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

Alphen (zie Vb), bouwman in Vlaardingerbroek, leenman aldaar, schepen van 

Zouteveen, overl. 1706-1709 

 

 tr. Schiedam (Geref.) 25.5.1678 

 

 JANNITGE PIETERSDR EERLAND, van Vlaardingerambacht, dr. van Pieter 

Cornelisz Eerland en Ermpje Pietersdr van der Polder, overl. Zouteveen 1e helft 

1699 

 

 Kinderen: 

 1. Grietje, ged. Vlaardingen (Geref.) 26.5.1680, aangifte overl. Maasland 

27.5.1721 (impost f 15) 

   o.tr. Vlaardingen (Geref.) 8.11.1705 

   Leendert Cornelisz Hodenpijl, van Maasland, aangifte overl./begr. 

Maasland 13/19.4.1743 

 2. Jan, ged. Vlaardingen (Geref.) 22.4.1682, begr. Vlaardingen 1682 

 

 

Op 18.4.1680 maken Simon Jansz van Rijt, bouwman in Vlaardingerbroek, en zijn 

vrouw Jannitge Pietersdr Eerland, beiden kloek en gezond, hun testament. Ze 

benoemen de langstlevende tot erfgenaam, op voorwaarde dat deze de kinderen 

behoorlijk opvoedt en hun bij het bereiken van de meerderjarigheid een bedrag van in 

totaal f 2.500 uitkeert. Mocht de vrouw als eerste overlijden, voor haar man, en alsdan 

Ermpje Pietersdr tegenwoordige huisvrouw van Willem Jansz van Rijt, de moeder van 

de testatrice, nog in leven zijn, dan dient de langstlevende enkel een bedrag van 

f 1.000 uit te keren. Als er geen kinderen zijn, of als de langstlevende hertrouwt, dan 

dient deze f 2.500 uit te keren aan de erfgenamen ab intestato van de eerststervende, 

of in het geval als hiervoor f 1.000.
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Op 21.8.1681 worden de in het testament genoemde bedragen alsnog aangepast: 

f 2.500 wordt f 1.400 en f 1.000 wordt f 500.
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Op 21.11.1692 verwerven Gerrit en Sijmon Jansz van Rijt 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte met de grond waar de 

woning op staat alsmede de laan, tezamen groot 5 hond, onder Zouteveen, 

uitkomende met de laan op de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost en zuid voornoemde Claes Theunisz van Vliet  

  west de Acht Westambachten 

  noord de Oostveenseweg en voornoemde Claes Theunisz van Vliet, 

vrij en onbelast, uit de nalatenschap van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jansdr van 

Alphen, hun ouders. De helft komt hun zelf toe als erfgenamen, de andere helft kopen 

ze voor f 400 contant geld van Claes Jansz van Rijt en Claes Theunisz van Vliet 

gehuwd met Aeltie Jans van Rijt, hun mede-erfgenamen.
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Op 12.5.1699 kopen Gerrit en Simon Jans van Rijt 

- 3 partijen land in Zouteveen, te weten 

 1 partij in 2 stukken, groot 4 morgen 5 hond 97 roeden, grenzend aan 

                                                           
1
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2307, f. 241. 

2
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1854, akte 1414 resp. 1419. 

3
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 186, bewerking A. van der Tuijn. 
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  oost de koper Simon van Rijt en zijn broer Claas Jans van Rijt 

  zuid de Oostveenseweg 

  west Gerrit van Rijt met bruikwaar 

  noord de Slinksloot, 

 1 partij in 2 stukken, groot 3 morgen 3 hond 47 roeden, grenzend aan 

  oost Simon en Claas Jansz van Rijt 

  zuid de Zwet 

  west Gerrit van Rijt met bruikwaar 

  noord de Slinksloot, 

 1 morgen weiland, de ene helft grenzend aan 

  oost Arij Gerrits 

  zuid de Gatweg 

  west Willem Jans van der Burgh 

  noord de meertuintjes, 

 en de andere helft grenzend aan 

  oost en west Willem Jansz van der Burgh 

  zuid de Zwet 

  noord de Gatweg, 

voor f 5.533-3-6 van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Acht Westsluisen van 

Delfland.
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Op 10.6.1699 toont Simon Jansz van Rijt aan zijn medeschepenen het mutueel 

testament van 18.4.1680 met zijn overleden vrouw Jannetie Pieters Eerland, vanwege 

de daarin opgenomen acte van seclusie van het gerecht.
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Op 17.5.1701 krijgen Gerrit en Sijmon Jans van Rijt uit de erfenis van Grietie Jans 

van Alphen, weduwe en boedelhoudster van Jan Willems van Rijt, 

- omtrent 5 morgen op de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost de weduwe Jan Hubrechts en de kinderen van Leendert Wiggerts 

Hodenpijl 

  zuid Leendert Claes Goutappel met bruikwaar 

  west Jan Pieters de Jongh met bruikwaar 

  noord Tanthofs kade. 

