
VIg - 1 

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

Annetge Jansdr de Vette (zie Vc), eerst bouwman onder Zouteveen, later onder 

Kethel, begr. Kethel 17.6.1672 

 

 o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 28.12.1658/15.1.1659 

 

 MAARTJE JANSDR VAN ALPHEN, overl. 1672-1677 

 

 Kinderen:
1
 

 1. Petronella, ged. Schiedam (RK) 16.1.1660, overl. Monster (RK) 21.1.1735 

   o.tr./tr. Hof van Delft (Gerecht) 14.10/5.11.1684 

   Jacob Cornelisse van der Valck, overl. Monster (RK) 21.12.1734 

 2. Claasje, ged. Schiedam (RK) 11.6.1661, overl. onder Maasland, aangifte overl. 

Kethel 10.5.1698 

   o.tr./tr. Kethel (Gerecht) 9/23.11.1692 

   Cornelis Pieterse Hoogendijck, jm van De Lier, bouwman eerst onder 

Maasland, later onder Hof van Delft, hertrouwd (2)
2
 o.tr. Delft (Geref.) 

14.11.1699 Trijntje Jans Oosterhoeck weduwe van Pieter van 

Hoorn/Olsthoorn, (3) tr. Delft (Gerecht) 22.11.1716 Claesge Franse van 

der Marck jd van Hof van Delft. 

 3. Jan, wonende op de Hoogendijck buiten Rotterdam, kinderloos overleden 

1694-1721 

 4. Frank, ged. Kethel (RK) 24.1.1667, wonende in Poeldijk, kinderloos overl. 

Poeldijk 3.3.1741 

   tr. 

   Haasje Pieters Van Dijk, overl. Poeldijk 7.1.1741 

 5. Andries, volgt VIIc 

 6. IJsbrant, ged. Kethel (RK) 20.1.1672 

 

 Maartje hertrouwt met Jan Cornelisz van den Bergh (zie Vi). 

 

 

Op 28.12.1658 worden huwelijkse voorwaarden vastgelegd voor Willem Vrancken 

van Rijt en Marijtje Jans. De vader van de bruidegom, Vranck Willem van Rijt in 

Kethelpolder, brengt f 2.000 in. Marijtje Jans, vertegenwoordigd door haar broer en 

voogd Andries Jans van Alphen, brengt alle goederen in die in haar bezit zijn. Verder 

wordt vastgelegd wat er met de boedel moet gebeuren als een van de huwelijkspartners 

overlijdt zonder dat er kinderen zijn.
3
 

 

Op 2.5.1659 koopt Willem Vrancken van Rijt voor f 12.898-2-8 van de erfgenamen 

van Sijmon Adriaensz van Groenewegen 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, bergen, boomgaard en geboomte, onder 

Zouteveen, met 19 morgen 65 roeden vrij patrimoniaal land en niet belast, 

grenzend aan (+1) 

  oost Adriaen Joosten van Rijt met bruikwaar 

                                                           
1
 Op 25.2.1668 is een niet met name genoemde zoon gedoopt te Kethel (RK). De begraaflijst van 

Kethel maakt op 18.10.1661, op 3.3.1664, op 26.3.1669 en op 18.2.1672 melding van “een kind van 

Willem Vrancken, van de Souteveen”. Om welke kinderen het precies gaat, is niet duidelijk. 
2
  Zie ook Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2462, akte 168 voor de huwelijkse voorwaarden. 

3
  Oud notarieel archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 1, akte 168. 



VIg - 2 

  zuid de genoemde Arien Joosten 

  west de Molensloot genaamd de Buiksloot 

  noord Johan Cornelisz Ouwerkerck, 

 strekkende om het meer tot de Zouteveenseweg toe en vandaar over de 

Zouteveenseweg bezijden de Slinkslootse molensloot tot aan het land van Johan 

Cornelisz Ouwerkerck.
4
 

 

Op 25.7.1670 koopt Willem Francken van Rijt na opveiling voor f 7.343-13-0 van de 

erfgenamen van Cornelis Cornelisz Poldervaart 

- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, bergen en geboomte, met een kamp 

land en de grond waarop de woning staat, samen begroot op 7 morgen en bij 

nameting bevonden 6 morgen 323 roeden, gelegen in Noord-Kethel, grenzend aan 

  oost Wilhem Nieupoort (+2) 

  zuid de Poldervaart en Bartha van der Dusse 

  west de Slimme watering 

  noord Bartha van der Dusse. 

