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 CLAES VRANCKEN VAN RIJT, zn. van Vranck Willemsz van Rijt en 

Annetge Jansdr de Vette (zie Vc), van Kethel, bouwman in de Oostabtspolder 

onder Kethel, begr. Kethel 4.9.1677 

 

 o.tr./tr. Vlaardingen/Schiedam (Geref./RK) 21.10/6.11.1662 

 

 (1) MAERTGE ARIENS STOLCK, dr. van Arijen Pietersz Stolck, begr. Kethel 

27.3.1668 (nog ½ uur over het kind geluid) 

 

 Kinderen: 

 1. Catharina (Trijntje), ged. Schiedam (RK) 12.9.1663, overl. 20.10.1686
1
 

   o.tr./tr. Hof van Delft (Gerecht) 18.3/17.4.1682 

   Jan Jansz Oosterlaen, geb. ±1656, zn. van Jan Pietersz Oosterlaan en 

Cornelia Jansdr. van der Houve,
2
 eerst wonende te Delfgauw, later te 

Waddinxveen/Boskoop, hertrouwd o.tr. Hof van Delft (Gerecht) 5.4.1687 

Barbara Cornelis Kors 

 2. Jacob, ged. Schiedam (RK) 17.1.1665, student aan de Latijnse school te 

Venraij en de universiteit van Leuven, tot 1705 kapelaan te Delft, daarna 

pastoor te Randenburg (bij Boskoop), overl. 7.2.1713, aangifte overl. 

Reeuwijk 8.2.1713 (impost f 6) 

 

 tr. 

 

 (2) ARIAENTGE CORNELIS HOFFSTEDE, dr. van Cornelis Willems van der 

Hofsteden, overl. Kethel (RK) 5.4.1719 

 

 Kinderen:
3
 

 3. Pieter, ged. Schiedam (RK) 5.3.1667 

 4. Pieter, ged. Schiedam (RK) 8.3.1668 

 5. Cornelis, ged. Schiedam (RK) 1.12.1669 

. 6. Cornelis, ged. Kethel (RK) 18.11.1670, volgt VIIb 

 7. Joannes, ged. Kethel (RK) 9.5.1672 

 8. Maertge, ged. Kethel (RK) 1.11.1674, overl. Schiedam 24.10.1737 

 9. Claesie, ged. Kethel (RK) oktober 1676, overl. Kethel (RK) 11.10.1730 

 10. Claes, ged. Kethel (RK) 4.4.1678, ged. Kethel (RK) 4.4.1678, bouwman in 

Oud-Mathenesse, begr. Overschie 18.9.1730 

   tr. 

   (1) Dingena Arijens van der Werff/Werven, geb. ±1675, dr. van Arijen 

Pietersz van der Werff en Maertje Thijse, aangifte overl./begr. Oud 

Mathenesse/Overschie 17.8.1728 (impost f 3) 

   o.tr./tr. Oud Mathenesse/Schiedam (RK) 13/28.8.1729 (impost man f 3) 

                                                           
1
  Zie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2190, f. 16, boedelinventaris d.d. 13.2.1687. 

2. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2224, f. 70, 16.5.1675: Uitkoop van de vier kinderen uit het 

huwelijk van Jan Pieterz Oosterlaan en zijn derde vrouw Cornelia Jans van der Houve: Siburchie oud 

omtrent 21, Jan 19, Anna 9 en Grietgen Jans Oosterlaen oud 8 jaar. Zie ook Oud archief Schipluiden 

c.a., inv. nr. 915, Transporten Hodenpijl, f. 76, 29.4.1694, waar hr. Cornelis Oosterlaan te Randenburg, 

Jan Jansz Oosterlaan te Waddinxveen en Adriaan Oosterlaan te Pijnacker optreden als executeurs van 

het testament van hun vader Jan Pietersz Oosterlaan. 
3
 De begraaflijst van Kethel maakt op 17.4.1673 melding van “een kind van Claes Vrancken”. Om 

welk kind het precies gaat, is niet duidelijk. 
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   (2) Maritje Barents Holierhoeck, geb. Maasland, weduwe van Maarten 

Duijfhuijsen, overl. Schiedam 17.10.1757 

 

 Ariaentge hertrouwt met Claes Pouwelsz Droog alias Berckel, overl. Kethel (RK) 

16.6.1731. Uit dit huwelijk worden geboren, als kinderen Droog: 

 - Wilhelmus, ged. Kethel (RK) 1679/80 

 - Cornelia, ged. Kethel (RK) 28.12.1682 

 - Paulus, ged. Kethel, 23.9.1685 

 

 

Op 9.11.1662 maakt Claes Vrancken van Rijt, bouwman te Kethel, zijn testament op. 

Hij benoemt tot erfgenamen zijn ouders Vranck Willems van Rijt en Annetje Jans de 

Vette voor f 2.000 en Maria Adriaens van Stolck zijn huisvrouw. Na zijn overlijden 

dienen zijn kinderen t.z.t. f 2.000 uitgekeerd te krijgen bij wijze van legitieme portie. 

