
VIc - 1 

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

van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679 

 

 o.tr./tr. Vlaardingen/Maasland (Geref.) 28.10/13.11.1678 

 

 LIJSBETH MEESDR LEEUWENSCHILT, ged. Maasland (Geref.) 25.3.1653, dr. 

van Mees Jansz Leeuwenschilt en Maertje Pieters Proost 

 

 Kind: 

 1. Andries, ged. Vlaardingen (Geref.) 5.11.1679, bouwman onder Maasland, 

overl./begr. Maasland 17/20.1.1744 (impost f 15) 

   o.tr. Vlaardingen (Geref.) 30.12.1708 

   (1) Maertge Jans van Dijck, van Vlaardingen, dr. van Jan Hendrikse van 

Dijk en Barbara Ariens Eland, overl. Maasland 19.7.1713 

   o.tr./tr. Maasland (Geref.) 26.10/11.11.1714 

   (2) Dirckge Leenderts de Jongh, ged. Maasland (Geref.) 7.2.1677, dr. van 

Leendert Pieters de Jongh, weduwe van Leendert Gerritsz Duijvestein, 

overl./ aangifte overl./begr. Maasland 30.1/3.2/4.2.1758 (impost f 30) 

 

 Lijsbeth hertrouwt Maasland (Geref.) 29.12.1686 met Dirck Jansz van den Ende, 

mr. wielmaker te Maasland. Uit dat huwelijk worden geboren: 

 - Fijtje, ged. Maasland (Geref.) 13.7.1687 

 - Jan, ged. Maasland (Geref.) 6.6.1688 

 - Jan, ged. Maasland (Geref.) 11.2.1690 

 - Maertje, ged. Maasland (Geref.) 16.12.1693 

 - Fijtje, ged. Maasland (Geref.) 28.4.1697 

 

 

Op 6.11.1681 verzoekt Lijsbeth Mees Leeuwenschilt, weduwe van Andries Jansz van 

Rijt, vrije gift van 1/5 deel in de woning en landen onder Zouteveen die zijn nagelaten 

door Jan Willemsz van Rijt. Dat wordt toegestaan. Aansluitend geeft zij van 

voornoemde 1/5 deel vrije gift aan Gerrit, Claes, Sijmen en Aaltje Jans van Rijt.
1
 

De erfenis van Andries ouders is rond deze tijd nog niet geheel verdeeld (zie onder 

IVb). Lijsbeth laat zich blijkbaar door haar zwagers en schoonzus uitkopen. 

Waarschijnlijk gaat het daarbij om een bedrag van f 4.000. Op 31.1.1700 namelijk 

leent Claas Jansse van Rijt f 1.000 van Leendert Cornelisse Ouwerkerck. De 

penningen zijn verstrekt aan Lijsbeth Meesse Leeuwenschilt, weduwe van Andries 

Jansse van Rijt, tot uitkoop en voldoening van de vordering die zij had ter zake van de 

afrekening van de nalatenschap van de ouders van Andries.
2
 

 

Op 15.7.1686 maakt Lijsbeth Meesen Leeuwenschilt weduwe van Andries Jansz van 

Rijt, ziekelijk van lichame, haar testament. Ze legateert aan Dirck Jansz van den Ende, 

haar goede bekende, f 250. Haar enige erfgenaam is haar zoon Andries Andriesz van 

Rijt. Die mag niets vervreemden voordat hij 25 jaar oud is. Tot voogden benoemt ze 

haar vader Mees Jansz Leeuwenschilt en haar oom Leendert Jansz Leeuwenschilt.
3
 

 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14, Giftboek, f. 31v. 

2
  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 45. 

3
  Oud archief Maasland, inv. nr. 1418. 
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Op 5.12.1686 stellen Dirck Jansz van den Ende, meerderjarig jongman, meester 

wielmaker tot Maasland, en Lijsbeth Meesdr Leeuwenschilt, weduwe van Andries 

Jansz van Rijt, wonende tot Maasland, vergezeld door haar vader Mees Jansz 

Leeuwenschilt, huwelijkse voorwaarden op. Dirck brengt f 2.000 in, Lijsbeth al haar 

goederen, nog op te maken bij staat. Er zal geen gemeenschap van goederen zijn, de 

winsten zullen wel 50-50 worden gedeeld. Ook de kleren blijven aan beide zijden. Als 

de bruid als eerste overlijdt, trekt de bruidegom f 1.250 uit haar goederen; hij moet 

dan wel het legaat van f 250 in een eerder codicil afstaan.
4
 

                                                           
4
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2129, f. 59. 
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VIc-1 

