
VIb - 1 

 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van 

Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman 

aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan. 1679 

 

 o.tr. Vlaardingen (Geref.) 3.11.1669 

 

 TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, 

begr. Vlaardingen juli 1678 

 

 Kinderen: 

 1. kind, begr. Vlaardingen okt 1675 

 2. Jan, woont te Pijnacker, 

   o.tr./tr. Pijnacker (Geref.) 11/26.1.1698 

   Jaapje Abrams Luchtigheijt, geb. ±1651,
1
 van Papsouw, dochter van 

Abraham Gerritsz Luchtigheijt en Lijsbeth Pouwelsdr Verspeck, weduwe 

van Arij Maertenss van den Ende, wonend te Pijnacker, overl. ±1719 

 3. Pieter, volgt VIIa 

 

 Trijntje heeft uit haar eerste huwelijk reeds een dochter, Barbertje Pieters 

Pijnacker 

 

 

Op 8.11.1669 leggen Jan Jansz van Rijt, jongman, bouwman in Vlaardingerambacht, 

en Trijntje Jaspersdr van Velden, weduwe van Pieter Phillipsz Pijnaacker, huwelijkse 

voorwaarden vast. De bruidegom krijgt van zijn vader Jan Willemsz van Rijt f 2.500 

mee. In beginsel zal er gemeenschap van goederen zijn. Mocht Jan overlijden zonder 

kinderen na te laten, dan mag de vrouw alles houden, maar ze moet wel f 400 uitkeren 

aan Jans ouders, te weten Jan Willemsz van Rijt en Grietge Jans van Alphen (of hun 

descendenten) in plaats van de legitieme portie. Verder treffen ze een voorziening 

voor de voordochter van Trijntge.
2
 Uit andere bron weten we dat die voordochter 

Barbara of Barbertje Pieters Pijnacker heet.
3
 

 

De inbreng van Trijntje bestaat uit  

- een huis en erf aan de Zouteveense kapel. (+1) 

Volgens de oude transportbrieven kwam het huis eerst toe aan mr. Pieter Pijnaker, die 

het ten huwelijk had gekregen van zijn moeder Barbertje Maertens weduwe van 

Philips Pijnaker. Daarna kwam het door het overlijden van mr. Pieter Pijnaker toe aan 

zijn weduwe Trijntge Jaspers van Velde en hun kind.
4
 

 

Op 8.2.1670 koopt Jan Jansz van Rijt in Zouteveen 

- een kamp van 8 morgen vrij eigen land op de Broek in de Broekpolder onder 

Vlaardingerambacht, met huis, bergen en geboomte en alle levende have, 

bouwgereedschappen enz. (+2a) 

                                                           
1. Archief weeskamer Hof van Delft, inv. nr. 2, f. 76: op 13.6.1659 is Jaapje 8 jaar oud. 
2
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1853, akte 1238. 

3
  Barbara Pieters voordochter van Jan Jansz van Rijt vinden we vermeld in Oud notarieel archief 

Schiedam, inv. nr. 766, f. 1365. Verder is Barber(tje) in 1704 en 1717 doopgetuige van kinderen van 

haar halfbroer Pieter Jansz van Rijt (VIb). 
4
  Vgl. Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14, Giftboek, f. 27. 
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 met 4 morgen leenland aan het huis van Holij, die hij van zijn vader ten huwelijk 

heeft gekregen, gemeen liggend in de voornoemde kamp van 8 morgen, (+2b) 

 grenzend aan  

  oost de Platvloetse vaart 

  zuid Willem Jans van Rijt 

  west de Broekweg 

  noord de weduwe Jacob Gerrits de Willige 

voor f 8.600 van zijn vader Jan Willemsz van Rijt. Het transport vindt plaats op 

11.5.1673.
5
  

 

Het leen van 

- 4 morgen min ½ hond land op de Broek binnen Vlaardingerambacht, gelegen in 2 

kampen aan beide zijden van de Broekweg, te weten (2b) 

 de laencamp, groot 1½ morgen en 

 de koykamp, groot 2½ morgen. 

wordt op 15.7.1670 door Adriaen Aertsen Waerdenburgh officieel overgedragen aan 

Jan Jansz van Riedt. Het betreft een leen dat onder de leenkamer van Holy valt.
6
 

 

In 1674 blijkt Jan Janssen van Rhijt molenmeester van de Broekpolder in 

Vlaardingerambacht te zijn.
7
 

 

Op 26.12.1678 maakt Jan Janssen van Rijt, bouwman onder Vlaardingerambacht, ziek 

te bed liggende, zijn testament. Hij benoemt zijn twee kinderen Jan en Pieter tot 

erfgenaam. Als voogden stelt hij aan zijn broers Willem en Gerrit Janssen van Rijt en 

zijn zwager Adam Jasperssen van Velde.
8
  

 