Hij benoemt de langstlevende tot voogd.
4
 

 

Op 11.4.1663 geeft Franck Willemsz van Rijt aan zijn zoon Claes ten huwelijk 

- zijn woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte met de boomgaard en de 

grond waarop de woning staat, in de Oostabtspolder onder Kethel, grenzend aan 

   oost en noord Andries Ramp (+1) 

  zuid de weduwe van Arijen Joosten van Rijt 

  west de polder watering.
5
 

 

Op 15.8.1663 maakt Maertjen Arijens van Stolck, huisvrouw van Claes Francken van 

Rhijt, wonende in de Kethelpolder in het ambacht Kethel, haar testament op. Daarin 

benoemt ze (ingeval zij vòòr haar vader Arijen Pietersz Stolck komt te overlijden) 

haar man Claes Francken van Rhijt tot haar enige en universele erfgenaam, op 

voorwaarde dat hij de kinderen zal alimenteren enz. en hen samen bij leeftijd van 18 

jaren of huwelijke staat boven hun uitzet de somma van f 4.000 zal uitreiken. Ingeval 

ze zonder kinderen komt te overlijden, en haar man geen ander huwelijk aangaat, 

zullen haar gerechte erfgenamen de helft van de nagelaten boedel van Claes Francken 

van Rhijt ontvangen. Indien haar man wel een tweede huwelijk aangaat, dan zullen 

deze erfgenamen f 2.000 ontvangen.
6
 

 

Op 23.10.1669 maken Claes Vrancken van Rijt en zijn vrouw Ariaentge Cornelis 

Hoffstede hun testament op. Hij benoemt tot zijn universele erfgenamen, onder enige 

bijkomende bepalingen, zijn kinderen uit zijn eerste en uit zijn tegenwoordige 

huwelijk. Zij benoemt haar man als zodanig, eveneens met bijkomende bepalingen. 

Tot voogden over de minderjarige erfgenamen stelt hij Vranck Willemsz van Rijt en 

Willem Vrancken van Rijt, resp. zijn vader en broer. Zij stelt als zodanig haar man en 

haar neef, Pieter Gerritsz Meurs.
7
 

 

Op 8.10.1670 koopt Claes Francken van Rijt voor f 2.312-10 van de erfgenamen van 

mr Adriaen Gool 

- 5/6 part in 4 morgen land, na meting gebleken 3 morgen 20 roeden, in de 

Westabtspolder onder Kethel, vanouds genaamd de Rietkamp of de Kromme vier 

                                                           
4
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2105, akte 206. 

5
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 121, bewerking A. van der Tuijn. 

6
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 761, f. 765. 

7
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 773, f. 1555. 
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morgen, grenzend aan (+2) 

  oost de erfgenamen van Anna van der Aa en de erfgenamen van de heer 

Paats c.s. 

  zuid Pieter Lourisz van Noorden 

  west de oude Slimme watering 

  noord de kinderen van Lambrecht Overschie.
8
 

 

Op 17.10.1670 maken Claes Vrancken van Rijt, bouwman, en zijn vrouw Ariaentge 

Cornelis Hofstede, wonende onder Kethel, onder herroepen van alle voorgaande 

wilsbeschikkingen, opnieuw hun testament. Hij benoemt tot zijn erfgenamen zijn 

kinderen uit het voorgaande huwelijk, eventuele kinderen uit zijn tegenwoordig 

huwelijk en zijn vrouw. Tot voogden stelt hij Vranck Willemsz van Rijt en Willem 

Vrancken van Rijt, resp. vader en broeder. Zij, testatrice, benoemt tot haar erfgenaam 

haar man, met bijkomende bepalingen met betrekking tot uit hun huwelijk geboren 

wordende kinderen. Zij stelt tot voogden haar man en Pouwels Isbrantsz de Vette, de 

neef van haar man.
9
 

 

Op 22.6.1674 krijgt Claes Vrancken uit de nalatenschap van zijn vader Vranck 

Willemsz van Rijt toebedeeld
10

 

- 1 morgen 3 hond in de Westabtspolder onder Kethel, strekkende uit de Slimme 

watering tot in de Poldervaart, grenzend aan (+3) 

  noord Jonkhr. Johan van Alckemade 

  zuid hr. Andries Ramp, 

- 2 morgen, gemeen in een stuk van 8 morgen, in de Westabtspolder onder Kethel, 

grenzend aan (+4) 

  oost Jacob Jansz met bruikwaar 

  zuid Pieter Louris van Noort 

  west Claes Vrancken van Rijt 

  noord Arijen Jacobs Jonghste en Claes Vrancken van Rijt, 

 