 

 ANDRIES ANDRIESZ VAN RIJT, van Vlaardingen, zn. van Andries Jansz van 

Rijt en Lijsbeth Meesdr Leeuwenschilt, bouwman in de Dijkpolder onder 

Maasland, molenmeester aldaar, overl./begr. Maasland 17/20.1.1744 (impost f 15) 

 

 o.tr. Vlaardingen (Geref.) 30.12.1708 

 

 (1) MAERTGE JANS VAN DIJCK, van Vlaardingen, dr. van Jan Hendrikse van 

Dijk en Barbara Ariens Eland, overl. Maasland 19.7.1713 

 

 o.tr./tr. Maasland (Geref.) 26.10/11.11.1714 

 

 (2) DIRCKGE LEENDERTS DE JONGH, ged. Maasland (Geref.) 7.2.1677, dr. 

van Leendert Pieters de Jongh, weduwe van Leendert Gerritsz Duijvestein, 

overl./begr. Maasland 30.1/4.2.1758 (impost f 30) 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 22.3.1696 maakt Andries Andriesz van Rijt, jongman, zijn testament. Hij legateert 

f 200 aan de erfgenamen ab intestato van vaders zijde en f 100 aan de weesarmen van 

Maasland. Tot erfgenamen benoemt hij Dirck Jansz van den Enden en Lijsbeth 

Meesdr Leeuwenschilt, zijn aangetrouwde vader en zijn eigen moeder, en als die 

overleden zouden zijn zijn broers en zusters van moeders zijde.
5
 

 

Op 26.1.1712 koopt Andries Andries van Rijt 

- zekere woning bestaande uit huis, schuur, bergen, boomgaarden en geboomte, met 

17 morgen 420 roeden land, in de Dijkpolder onder Maasland, waarvan 9 morgen 

in 4 partijen te leen van het huis van Naaldwijk en de rest vrij eigendom, grenzend 

aan    (+1) 

  oost ’s heren straat 

  zuid Cornelis Hogendam met bruikwaar 

  west de kade van de heren hoogheemraden 

  noord Jan Mees Leeuwenschilt met bruikwaar, en 

- 4 morgen eigen land in de Commandeurpolder, grenzend aan (+2) 

  oost de weduwe Dirck Hoogwerff 

  zuid Jan Vranken van der Vaart 

  west het Gaagwater 

  noord Arij Abrams van der Velden 

voor f 9.787-6-6 van de erfgenamen van Evert Maertens van Dorp en Trijntie Dircxs. 

Het transport vindt plaats op 28.10.1712. 

Aansluitend wordt op 7.11.1712 de leenbrief afgegeven, waarbij Maarten Evers van 

Dorp enkele lenen van de hofstad te Hontshol onder Maasland overdraagt aan Andries 

Andriesz van Rijt. Het gaat om 

- het grote huis met het erf, staande op de Burgwerf binnen het dorp Maasland, (1a) 

- 7 morgen land in de Dijkpolder, gemeen in 14½ morgen, omtrent de kerk gelegen 

tussen de Maas en de Gaagweg, (1b1) 
                                                           
5
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2293, akte 74, f. 317. 
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- 3 morgen land als voor, in twee helften, en (1b2) 

- een vierkant hoekje erf met geboomte, met twee tuintjes daarin begrepen en de 

schuur die erop staat.
6
 (1b3) 

 

Op 17.3.1712 maken Andries Andriese van Rijt, bouwman onder Vlaardinger-

ambacht, en zijn vrouw Maertge Jans van Dijck hun testament. Ze benoemen de 

langstlevende tot erfgenaam en voogd, onder voorwaarde dat deze de kinderen 

behoorlijk opvoedt en hen bij het bereiken van de meerderjarigheid een bedrag van 

f 1.000 uitkeert. Indien er geen kinderen (meer) zijn en indien de langstlevende mocht 

hertrouwen, dient deze aan de moeder van de testateur als zij nog in leven is, en 

anders aan zijn broers en zussen of hun descendenten, de som van f 2.000 uit te 

keren.
7
 

 