Op 29.9.1679 laat Willem Jansz van Rijt, voogd over de nagelaten weeskinderen van 

Jan Jansz van Rijt en Trijntje Jaspers van Velde 

- een huis en erf aan de Zouteveense kapel (1) 

overschrijven op naam van die kinderen.
9
 

 

Op 6.11.1682 legt de rendant Gerrit Jansz van Rijt rekening en verantwoording af van 

de inkomsten en uitgaven vanwege de nagelaten boedel van Jan Jansz van Rijt zaliger, 

die gewoond heeft en overleden is in Vlaardingerambacht. Omdat de twee andere in 

het testament aangewezen voogden Willem Jans van Rijt en Adam Jaspers van de 

Velde inmiddels zijn overleden, worden tevens twee nieuwe voogden aangesteld, te 

weten Claes Jansz van Rijt en Willem Arijensz van der Snell, oom en behuwd oom 

van de kinderen van Jan Jansz van Rijt. 

 

Uit de rekening blijkt dat Jan Jansz van Rijt rond 1678 

- 2 morgen 3 hond land, gemeen met 6 morgen 4 hond in een groter geheel van 9 

morgen 1 hond, (+2c) 

heeft aanbedeeld gekregen uit de erfenis van zijn moeder Grietje Jans van Alphen. 

 

                                                           
5
  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 25, f. 251v. 

6
  C. Hoek, Een miniatuur leenkamer (Repertorium op de lenen van Holy), Ons Voorgeslacht, jrg. 14, 

1959, pp. 70-72, leen 2. 
7
  Vgl. Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 780, f. 283, 21.5.1674. 

8
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1854, notaris Willem van Assendelft, akte 1397. 

9
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14, Giftboek, f. 27. 
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Jans boerenbedrijf wordt in eerste instantie, dat wil zeggen: tot 1686, voortgezet door 

zijn broer Sijmon. Die koopt op 1.5.1679 voor f 2.450 alle door de overledene 

nagelaten bouwgereedschappen, levende have en voer of hooi in de berg. Op 

30.12.1681 betaalt Sijmon ook f 319 als huur voor 

- de woning en erf op de Cappel te Zouteveen (1) 

 met 14½ morgen land. (2) 

Verder maakt de rekening onder andere melding van het kostgeld van Jan en Pieter, 

de twee kinderen van Jan Jansz van Rijt, op verschillende adressen in de loop van de 

jaren, van hun schoolgeld, van de aanschaf van kleding enz.
10

 

 

Op 1.9.1687 wordt het eerder genoemde leen van 

- 4 morgen min ½ hond in Vlaardingerbroek, (2b) 

bij de dood van Jan Jansz van Rijdt overgeschreven op naam van zijn zoon Jan Jansz 

van Rydt, onder de voogdij van Gerrit Jansz van Rijdt.
11

 

 

Op 10.10.1687 dragen Pieter Pietersz Coolen, bouwman wonende op de Broek in 

Vlaardingerambacht, en zijn huisvrouw Trijntje IJsbrants Roodenburgh alle levende 

have, bouwgereedschap, huissieraden en meubels die op de woning aanwezig zijn, 

met uitzondering van de kleren die ze aan hebben, over aan Gerrit en Claas Jansse van 

Rijt en Willem Ariensz van der Snel als voogden over de minderjarige kinderen van 

Jan Jansse van Rijt, ter voldoening van 2 jaar pacht van de woning met 24 morgen 5 

hond 7 roeden land op de Broek ter somme van f 900.
12

 

 

Daarna gaat de huur over op de rendant Gerrit Jansz van Rijt. Op 14.11.1695 en 

9.1.1699 volgen de 2e en 3e rekening. Bij de 3e rekening zijn Jan en Pieter Jansz van 

Rijt, de twee nagelaten zonen van Jan Jansz van Rijt, inmiddels meerderjarig. De 

rekening vermeldt als onroerend goed: 

- een woning met 14 morgen 300 roeden land, gehuurd door de rendant Gerrit Jansz 

van Rijt.
13

 

 

Op 7.2 en 5.3.1699 verkopen Jan Jans van Rijt tot Pijnacker en Pieter Jans van Rijt tot 

Delfgauw, kinderen en erfgenamen van Jan Jans van Rijt en Trijntje Jaspers van der 

Velden 

- een huis, erf en boomgaardje omtrent de Cappel te Zouteveen, grenzend aan (-1) 

  oost ’s heren weg 

  zuid Arij Simons Mosterd en het land van Willem Jans van der Burgh 

  west dezelfde van der Burgh 

  noord de Gatweg en 

- een woning met huis en schuur, met 14 morgen 3 hond land in de Broekpolder 

onder Vlaardingerambacht, grenzend aan (-2a/b/c) 

  oost de Vlaardingse vaart 

  zuid Gerrit Foppe de Willige 

  west de Broekweg 

  noord de weduwe van Jop Jacobs de Willige, 

                                                           
10

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 766, f. 1365 resp. f. 1432. 
11