Op 11.10.1674 compareert Claes Vrancken van Rijt met zijn echtgenote tot het maken 

van een testament. Daarbij benoemt hij zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk en uit 

zijn huwelijk met Ariaentge Hoffstede en zijn echtgenote elk voor hun deel tot zijn 

erfgenamen, terwijl zijn echtgenote hem tot universeel erfgenaam benoemt, mits de 

kinderen bij meerderjarigheid of huwelijk 1,5 morgen land zullen ontvangen van het 

land dat ligt tussen de Trekweg en de Vliet, terwijl zij de goederen die haar 

grootvader Cier Leendertsz Cleijwegh haar heeft nagelaten inbrengt in haar en haar 

mans boedel met het recht om bij vooroverlijden van de man er vrij over te mogen 

beschikken. Tot voogd over de minderjarige erfgenamen wordt aangesteld bij 

overlijden van de man Pouwels de Vette, terwijl zij haar echtgenoot volmacht geeft er 

een aan te wijzen.
11

 

 

Op 29.8.1677 maken Claes Vrancken van Rijt en zijn vrouw Ariaentge Cornelis 

Hoffstede, wonende in de Oost-Abtspolder in het ambacht van Kethel, hun testament 

op. De man benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk en uit 

zijn tweede huwelijk en zijn tweede echtgenote, de vrouw benoemt tot haar erfgenaam 

                                                           
8
 Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 229v, bewerking A. van der Tuijn. 

9
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 774, f. 339. 

10
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 764, notaris Maarten Kouwenhove, f. 647. 

11
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 775, f. 209. 
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haar man, mits deze aan haar kinderen bij huwelijk of meerderjarigheid een stuk land 

overdraagt, groot 1½ morgen, gelegen tussen de Trekweg en de Vliet, dat Arien 

Pietersz van der Hoef in gebruik heeft. De man stelt tot voogden over zijn 

minderjarige erfgenamen zijn voornoemde echtgenote aan en Pouwels de Vette, 

terwijl de vrouw als zodanig haar voornoemde echtgenoot benoemt.
12

 

 

Op 25.11.1677 wordt inventaris opgemaakt van de boedel van Claes Franckense van 

Rijt en zijn weduwe Ariaentge Cornelis Hofstede. Claes laat 5 kinderen na, terwijl 

zijn weduwe zwanger is. De eerste twee kinderen zijn geworven bij Maertge Ariens 

Stolck, te weten 

 Catharina, 14 jaar in september 1677 

 Jacob, 13 jaar januari 1678 a.s., 

en de andere drie bij zijn weduwe, namelijk 

 Cornelis, 4 jaar in oktober 1677 

 Maertge, 3 jaar in december 1677 

 Claesie, 1 jaar in oktober 1677. 

Het testament van zijn eerste vrouw is verleden bij notaris Maarten Kouwenhoven te 

Schiedam op 15.8.1663. Het tweede huwelijk is gesloten zonder huwelijkse 

voorwaarden in gemeenschap van goederen. Het testament van Claes is verleden voor 

notaris Jacob Bollaert te Schiedam op 29.8.1677. 

Het onroerend goed bestaat uit: 

- een woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte met de bijbehorende 

boomgaard en de grond waar de woning op staat, in de Oostabtspolder onder 

Kethel, grenzend aan (1) 

  oost en noord dhr. Andries Ramp 

  zuid de weduwe van Arij Joosten van Rijt 

  west de polder watering 

 waarin het gezin van de overledene wooonde en woont. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief op naam van de overledene van 11.4.1663. 

- 5/6 part van 3 morgen 420 roeden land in de Westabtspolder onder Kethel, 

vanouds genaamd de Rietkamp of de Kromme vier morgen, grenzend aan (2) 

  oost de erfgenamen van juf. Anna van der Aa en de erfgenamen van dhr. 

Paats c.s. 

  zuid Pieter Louris van Noorden 

  west de oude Slimme watering 

  noord de kinderen van dhr. Lambert van Overschie. 

 Hiervan bevonden een opdrachtbrief op naam van de overledene van 8.10.1670. 

- 1 morgen 3 hond land in de Westabtspolder onder Kethel, grenzend aan (3) 

  noord Jonkhr. Johan van Alckemade 

  zuid het land van dhr. Andries Ramp 

 strekkende uit de Slimme watering tot in de Poldervaart.  

 Hiervan bevonden kavelcedule van de landen gekomen uit de boedel van Vranck 

Willemsz van Rijt gepasseerd voor notaris Maerten Couwenhove te Schiedam op 

22.6.1674. 

- 2 morgen land, gemeen in een stuk van 8 morgen, in de Westabtspolder, in het 

geheel grenzend aan (4) 

  oost Jacob Jans met bruikwaar 

  zuid Pieter Louris van Noorden 

                                                           
12

  Oud notarieel archief Schiedam, notaris Bollaert, inv. nr. 775, f. 691. 
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  west deze boedel 

  noord Arijen Jacobs Jongste en deze boedel 

 welk land de overledene mede is aangekomen volgens de voornoemde 

kavelcedule. 

- 1/3 part van een woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte in 

Vlaardingen met omtrent 23 morgen 3 hond land, grenzend aan (5) 

  oost Dirck Gerrits Vegter 

  zuid de Woudtweg 

  west het Vroonweer 

  noord Joris Cornelis de Boer. 