- 17 hond aan de Gatweg te Zouteveen, in een stuk van 20 hond waarvan 3 hond 

toebehoort aan de Westambachten van Delfland, grenzend aan 

  oost Willem Jansz van der Brink 

  zuid de Zwet 

  west voornoemde van den Brink 

  noord de Gatweg, 

- 14 hond aan de Oostveenseweg onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost de kinderen van Jacob Jans de Vette 

  zuid voornoemde Oostveenseweg 

  west Philps van der Mij met bruikwaar 

  noord Pieter Jaspers van der Harch met eigen grond en bruikwaar, en 

- 5 morgen aan de Oostveenseweg te Zouteveen, grenzend aan 

  oost Willem Jans van den Brinck en Gerrit Abrahams Lugtigheijt beiden 

met bruikwaar 

  zuid voornoemde Oostveenseweg 
                                                           
4
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transporten, f. 17v. 

5
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14, Giftboek, f. 62. 
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  west Claas Jans van Rijt met het volgende perceel 

  noord de Slinksloot. 
6
 

 

Op dezelfde dag kopen ze van Aeltie Jans van Rijt, hun zus, weduwe van Claas 

Theunis van Vliet in Vlaardingerambacht, voor de ene helft, en Aeltie Jans van Rijt en 

Pieter Theunis van Vliet als voogden van de minderjarige dochter Maritie Claas van 

Vliet voor de andere helft, 

- 3 kampen land in Zouteveen, samen groot 6 morgen 1 hond, te weten 

 2½ morgen aan de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de volgende partij 

  west de woning en laan van de kopers 

  noord de Oostveenseweg, 

 2 morgen als voor, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de Zwet 

  west de volgende partij 

  noord de vorige partij, 

 1 morgen 4 hond als voor, grenzend aan 

  oost de vorige partij 

  zuid de Zwet 

  west de kopers 

  noord voornoemde woning van kopers. 

Ook dit land is afkomstig uit de boedel van Grietie Jans van Alphen, weduwe van Jan 

Willems van Rijt. De koopsom is f 3.100 plus een halve gouden ducaton voor de 

minderjarige dochter.
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Op 8.3.1703 krijgt Simon Jansz van Rijt een leen van het huis van Holij, bestaande uit 

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

kampen aan beide zijden van de Broekweg, te weten 

 de Laankamp, groot 1½ morgen en 

 de Kooikamp, groot 2½ morgen, 

overgedragen van zijn broer Gerrit Jans van Rijt.
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Eind 1708 koopt Simon Jansz van Rijt 

- 4 morgen land onder Maasland, gelegen tussen de middel- en noordervliet, na 

meting bevonden 3 morgen 11 roeden groot, grenzend aan 

  oost Jacob Bastiaensen met bruikwaar 

  west hr. Cornelis van der Dussen, 

voor f 634 van Aaltie Jans van Rijt, verlaten huisvrouw van Leendert Jans van Dijck. 

Het transport vindt pas plaats op 10.12.1709.
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Dan is Simon reeds overleden. Op 27.6.1709 gaat het leen van 

- 4 morgen min ½ hond in Vlaardingerbroek, 

                                                           
6
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2437, notaris Adriaan Leeuwenhoeck. 

7
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transporten, f. 30v. 

8
  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 91v. Zie ook C. Hoek, Een miniatuur 

leenkamer (Repertorium op de lenen van Holy), Ons Voorgeslacht, jrg. 14, 1959, pp. 70-72, leen 2. 
9
  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1157, f. 265v. 
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bij de dood van Symon Jansz van Rijt over op zijn dochter Grietie Symons van Rijt, 

gehuwd met Leendert Cornelisz Hodenpijl.
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10

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 131. 