De woning en 6 morgen worden te leen gehouden van de Staten van Holland, welk 

leen de koper op 19.5.1670 bij opdracht is verleid. De woning en landen hebben een 

vrij uit-in-en-overpad met paard en wagen over de gemene laan uitkomende aan de 

Delfweg.
5
 

 

Op 9.5.1671 verkoopt Willem Vranckensz van Rijt, wonende te Kethel voor f 15.000 

aan Michiel van der Dusse te Delft 

- een woning bestaande uit huis, schuur, bergen, boomgaard en geboomte met 19 

morgen 65 roeden landonder Zouteveen, vrij patrimoniaal land en niet belast, 

grenzend aan (-1) 

  oost de Molensloot genaamd de Buiksloot 

  zuid Gerrit van Rijt 

  west Gerrit van Rijt met bruikwaar 

  noord Pieter Claesz Roscam 

 strekkende voorts om het meer tot de Zouteveenseweg toe.
6
 

 

Op 7.6.1672 maken Willem Francken Rijt en zijn vrouw Marijtjen Jansdr, wonende in 

het ambacht van Kethel, hun testament op. Ze benoemen elkaar tot universeel 

erfgenaam, mits de langstlevende aan de kinderen tesamen bij meerderjarigheid of 

eerder huwelijk f 1.500 uitkeert. Als voogden over hun kinderen stellen zij aan voor 

de man Claes Francken van Rijt, zijn broeder, en Pouwels IJsbrantsz de Vette, zijn 

neef, en voor de vrouw Cornelis Arijensz van der Burg en Pieter Lourisz van 

Noorden.
7
 

 

Op 22.6.1674 vindt de scheiding plaats van de nagelaten vaste goederen van Vranck 

Willems van Rijt.
8
 Pieter Lourisz van Noorden en Jan Cornelisz van den Bergh 

krijgen als voogden ten behoeve van de nagelaten weeskinderen van Willem 

Vrancken van Rijt 

                                                           
4
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 49v, bewerking A. van der Tuijn. 

5
 Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 227v, bewerking A. van der Tuijn. Zie 

voor de aankoop ook Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 763, f. 654, 29.8.1670. 
6
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 100v, bewerking A. van der Tuijn. 

7
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 781, f. 1065. 

8
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 764, f. 647. 



VIg - 3 

- 2 morgen 3 hond in de Westabtspolder onder Kethel, strekkende van de Slimme 

watering tot in de Poldervaart, grenzend aan 

  noord de Heilige Geestarmen van Kethel 

  zuid de hiervoor genoemde 4 morgen, 

- 1 morgen, gemeen in een stuk van 4 morgen, in de Nieuwlandse polder onder 

Kethel, strekkende uit het ’s-Gravenlandse pad met zijn uiterdijk over de 

Ouwendijk, grenzend aan 

  noord de weduwe van Gerrit Leenders Meurs 

  zuid de erfgenamen van Krijntje Inge, 

 waarvan de overige 3 morgen zijn toebedeeld aan Pieter Jaspersz van der Hargh. 

 

Op 13.10.1677 toont Jan Cornelisz van den Bergh een leenbrief met de volgende 

inhoud. 

Voor het huis van Wassenaar compareerden Claes Francken van Rijt en Paulus 

Isbrantsz de Vette, voogden over de kinderen van zaliger Maartje Jansdr, eertijds 

huisvrouw van Willem Vrancken van Rijt, die voor f 4.285 hebben opgedragen aan 

Jan Cornelisz van den Bergh 

- een woning en 6 morgen land in het ambacht van Kethel, grenzend aan (-2) 

  oost de Poldervaart 

  zuid en noord juffrouw Bartha van der Dusse 

  west de Slimme watering. 