 Hiervan bevonden kavelcedule of acte van uitkoop voor de schepenen van 

Vlaardingerambacht van 5.6.1657. 

- 3 morgen 3 hond lant in de Duifpolder onder Maasland, grenzend aan (6) 

  zuid Arijen Vranckensz van Velde 

  noord de weduwe van Bastiaen Ariens Patijn met bruikwaar 

 strekkende van de Nieuwe weg oost op tot de Molensloot toe. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief van 4.8.1634 op naam van Cornelis Willems van 

der Hofsteden, vader van Ariaentje Cornelis vande Hofstede. 

- 1 morgen 3 hond vlietland, tussen de twee vlieten onder Maasland, grenzend aan 

  oost Sasbout vande Dussen met gelijke 1½ morgen (7) 

  noord de Kleine vliet 

 strekkende van de Paardevliet af west tot de Middelwatering toe. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief van 21.5.1634 op naam van Cornelis Willems 

vander Hofstede.
13

 

 

Op 21.11.1681 legt Leendert Cornelisz Ouwerkerck aan Pieter Lourisz van Noorden 

rekening en verantwoording af over de nalatenschap van Maertjen Arijens van Stolck. 

Leendert en Pieter zijn de testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van 

Maertjen en Claes Vrancken van Rijt, Trijntje en Jacob Claes van Rijt. De rekening 

vermeldt dat het moederlijk goed ad f 4.000 berust onder Ariaantje Cornelis 

Hoffstede.
14

 

Dat doet de rendant nogmaals op 17.5.1683, waarbij hij afrekent met Jan Jansz 

Oosterlaen, inmiddels echtgenoot van Trijntje. Trijntje heeft blijkens de rekening 

recht op f 2.276-4-5. Omdat Trijntje uit het gemeen eerder f 435-1 heeft ontvangen en 

Jan Janse Oosterlaen bij de rendant reeds f 1.800 heeft opgenomen, resteert er nog een 

tegoedbedrag van f 41-2-5, dat nu wordt uitbetaald. Jacob heeft recht op eenzelfde 

totaal bedrag. Eerder heeft hij reeds f 792-6-4 uit het gemeen ontvangen, terwijl hij 

van Claes Pouwels Berckel als restant van zijn moederlijk goed nog f 1.000 tegoed 

heeft. Aan het slot van de rekening heeft hij bij de rendant nog een tegoedbedrag 

uitstaan van f 483-18-1.
15

 

Op 21.9.1686 legt de rendant nogmaals verantwoording af. Aan het slot blijft hij 

Jacob f 254-11 schuldig.
16

 

 

Op 3.8.1684 maken Claas Pouwelse Berckel en Arijaantje Cornelisdr Hofstede te 

Kethel hun testament voor notaris Cornelis Ouwendijck te Delft. Ze benoemen de 

langstlevende tot universele erfgenaam, op voorwaarde dat deze de kinderen bij het 

                                                           
13

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2180, akte 482. 
14

 Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 766, f. 889. 
15

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 767, f. 93. 
16

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 767, f. 1063. 
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bereiken van de volwassen leeftijd elk f 100 uitkeert. Onder de kinderen worden ook 

de voorkinderen van de testatrice gerekend. De kinderen moeten accepteren dat de 

f 2.600 die gekomen zijn van Ariaantjes grootvader Sier Leenderts van Cleijwegt als 

vrij goed in de gemene boedel gelaten moeten worden. Wanneer een van de kinderen 

zich tegen die bepaling verzet, wordt het teruggezet in de simpele legitieme portie. 

Tot voogd worden benoemd de langstlevende en Arent Pouwels Berckel, de broer van 

de testateur.
17

 

 

Op 28.1.1700 verkopen de gezamenlijke erfgenamen van Arij Pietersz Stolck een 

woning in Vlaardingerambacht met in totaal 36 morgen 4 hond land publiek aan 

Nicolaes Verheul voor f 270 per morgen. Erfgenamen zijn  

 Jacob Claesz van Rijt, wonende te Delft en 

 Jan Jansz Oosterlaen als vader van zijn dochter Cornelia verwekt bij Trijntie Claes 

van Rijt, wonende tot Boskoop, 

 met de kanttekening dat Jacob en Trijntje allebei kinderen waren van Maertie 

Ariens Stolck en als erfgenamen van hun grootvader recht hadden op 1/3 van de 

woning en circa de ½ van het land, 

 Claes Pouwelsz Droogh, wonende in de Kethelpolder, echtgenoot van Ariaentie 

Cornelisdr Hofstede, weduwe van Claes Franckensz van Rijt, die eerder was 

getrouwd met Maertie Ariens Stolck die als zodanig recht had verkregen in 1/3 

van de woning en 1/3 van 23 morgen 3 hond land, 

 en Bancras Pieters van Dijck, die als enige erfgenaam van Barbara Martens, de 

tweede huisvrouw van Adriaen Pietersz Stolck, recht had op 1/3 van de woning en 

van 11 morgen 2 hond land. 