Maertge Jans van Dijck overlijdt op 19.7.1713. Omdat er geen kinderen zijn, heeft 

haar familie volgens het testament van Maertge bij het hertrouwen van Andries 

(waarvan overigens nog geen sprake is) recht op een bedrag van f 2.000 uit haar 

nalatenschap. Anderzijds kan Andries, als weduwnaar en erfgenaam van Maertge, nog 

aanspraak maken op de rest van haar vaderlijk erfdeel. Op 16.8.1714 sluiten Andries 

en de familieleden van Maertge een overeenkomst waarbij Andries direct f 1.000 

uitbetaalt. Daarmee zijn alle vorderingen, over en weer, afgedaan.
8
  

 

Op 3.1.1715 maken Andries van Rijt, bouwman wonend in het dorp Maasland, en zijn 

vrouw Dirckge Leenderts de Jongh hun testament. Ze benoemen de langstlevende tot 

erfgenaam en voogd, onder voorwaarde dat deze de kinderen behoorlijk opvoedt en 

hen bij het bereiken van de meerderjarigheid een bedrag van f 500 uitkeert. Indien er 

geen kinderen (meer) zijn en de langstlevende mocht hertrouwen, dient deze, 

afhankelijk van wie er als eerste overlijdt, ¼ van de gemene boedel uit te keren aan de 

broers en zusters van halve bedde van de man of aan de erfgenamen ab intestato van 

de vrouw. Mochten er geen kinderen zijn en hertrouwt de langstlevende niet, dan 

dient de boedel na het overlijden van de langstlevende 50-50 naar elk van beide 

kanten te gaan. 

Na het overlijden van de langstlevende worden Jan Dirks van den Ende, Jan Meesse 

Leeuwenschilt, Leendert Pietersz de Jongh en Pieter Leendertse de Jongh voogden.
9
 

 

Op enig moment verwerft Andries ook nog 

- een perceel van ruim 4 morgen in de Dijkpolder onder Maasland, (+3) 

maar onduidelijk is van wie en wanneer. 

In ieder geval blijkt uit de verpondingskohieren dat hij rond 1717 

- 21 morgen 5 hond 21 roeden in de Dijkpolder en (1/3) 

- 4 morgen in de Commandeur polder (2) 

in eigendom heeft, naast een huis met een boomgaard en een klein huis en dat hij 

 8 morgen in de Dijkpolder 

pacht van de heer Wouter Bosschaert.
10

 

                                                           
6
  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1157, Transporten, f. 317v, met aansluitend de leenbrief die 

op 19.11.1712 is geregistreerd. Zie ook. C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol 

1253-1770, Ons Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, pp. 222-229, lenen 89H, 89S, 89J en 89N. 
7
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2524, f. 101. 

8
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2526D, f. 255. 

9
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2527, f. 1. 

10
  Archief gemeente Maasland, inv. nrs. 879 en 883, Register verponding 1717 en 1720. 
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Rond deze tijd is Andries molenmeester van de Dijkpolder. Zijn naam is terug te 

vinden op een herdenkingssteen aan de buitenzijde van de in 1718 gebouwde 

Dijkpoldermolen aan de Molenweg bij Maasland. 

 

Op 2.9.1722 koopt Andries van Reijt voor f 2.612-12 van jonkheer Jan Babtista 

Lunden, echtgenoot van Maria Theresia Boschaert 

- 8 morgen patrimoniaal land in de Dijkpolder onder Maasland, strekkende van het 

oosten uit het water genaamd de Gaag west op tot de landen toebekomende aan 

het weeshuis der stad Delft, grenzend aan (+4) 

  noord koper zelf met eigendom en Cornelis Hoogendam met bruikwaar 

  zuid Willemtje Arentsz IJsselsteijn met eigendom.
11

 

Dit land had hij al eerder in pacht. 

 

Op 1.5.1732 verkrijgt Andries uit handen van Claes Pietersen Breggeman nog een 

leen van de hofstad te Hontshol onder Maasland, te weten 

- het huis en erf met boomgaard, vanouds genaamd de Burgh.
12

 (+5) 

 

Op 16.6.1738 koopt Andries van Rijt 

- 8 morgen 1 hond in de Commandeurspolder onder Maasland, gemeen met 1 

morgen toebehorende aan de weesarmen aldaar, grenzend aan (+6) 

  oost Jacob Huijge Hopgeest 

  zuid Cornelis van der Chijs en Ysaak Doorduijn, beiden met bruikwaar 

  west het Gaagwater 

  noord de land commanderie, 

voor f 2.287 van de erfgenamen van Cornelis Jans van der Hoeven. Bij nameting 

blijkt het om 7 morgen 3 hond te gaan.
13

  