  C. Hoek, Een miniatuur leenkamer (Repertorium op de lenen van Holy), Ons Voorgeslacht, jrg. 14, 

1959, pp. 70-72, leen 2. 
12

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 26, f. 144v. 
13

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2460, f. 142 en inv. nr. 2462, f. 92. 
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 waarvan 2 morgen 3 hond 12 roeden aan de westzijde van de Broekweg, grenzend 

aan 

  oost de Broekweg 

  zuid Pieter Hendricx van der Gaag 

  west de Geersloot 

  noord de weuwe Jop Jacobs de Willige, 

voor resp. f 350 en f 5.200 aan hun oom Gerrit Jans van Rijt.
14

 

 

Onderdeel van de transactie is het leen van het huis van Holy bestaande uit 

- 4 morgen min ½ hond op de Broek in Vlaardingerambacht, in twee kampen aan 

weerszijden van de Broekweg, te weten (2b) 

 de Laankamp, groot omtrent 1½ morgen, waar het huis, de berg en het geboomte 

op staan, grenzend aan 

  oost de Vlaardingse vaart 

  west de Broekweg 

  noord Gerrit Jansz van Rijt, 

 en de Kooikamp, groot 2½ morgen, aan de westzijde van de Broekweg, grenzend 

aan 

  oost de Broekweg 

  zuid de erfgenamen van Jacob Gerrits de Willige 

  west de Geersloot 

  noord voornoemde erfgenamen de Willige. 

Op 30.8.1700 draagt Jan Jansz van Reydt, gehuwd met Jaepie Abrams, te Pijnacker, 

dit leen officieel over aan zijn oom Gerrit Jansz van Rijt.
15

 

                                                           
14

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 17 en Oud rechterlijk archief Zouteveen, 

inv. nr. 20, f. 15. 
15

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 51. Zie ook C. Hoek, Een miniatuur 

leenkamer (Repertorium op de lenen van Holy), Ons Voorgeslacht, jrg. 14, 1959, pp. 70-72, leen 2. 
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VIb-2 

 

 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Jansz van Rijt en Trijntje Jaspers van 

Velden, woont te Pijnacker 

 

 o.tr./tr. Pijnacker (Geref.) 11/26.1.1698 

 

 JAAPJE ABRAMS LUCHTIGHEIJT, geb. ±1651,
16

 van Papsouw, dochter van 

Abraham Gerritsz Luchtigheijt en Lijsbeth Pouwelsdr Verspeck, weduwe van Arij 

Maertenss van den Ende, wonend te Pijnacker, overl. ±1719van Pijnacker 

 

 Kinderen: geen 

 

 Uit haar eerste huwelijk had Jaapje (ten minste) 5 kinderen, te weten: Lijsbeth, 

Trijntje, Maarten, Abram en Jacob Arientz van den Ende. 

 

 

Op 9.1.1698 leggen Jan Janse van Rijt, meerderjarig jongman wonend onder 

Pijnacker, en Jaapje Abrahams Lugtigheijt, weduwe van Arij Maartens van den Ende, 

huwelijkse voorwaarden vast. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, en ook 

geen gemeenschap van winst en verlies tenzij de bruid op enig moment anders 

verkiest. Bij het overlijden van de vrouw krijgt de man een kindsdeel als ze kinderen 

nalaat, en anders de helft. Bij het overlijden van de man krijgt de vrouw de helft, 

aangenomen dat er geen kinderen uit dit huwelijk zijn.
17

 

 

Op 13.2.1720 gaan de kinderen en erfgenamen van Jaapje Abrahams Lugtigheijdt, 

laatst weduwe van Jan Jansz van Rijth, te weten 

 Pieter Jansz van Rijth, echtgenoot van Lisbet Arentze van den Ende 

 Arij Kouwewinter, echtgenoot van Trijntjen Arientz van den Ende en 

 Maarten, Abram en Jacob Arientz van den Ende 

over tot de openbare verkoop van een welgelegen sterke woning in het dorp Pijnacker 

achter de kerk. Tevens worden twee percelen kleiland verkocht, waarin Jaapjen een 

aandeel had van 3/8.
18

 

 

 

                                                           
16. Archief weeskamer Hof van Delft, inv. nr. 2, f. 76: op 13.6.1659 is Jaapje 8 jaar oud. 
17

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2462, f. 3. 
18

  Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 129, ff. 129v, 130 en 131¸ transport 17.4.1720. 