Het transport vindt plaats op 1.5.1700. 

Aansluitend draagt Jacob Claas van Rijt op 3.11.1700 een leen van 2½ morgen ½ 

hond land in Vlaardingerambacht, blijkbaar onderdeel van de zojuist genoemde 

transactie, over aan Nicolaas Verheul.
18

 

 

Op 19.5.1719 leggen de kinderen van Ariaentie Cornelis Hofstede, verwekt met Claes 

Vrancken van Rijt, te weten 

 Cornelis Claesz van Rijt, in Kethelambacht, 

 Claes Claesz van Rijt, in Oud Mathenesse, 

 Maartje Claes van Rijt, binnen Schiedam en 

 Claesie Claes van Rijt, in Kethel 

een verklaring af. Hun moeder was laatst getrouwd met Claes Pauwels Berckel, met 

wie ze op 8.8.1684 een testament heeft gemaakt, waarin de langstlevende tot 

universeel erfgenaam werd benoemd. Over de precieze interpretatie (het moederlijk 

erfdeel van de kinderen in de nalatenschap) dreigt een geschil te ontstaan. Om dat 

voor te zijn, zijn de betrokkenen overeen gekomen dat Claes Pouwels Berckel de 

genoemde kinderen f 2.200 uitkeert.
19

 

 

                                                           
17

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2214, f. 134. 
18

  Zie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2537, f. 24, voor de verkoop. Zie verder Oud rechterlijk 

archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27 f. 52 voor het transport en f. 66v  voor de leenbrief. Zie voor 

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

Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, p. 244, leen 107. 
19

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 858, f. 445. 
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VIf-2 

 

 JACOBUS VAN RIJT, ged. Schiedam (RK) 17.1.1665, zn. van Claes Vrancken 

van Rijt en Maertge Ariens Stolck, student aan de Latijnse school te Venraij en de 

universiteit van Leuven, tot 1705 kapelaan te Delft, daarna pastoor te Randenburg 

(bij Boskoop), overl. 7.2.1713, aangifte overl. Reeuwijk 8.2.1713 (impost f 6) 

 

 

Op 26.9.1687 maakt Jacobus van Rijt, thans wonend en studerende te Venraij (waar 

een Latijnse school gevestigd is), zijn testament. Hij benoemt tot zijn erfgenaam 

Cornelia Jans Oosterlaen, enig nagelaten kind van zijn volle zuster Catharina Claas 

van Rijt en haar descendenten, en indien die er niet meer is/zijn, zijn broers en zussen 

van halve bedde voor de ene helft en Jan Jans Oosterlaen voor de andere helft.
20

 

 

Op 9.3.1690 legt Claas Meesz Maan, voogd van Jacob Claesz van Rijt, rekening en 

verantwoording af over de goederen die zijn opgekomen door het overlijden van 

Adriaan Pieters Stolk in Vlaardingen, grootvader van moeders zijde. Het erfdeel van 

Jacob bestaat uit 

- de helft van de navolgende onroerende goederen in het ambacht Vlaardingen: 

 1/3 woning, huis, schuur, berg en geboomte op Vlaardingerwoud (de overige 2/3 

is van Barber Maarten Dijxhoorn en Claas Pouwels Droog), 

 13 morgen 5 hond 16 2/3 roeden land in Vlaardingerwoud (gemeen leggende met 

12 morgen 83½ roede van Barber Maartens Dijxhoorn en met 7 morgen 5 hond 

van Claas Pouwels Droog), 

 ½ van 2 morgen 2 hond vrij patrimoniaal weiland in een kamp van 4 morgen 4 

hond, in Holierhoek (de wederhelft is van Jacob Cornelis Doelman, volgens de 

transportakte in de vorige rekening). 

De andere helft komt toe aan Jan Jansz Oosterlaen, die echtgenoot was van Trijntje 

Claes van Rijt, de zus van Jacob.
21

 

 

Vanaf 1681 legt Pouwels Isbrantz de Vette als administrerend voogd voor de 

minderjarige erfgenamen van Claesje Vrancken van Rijt (zie onder Vc) diverse malen 

verantwoording af. Na de 2e rekening op 26.5.1690 rekent hij onder andere af met 

Jacob Claas van Rijt, student te Leuven.
22

 

 

Op 28.1.1700 verkopen de gezamenlijke erfgenamen van Arij Pietersz Stolck, onder 

wie 

 Jacob Claesz van Rijt, wonende te Delft en 

 Jan Jansz Oosterlaen, als vader en voogd van zijn dochter Cornelia verwekt bij 

Trijntie Claes van Rijt, wonende tot Boskoop, 

 welke Jacob en Trijntje als kinderen van Maertie Ariens Stolck en daardoor 

erfgenamen van hun grootvader recht hadden op 1/3 van de woning en circa de ½ 

van het land, 

- een woning, bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen, een nieuwe korenmolen 

en geboomte, in Vlaardingerambacht, met in totaal 36 morgen 420 roeden wei- en 

hooiland 

                                                           
20

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2190, akte 85. 
21

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2425, akte 268, f. 574. 
22

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2192, f. 127. 
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via een publieke veiling aan Nicolaes Verheul voor f 270 per morgen, ofwel f 9.909 in 

totaal. Het transport vindt plaats op 1.5.1700. 

