekpolder, met omtrent 24 morgen 2 hond zowel 

wei- als hooiland in verschillende kampen in de Broekpolder, deels onder 

Vlaardingen en deels onder Maasland.  

 Meer precies gaat het om 

- 12 morgen patrimoniaal land onder Vlaardingerambacht, op een deel waarvan de 

voornoemde woning staat, grenzend aan (1) 

  oost de Platvoetse vaart 

  zuid dhr Van der Werven en de woning en landen die Jan Copperd gebruikt 

  west de Geersloot 

  noord de kinderen van Jan Janse van Rijd en Pieter Heijndrixe Overgaag, 

 gekomen van Cornelis Jansz van Bergambacht 

- 3 morgen 3 hond weiland onder Maasland, grenzend aan (2) 

  oost deze boedel met de Dorre camp 

  zuid Arij Willemse van der Salm met bruikwaar 

  west de Rijskade 

  noord 2½ morgen van deze boedel in een geheel van 3½ morgen, 

 mede gekomen van Cornelis Jansz van Bergambacht, 

- 2 morgen 4 hond eigen land op de Tempel onder Vlaardingerambacht, in twee 

kampen, te weten (3) 

 de een 9 hond, de Cooijcamp, grenzend aan 

  oost Leenderd Janse Leeuwenschild 

  zuid Jan Heijndrixe van Dijk met bruikwaar 

  west de Geersloot 

  noord Jan Coppert met bruikwaar, 

 de ander 7 hond, grenzend aan 

  oost de Geersloot 

  zuid deze boedel met bruikwaar 

  west en noord voornoemde Dorre kamp, 

- 1½ morgen eigen kloosterland en 1 morgen leenland te leen van de Prins van 

Oranje als heer van Polanen, samen gemeen met 1 morgen toebehorende aan de 

Commandeur van Maasland, in een kamp van in totaal 3½ morgen, 

 grenzend aan (4) 

  oost de oostende...sloot 

  zuid voornoemde 3 morgen 3 hond van deze boedel 

  west de Rijskade 

  noord Leenderd Pieterse Tas, 

- 3 morgen 4 hond, de Dorre camp, onder Vlaardingerambacht, grenzend aan (5) 

  oost de Geersloot 

  zuid voornoemde kamp van 7 hond 

  west voornoemde kamp van 3 morgen 3 hond 

  noord voornoemde kamp van 3½ morgen, 

 gekomen van Adriaen Waardenburgh.
9
 

                                                           
9
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2094, notaris Frans van Hurck. 



VIa - 4 

 

Op 15.3.1683 wordt het leen van 

- 1 morgen land gemeen met de abt van Egmont en de commandeur van Maasland, 

dat valt onder het huis van Polanen, bij dode van haar vader Willem Jansz van Rijdt 

overgeschreven op naam van Trijntje Willemsdochter.
10

 

 

Op 19.11.1683 legt Ermpje Pieters van der Polder rekenschap af over de boedel. Ze 

overlegt de rekening aan Gerrit Jansz van Rijdt en Willem Adriaanse van der Snel, de 

voogden van Trijntge, ten overstaan van haar zwagers (dat wil zeggen: 

schoonzoons)
11

 Pieter Bastiaansen Proost en Simon Jans van Rijdt. 

Uit de boedelscheiding blijkt dat het onroerend goed bestaande uit 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte, in Vlaardinger-

ambacht in de Broekpolder, met omtrent 24 morgen 2 hond zowel wei- als 

hooiland in verschillende kampen in de Broekpolder onder Vlaardingen en onder 

Maasland, met 14 morgen 2 hond 70 roeden bruikwaar, 

gemeen wordt gehouden en is verhuurd aan Arij Cornelisz van der Chijs.
12

 

 

Op 3.1.1691 draagt Arij Cornelis van der Chijs 

 alle levende have, bouwgereedschappen en andere roerende goederen op zijn 

woning in Vlaardingerbroek 

over aan Ermptje Pieters van der Polder, weduwe van Willem Jansse van Rijt, en aan 

Gerrit Foppe van Willige, de echtgenoot van Trijntge Willems van Rijt, het enige 

nagelaten kind van Willem Jansse van Rijt, beiden wonend binnen de stad 

Vlaardingen. De overdracht dient ter voldoening van 5 jaar pacht van een woning 

bestaande uit huis, erf en boomgaard met 38 morgen 450 roeden land in 

Vlaardingerbroek tot een totaal van f 2.565.
13

 

 

Aansluitend wordt de boerderij verpacht aan Jasper Cornelize van der Harrig.
14

 

 

Op 20.5.1699 benoemt Ermtje Pieters van der Polder, weduwe van Willem Jansz van 

Rijd, wonende te Vlaardingen, haar zwagers (schoonzoons) Pieter Bastiaensz Proost, 

Sijmon Jansz van Rijd en Gerrit Foppe de Willige tot voogden over haar eventuele 

minderjarige erfgenamen. Deze aanwijzing komt in de plaats van de testamentaire 

beschikking van 8.1.1682 voor notaris Willem van Assendelft te Delft, waarin ze 

volstond met de aanwijzing van “twee van haar naaste bloedvrinden”.
15

 

 

Op 26.6.1717 dragen 

 Gerrit Foppen de Wilige, die is getrouwd geweest met een dochter van Willem 

Jans van Rijt, 

voor de ene helft en 

 Leendert Hodenpijl, echtgenoot van Grietie Sijmons van Rijt, voor 1/3 deel 

                                                           
10

  Zie C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster, 1359-1770, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 21, 1966, p. 588, leen Maasland 22A. 
11

  Pieter Bastiaen Proost is op 6.3.1676 in Vlaardingen in ondertrouw gegaan met Barber Pieter 

Eerlant. Simon Jansz van Rijt (zie Ve) is getrouwd met Jannitge Pietersdr Eerland. 
12

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2094. 
13

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 26, f. 182. 
14

  Oud archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 622, Legger verponding vanaf 1680, f. 25. 
15

  Zie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1854, akte 1422 en Oud notarieel archief Schiedam, inv. 

nr. 795, f. 793. 
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 Pieter Pieterse Proost, Joris van Deventer echtgenoot van Nelletie Pieters Proost 

en Leendert Pors echtgenoot van Maritie Pieters Proost, voor 1/3 deel 

 en Leendert Pors door koop van Arij Roodenburgh echtgenoot van Maria de 

Willige eigenaar geworden van 1/3 deel 

samen erfgenamen van Ermpie Pieters van der Polder voor de andere helft 

- 5 morgen land in Maasland in twee kampen gemeen met 1 morgen 

huiscommanderieland, en 1 morgen leenland van het huis van Naaldwijk, 

grenzend aan (-2/4) 

  oost de koper 

  zuid de Rijskade 

  west Magdalena Tans 

  noord de Geersloot en de verkopers, 

voor f 1.000 over aan Pieter Heckenhoeck. Aansluitend is in het transportregister ook 

de leenbrief ingeschreven, waarmee het leen van 1 morgen leenland, nr. 69 in het 

leenregister, wordt overgedragen aan Pieter Heggenhoek.
16

 

Op 12.12.1717 dragen dezelfden 

- een woning bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte, met 18 morgen 2 

hond land in Vlaardingerambacht, grenzend aan (-1/3/5) 

  oost de Platvoetse vaart 

  zuid Philips Jacobse van der Gaagh met bruikwaar 

  west Sr. Pieter Heckenhoeck 

  noord Arij Jansse Coppert, 

voor f 3.000 over Leendert Jansse van Swet.
17
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  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1158, f. 33 en f. 37v. 
17

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 201. 