 

Op 24.4.1743 maken de eerzame Andries van Rijt en de eerbare Dirkje Leenderts de 

Jong, wonend binnen het dorp Maasland, opnieuw een testament. Ze benoemen de 

langstlevende tot universeel erfgenaam, ook van de leengoederen op basis van twee 

octrooien van 27.3.1743. Na het overlijden van de langstlevende zijn er legaten van 

 f 5.000 voor de kinderen van Jan, Maartje en Fijtje van den Enden, zijn broer en 

zusters, 

 f 100 voor de diaconiearmen van Maasland, 

 f 100 voor de weesarmen van Maasland en 

 f 100 voor de kerk van Maasland. 

Overigens gaat wat er na het overlijden van de langstlevende over is, gelijkelijk naar 

beide zijden. Andries benoemt tot de erfgenamen van zijn helft 

 zijn broer Sr Johan van den Enden of diens nakomelingen, 

 Elisabeth en Neeltje Holierhoek, de kinderen van zijn overleden zus Maartje van 

den Enden en 

 Elisabeth van Os, de dochter van zijn overleden zus Fijtje van den Enden. 

 

                                                           
11

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1159, Transporten, f. 180. 
12

  Vgl. C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol 1253-1770, Ons Voorgeslacht, 

jrg. 27, 1972, p. 223, leen 89I. 
13

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1160, f. 151v. 
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Volgens het verpondingsregister van Maasland van 1744 heeft Andries in Maasland 

een huis en bewerkt hij 8 morgen 1 hond eigen grond in de Commandeurspolder en 

pacht hij daar ook nog 1 morgen van de weesarmen van Maasland. (5/6) 

Verder verpacht hij een bouwhuis met de boomgaard en nog een ander huis met 29 

morgen 5 hond 21 roeden in de Dijkpolder en 4 morgen in de Commandeurspolder 

aan Pieter van (den) Berg.
14

 (1/2/3/4) 

 

Na het overlijden van Andries gaan de hierboven genoemde lenen in Maasland op 

16.9.1744 over op zijn halfbroer Jan van den Enden. Het gaat om 

- het grote huis en erf staande op de Burghwerff binnen het dorp Maasland, 

grenzend aan (1a) 

  oost ’s heren straat 

  zuid, west en noord de weduwe van Andries Andriesse van Rijt, 

- 7 morgen land in de Dijkpolder in het ambacht Maasland, gemeen met 14½ 

morgen, grenzend aan (1b1) 

  oost de Hoge Maasdijk of de kade van de 8 Westambachten van Maasland 

  zuid Galeijn Kok, Cornelis Uijttendoorn en de weduwe van Andries 

Andriesse van Rijt 

  west de Molensloot 

  noord Jan van den Ende zelf, 

- 3 morgen land, gelegen als voor, in twee helften, grenzend aan (1b2) 

  oost de molentocht 

  zuid het erf van dhr. d’Overschie 

  west Cornelis Uijttendoorn 

  noord de weduwe van Andries Andriesse van Rijt, 

- een vierkant hoekje erf met geboomte dat is afgesloot uit een ¼ van 3½ hond land 

met twee tuintjes erin, gelegen als voor, en (1b3) 

- een huis, erf en boomgaard, vanouds genaamd de Burgh in het dorp Maasland, 

grenzend aan (5) 

  oost ’s heren straat 

  zuid en west de weduwe Andries Andriesse van Rijt 

  noord Marinus van der Linden en de weduwe van dhr. Johannes Middelman, 

elk leen te verheergewaden met een rode sperwer of 20 schellingen.
15

 

 

Overigens is deze overschrijving vooral een administratieve handeling en blijft het 

economische eigendom bij de weduwe van Andries. Volgens de verpondingsregisters 

bewoont zij tot haar dood een huis in Maasland en bewerkt zij 8 morgen 1 hond land 

in de Commandeurspolder. Het bouwhuis met de boomgaard, nog een huis en 29 

morgen 5 hond 21 roeden land in de Dijkpolder plus 4 morgen in de Commandeur-

polder wordt verpacht aan Pieter Pieterse van den Berg en vanaf 1756 aan Cornelis 

van Schie.
16

 

 

Op 26.4.1750 krijgt Dirkje uit de nagelaten boedel van haar broer Pieter Leenderts de 

Jongh en diens vrouw Jopje Arents van der Wegt nog 

                                                           
14

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 903, Register verponding 1744, nrs. 142 en 248. 
15

  Archief Nassause Domeinraad, inv. nr. 7373, leenregister Naaldwijk 1738-1752, f. 124 en f. 125v. 