Aansluitend draagt Jacob Claas van Rijt op 3.11.1700 een leen van 2½ morgen ½ 

hond land in Vlaardingerambacht, blijkbaar onderdeel van de zojuist genoemde 

transactie, over aan Nicolaas Verheul.
23

 

 

Op 13.5.1700 leent d’heer Jacobus van Rijt, wonende binnen Delft, f 2.200 uit aan 

(zijn halfbroer) Cornelis Claesz van Rijt, bouwman in Noord-Kethel.
24

 

 

Uit indirecte bron is bekend dat Jacobus tot 1705 kapelaan was in Delft. Hij schijnt 

toen al regelmatig de katholieke kerk in Randenburg, tussen Boskoop en Reeuwijk, 

bezocht te hebben. Daar was Cornelis Oosterlaen (een broer van zijn zwager Jan Jansz 

Oosterlaen)
25

 pastoor. Na diens overlijden benoemt Jacobus zichzelf tot pastoor. Hij 

wordt echter tot de orde geroepen, bekent schuld en wordt alsnog, maar nu officieel, 

aangesteld als pastoor. Hij overlijdt op 7.2.1713.
26

  

 

                                                           
23

  Zie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2537, f. 24, voor de verkoop. Zie verder Oud rechterlijk 

archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27 f. 52 voor het transport en f. 66v  voor de leenbrief. 
24

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2537, f. 138. 
25

  Vgl. Oud archief Schipluiden c.a., inv. nr. 915, Transporten Hodenpijl, f. 76. 
26

  Bronnen: De geschiedenis van de parochie Joannes de Doper uit Boskoop en het hoofdstuk over 

Boskoop in Rs. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver, deel VIII (Rhijnland), 1801. 
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VIf-8+9 

 

 MAERTGE CLAAS VAN RIJT, ged. Kethel (RK) 1.11.1674, dr. van Claes 

Vrancken van Rijt en Ariaentge Cornelis Hofstede, overl. Schiedam 24.10.1737 

 

 CLAASJE CLAAS VAN RIJT, ged. Kethel (RK) oktober 1676, dr. van Claes 

Vrancken van Rijt en Ariaentge Cornelis Hofstede, overl. Kethel (RK) 11.10.1730 

 

 

Op 6.3.1699 maken Maertje en Claesje Claes van Rijdt, ongehuwde dochters van 

Claes Vrancken van Rijdt zaliger, wonende onder Kethel, hun testament op. Daarbij 

benoemen zij Ariaentje Cornelis Hoffstede, hun moeder, en Claes Pouwelsz Berckel, 

hun stiefvader, tot hun universele erfgenamen, en bij vooroverlijden van de 

voornoemde erfgenamen hun broers en zussen van hele en halve bedde. Ze benoemen 

hun meerderjarige broers tot voogden over hun minderjarige erfgenamen.
27

 

 

Op 23.5.1719 stelt Claesie Claas van Rijt, wonende in Kethel, haar broer Cornelis 

Claes van Rijt wonende in Kethel voor de ene helft en haar aangehuwde vader Claes 

Pouwelse Berckel voor de wederhelft tot haar enige en universele erfgenamen.
28

 

 

Op 23.12.1723 maakt Claasje Claas van Rijt, wonende in Kethel, haar testament. Ze 

geeft haar zus Maartje het vruchtgebruik van f 1.500 kapitaal. De eigendom van dat 

bedrag gaat naar haar andere broers en zusters, van hele en halve bedde, in gelijke 

porties. De rest valt toe aan Claas Pouwelse Droog, haar gewezen aanbehuwde vader. 

Ze benoemt tot executeurs Claas van Rijt en Willem Claasse Droog.
29

 

 

Op 1.9.1724 maken Claasie en Maartie Claas van Ryt, bejaarde dochters, opnieuw 

hun testament. Ze sluiten de kinderen en descendenten van Cornelia Jans Oosterlaan 

uit van hun erfenis. Tot voogden en executeurs worden gesteld Aelbregt van Rijt, 

wonende aan de Schie, en Arij Pouwelse van Geest, wonende in Oud Mathenesse.
30

 

 

                                                           
27

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 795, f. 657. 
28

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 858, f. 457. 
29

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 819, f. 1499. 
30

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 861, f. 461. 
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VIf-10 

 

 CLAES CLAESZ VAN RIJT, ged. Kethel (RK) 4.4.1678, zn. van Claes 

Vrancken van Rijt en Ariaentge Cornelis Hoffstede, bouwman in Oud-

Mathenesse, begr. Overschie 18.9.1730 

 

 tr. 

 

 (1) DINGENA ARIJENS VAN DER WERFF/WERVEN, geb. ±1675, dr. van 

Arijen Pietersz van der Werff en Maertje Thijse, aangifte overl./begr. Oud 

Mathenesse/Overschie 17.8.1728 (impost f 3) 

 

 o.tr./tr. Oud Mathenesse/Schiedam (RK) 13/28.8.1729 (impost man f 3) 

 

 (2) MARITJE BARENTS HOLIERHOECK, geb. Maasland, weduwe van 

Maarten Duijfhuijsen, overl. Schiedam 17.10.1757 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 4.6.1679 sluit Maertje Thijse, weduwe van Arijen Pietersz van der Werff, 

wonende buiten de Rotterdamse poort in de heerlijkheid Oud Mathenesse, een 

overeenkomst over het vaderlijk erfdeel met de testamentaire voogden van de twee 

nagelaten weeskinderen van Arijen. De weeskinderen zijn 

 Ariaentje Arijensdr, 16 jaar oud, uit Arijens eerste huwelijk met Grietje Vrancken, 

en 

 Dingenum Arijensdr, 4 jaar oud, uit zijn huwelijk met Maertje Thijs. 

Maertje belooft de kinderen op te voeden tot ze 22 jaar zijn. Bij hun trouwen zal ze 

hun kleden en uitzetten gelijk een dienstmaagd gekleed en uitgezet behoort te zijn en 

aan elk f 400 uit te reiken als vaderlijk erfdeel. Verder zal Maertje het moederlijk 

erfdeel van Ariaentje van f 300 onder zich houden. De weduwe krijgt de gehele 

verdere boedel.
31

 

 

Op 15.12.1702 transporteert Dirk Alewijnze van der Vaart, de tweede man van 

Maertje Thijs, 

- zijn huis, berg en plantagie met de grond waarop het huis staat, in Oud 

Mathenesse, strekkende voor van de uiterdijk tot achter aan zekere sloot, grenzend 

aan    (+1a) 

  west de comparant zelf 

- met de uiterdijk of dijkboet aan de hoge zeedijk daar vooraan gelegen, (+1b) 

aan Claas Claasse van Rijt. Die betaalt met het bedrag van f 400 vaderlijk erfdeel dat 

zijn vrouw Dingenum nog tegoed heeft, plus f 550 in contanten met nog 4 

rijksdaalders voor de vrouw.
32

 

 

Op 26.3.1711 komt Claas Claasz van Rijt, wonend te Oud Mathenesse, met Dirck 

Alewijns van der Vaart overeen dat diens vrouw Maartje Tijssen, de schoonmoeder 

van Claas, haar leven lang zal inwonen bij Claas, met verzorging van kost en 

inwoning. Claas zal bovendien Maartje van wol en lijnwaad voorzien, met dien 
                                                           
31

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 765, f. 1073. 
32

  Oud rechterlijk archief Oud Mathenesse, inv. nr. 1076, f. 98. 
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verstande dat die eigendom blijven van Claas en na haar dood aan hem vervallen. 

Claas heeft daarvoor f 500 ontvangen van Dirck.
33

 

 

Op 11.4.1711 maken Dirck Alewijns van der Vaert en Maartje Tijssen een testament, 

waaruit blijkt dat Dirck verblijft in het Oude Mannenhuis van Schiedam. Maartje 

woont inmiddels in Oud Mathenesse. Het betreft een testament op de langstlevende. 

Na het overlijden van de langstlevende gaat de helft van de nalatenschap naar neven 

en nichten van Dirck, terwijl de andere helft naar Claas Claasz van Rijt en Dingenom 

Ariens van der Werven gaat.
34

 

 

Op 1.5.1712 leent Claes van Rijt, wonend buiten de Rotterdamse poort in Oud 

Mathenesse, f 400 aan Jan van der Burgh.
35

 

 

Omdat terugbetalen van die lening blijkbaar problematisch is, verkoopt Jan van der 

Burg op 21.3.1716 

- een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Dam te Schiedam, grenzend aan 

  oost Judith Reijerkerk (+2) 

  west ‘s heren straat, 

 strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cornelis van Leeuwen, 

voor f 600 aan Claas van Rijt te Oud Mathenesse. 

Die verkoopt het dezelfde dag nog voor f 600 door aan Jan van Oosten.
36

 (-2) 

 

Op 9.5.1722 verkopen Claas van Rijt in Oud Mathenesse en Cornelis Ariense van der 

Vaart in Kethel, als executeurs van het testament van Dirk Alewijnse van der Vaart en 

Maartie Tijsse, 

- een huis en erf in de Breestraat te Schiedam, grenzend aan 

  oost voornoemde Claas van Rijt 

  west ’s heren watersteeg, 

 strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, 

voor f 310 aan Maarten Noordijk.
37

 

Van het naastgelegen pand van Claas van Rijt heb ik geen aankoop kunnen vinden. 