Zie ook C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol 1253-1770, Ons Voorgeslacht, 

jrg. 27, 1972, pp. 222-229, lenen 89H, 89I, 89J, 89N en 89S. 
16

  Zie Archief gemeente Maasland, inv. nrs. 927 t/m 930, Register verponding 1756 en 1757, nrs. 124 

en 248. Helaas ontbreekt rond 1758 het transportregister. 
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- 3 morgen 1 hond in de Kralingerpolder onder Maasland, grenzend aan (+7) 

  oost Job de Jong c.s. 

  zuid Arij Claas Valkenis 

  west en noord dhr. Westert.
17

 

 

Na het overlijden van Dirkje wordt het onroerend goed op 15.4.1758 publiek 

verkocht: 

- een huismanswoning bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte met 17 

morgen 4 hond 21 roeden land in de Dijkpolder onder Maasland, waarvan 10 

morgen en een vierkant hoekje erf in 4 partijen in leen van het huis van Naaldwijk, 

met (-1b) 

- 4 morgen 3 hond als voor, grenzend aan (-3) 

  oost Martinus Boere en Cornelis Schouten c.s. 

  zuid en west de volgende partij 

  noord de erve d’Overschie en 

- 8 morgen als voor, grenzend aan (-4) 

  oost het Gaagwater 

  zuid Pieter van Dorp 

  west het weeshuis te Delft 

  noord de vorige partij, 

samen 30 morgen 1 hond 21 roeden gaan voor f 12.684-14 naar Arij Klapwijk, 

- 4 morgen land in de Commandeurpolder onder Maasland, grenzend aan (-2) 

  oost de weduwe Franke 

  zuid de landcommanderie 

  west het Gaagwater 

  noord  Job de Jong, 

gaat voor f 1.240 naar Maarten Frans van der Wal, 

- 8 morgen 1 hond in de Commandeurpolder onder Maasland, gemeen met 1 

morgen van de weesarmen van Maaland, grenzend aan (-6) 

  oost dr. Martin Lothar Lange 

  zuid mr. Dirk van der Dussen en Leendert van Dijk 

  west het Gaagwater 

  noord  de landcommanderie, 

gaat voor f 1.314-16-10 naar Jan Fayan en Jacobus Verkaden, 

- 3 morgen 1 hond in de Kralingerpolder onder Maasland, grenzend aan (-7) 

  oost Job en Jacob de Jong 

  zuid Arij Claas Valkenis 

  west en noord dhr. Johan Westert, 

gaat voor f 1.083 naar Jacob de Jong, 

- een huis en erf binnen het dorp Maasland, leen van het huis van Naaldwijk, voor 

f 33 per jaar verhuurd geweest aan Jan Biemont, (-1a) 

gaat voor f 330 naar Jan Jansz Biemont, en 

- een huis en erf binnen het dorp Maasland, mede leen van het huis van Naaldwijk, 

waarin Dirkje heeft gewoond en gestorven is, (-5) 

gaat voor f 510 naar Adriaan van der Eijck. 

Na aftrek van de legaten is de nettowaarde van de nalatenschap f 16.050-5-4. Hiervan 

komt de helft, na verrekening van de 20e penning, uit op f 7.477-6-15. De helft van 

Andries gaat 
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  Oud notarieel archief Maasland, inv. nr. 5396, notaris Gerrit de Heer, akte 16. 
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 voor 1/3 naar Jan van den Enden, 

 voor elk 1/6 naar Maarten Groen echtgenoot van Neeltje Holierhoek en naar de 

drie nagelaten kinderen van Elisabeth Holierhoek, als nakomelingen van Maartje 

van den Enden, en 

 voor 1/3 naar Jan van der Hout echtgenoot van Elisabeth van Os, de enige dochter 

van Feijtje van den Enden.
18

 

 

 

                                                           
18

  Oud notarieel archief Maasland, inv. nr. 5400, notaris Gerrit de Heer, akte 133, 22.8.1758. De 

overschrijving van de lenen vindt plaats op 17.10.1758, zie C. Hoek, Repertorium op de lenen van de 

hofstad te Hontshol 1253-1770, Ons Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, pp. 222-229, lenen 89H, 89I, 89J, 

89N en 89S. 