Het is aannemelijk dat het rond deze zelfde tijd geërfd is uit de nalatenschap van zijn 

schoonouders.  (+3) 

 

Op 9.5.1722 dag koopt Claas van Rijt 

- een huis en erf aan de oostzijde van de Gooijstraat te Schiedam, grenzend aan 

  noord Adriaan van den Berg (+4) 

  zuid Arij Gerritse, 

 strekkende voor van de straat tot achter aan de Achterweg, 

voor f 230.
 38

 

 

Op 5.6.1723 verkoopt hij dat 

- huis en erf aan de oostzijde van de Gooijstraat te Schiedam, grenzend aan 

  noord juff. Bernapree (-4) 

                                                           
33

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 787, f. 349. 
34

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 787, f. 361. 
35

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 787, f. 605. 
36

  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 357, Giftboek, ff. 28v-29. 
37

 Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 358, Giftboek, f. 238. 
38

 Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 359, Giftboek, f. 34. 
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  zuid Adriaan van der Beeq, 

 strekkende voor van de straat tot achter aan de afrol van de Achterweg, 

voor f 300 weer aan Jurriaan Bursteken.
39

 

 

Op 7.5.1729 verkoopt Claas van Rijt wonende te Oud Mathenesse 

- een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Breestraat te Schiedam, grenzend 

aan    (-3) 

  zuid Maarten Noordijk 

  noord Jan Schipper, 

 strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, 

voor f 400 aan Balten Sweerds.
40

 

 

Op 17.6.1730 maken Claas van Rijt en Maritie Barents Holierhoeck, wonend te Oud 

Mathenesse, hun testament. Claas legateert zijn wollen kleren aan zijn naaste vrinden 

ab intestato (except zijne vrinden wonend te Boskoop), zijn verdere goederen gaan 

naar zijn vrouw. Maritie legateert haar wollen en zijden kleren aan haar drie 

voorkinderen, de rest wordt geërfd door haar man en haar drie voorkinderen in gelijke 

delen. De testateuren zijn niet bekend in de 200e penning.
41

 

 

Op 31.1.1731 doet Marijtje Barents Holierhoek, weduwe en erfgename van Claas van 

Rijt, die zonder descendenten is overleden onder Oud Mathenesse, aangifte ten 

behoeve van de collaterale successie. Het onroerend goed bestaat uit: 

- ½ van een woning met een tuin, in Oud Mathenesse, grenzend aan (1a) 

  oost de weduwe van Jan Giele van Oosten 

  zuid de Rotterdamse dijk 

  west Jacob Steenwegt 

  noord de oude lijnbaan, 

 getaxeerd op f 600, 

- ½ in de uiterdijk in de Vette Oort waar de dijk voor gemaakt wordt, in Oud 

Mathenesse, grenzend aan (1b) 

  oost de tuin van Arij van Geest 

  zuid Pieter Gagesteijn 

  west Cornelis Romeijn 

  noord de dijk, 

 getaxeerd op f 25, 

- ½ in een huis, schuur, koestal met een klein huisje daarnaast, strekkende voor van 

de Raam tot achter de Oostmolenstraat, grenzend aan 

  oost Pieter Heijligent 

  west Maertje Pieters, 

 getaxeerd op f 370, 

- ½ in twee huisjes in de Raamsteeg, grenzend aan 

  noord de weduwe Steenman 

  zuid Michiel de Provenier, 

 getaxeerd op f 125, 

- ½ in een huisje in de Oostmolenstraat, grenzend aan 

  oost Joris Opmeer  

  west Claas van Rijt. 

                                                           
39

 Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 358, Giftboek, f. 238v. 
40

  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 361, Giftboek, bewerking Henk van der Waag, f. 16.  
41

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 858, f. 673. 
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 getaxeerd op f 50.
42

 

De eerste twee percelen zijn ingebracht door Claas van Rijt, de huisjes in Schiedam 

zijn ingebracht door Marijtje Barents Holierhoek. 

 

Op 9.5.1731 verkoopt Maria Barentse Holierhoek 

- zekere woning, bestaande uit huis, schuur en berg, in Oud Mathenesse, grenzend 

aan    (-1a) 

  oost Jan Ghielen 

  zuid de R`otterdamse dijk 

  west de verkoopster 

  noord de lijnbaan, 

- met zijn uiterdijk aan de overkant van de dijk waar de dijk voor gemaakt wordt, 

grenzend aan (-1b) 

  oost Arij Pauwelze van Geest 

  zuid Pieter Gagesteijn 

  west Cornelis Romeijn 

  noord de Rotterdamse dijk, 

voor f 900 aan Jan Dane van Kilsdonk.
43

 

 

Maria behoudt de vier huisjes in Schiedam die ze zelf heeft aangebracht. Ze vermaakt 

die in haar testament aan de kinderen en kleinkinderen uit haar eerste huwelijk.
44

 

 
 

                                                           
42

 Oud rechterlijk archief Oud Mathenesse, inv. nr. 1076, f. 165.  
43

  Oud rechterlijk archief Oud Mathenesse, inv. nr. 1076, f. 170v. 
44

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 883, f. 1513, 12.10.1756. 