Jan Willemsz van Rijt is er (blijkbaar als oudste zoon) het laatst mee verlijd geweest.
9
 

 

Op 14.5.1677 legt Pieter Louwerisz van Noorden, die met Jan Cornelisz van den 

Bergh tot voogd is gesteld over de nagelaten weeskinderen van Willem Vrancken van 

Rijt, als administrateur rekenschap af over de goederen die de genoemde kinderen zijn 

toegevallen uit de nalatenschap van Vranck Willemsz van Rijt, hun grootvader. De 

rekening wordt overgelegd aan Jan Cornelisz van den Bergh medevoogd en Pieter 

Jaspersz van der Hargh behuwd oom van de weeskinderen. 

Belangrijkste onderdeel van de rekening vormt de verantwoording van de pacht van 

de hiervoor genoemde 

- 1 morgen in de Nieuwlandsepolder en 

- 2 morgen 3 hond in de Westabtspolder. 

Verder wordt gemeld dat de huur van 

- een huis tot Schiedam 

dat nog gemeen gehouden wordt, is geëmployeerd voor reparatie van dat huis. 

Bij de volgende rekening van 17.2.1679 blijkt  

- het huis en erf binnen de stad Schiedam 

verkocht te zijn. De weeskinderen van Willem Vrancken hebben recht op ¼ van de 

koopsom van f 600. 

Na het sluiten van de rekening van 20.10.1684 wordt 1/5 van het totale tegoed ad 

f 479-1-12 uitbetaald aan Jacob Cornelisse van der Valck, echtgenoot van Pieternelle 

Willems. De rest komt toe aan de 4 nog onmondige kinderen. 

Aan het slot van de rekening van 20.5.1690 laten Jan en Claesie Willems van Rijt 

weten dat ze hun deel, een bedrag van f 683-2-2 samen, hebben ontvangen uit handen 

van Pieter Lourisz van Noorden.
10

 

 

                                                           
9
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 93, f. 77, bewerking A. van der Tuijn. 

10
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 765, f. 217 en f. 909, inv. nr. 767, f. 517 en inv. nr. 768, f. 

765. 
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Bij dat laatste bedrag dient bedacht te worden dat 

 Pieter Jasperse van der Hargh echtgenoot van Maartje Vrancken van Rijt, voor 

drie kwart en 

 Jacob van der Valck echtgenoot van Pieternelle Willems dochter van Willem 

Vrancken van Rijt en 

 Pieter Lourisse van Noorden en Jan Cornelisse van den Bergh als voogden van de 

minderjarige kinderen van Willem Vrancken van Rijt, samen voor een kwart 

op 6.5.1688 voor f 2.400 

- 4 morgen in de Nieuwlandse polder onder Kethel, strekkende van het 

Nieuwlandse toepad met zijn uiterdijk tot over de Oudendijk, grenzend aan 

  oost kopers 

  west Sr. Govert van Gesel tot Rotterdam, 

hebben verkocht aan hr. Adriaan Kruijck en Mattheus Victor van der Goes.
11

 

 

Op 19.5.1679 leggen Gerrit Jansz van Rijt en Pieter Jaspersz van der Hargh 

rekenschap af over het beheer van de de nalatenschap van Maertje Jansdr, die was 

getrouwd met (1) Willem Vrancken van Rijt en (2) Jan Cornelisz van den Bergh. 

Gerrit en Pieter zijn voogden over de 5 kinderen uit het eerste en 1 kind uit het tweede 

huwelijk. De rekening verantwoordt met name (de helft van) de opbrengst van de 

verkoop van de levende have, bouwgereedschappen, meubelen en kleding.
12

 

 

                                                           
11

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 94, f. 63. 
12

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 765, f. 1009. 
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 JAN WILLEMSZ VAN RIJT, zn. van Willem Vrancken van Rijt en Maertje 

Jans van Alphen, kinderloos overleden 1694-1721 

 

 

Pieter Lourensz van Noort en Jan Cornelisz van den Bergh voeren het beheer over de 

nagelaten gelden en goederen van Vranck Willemsz van Rijt. Op 20.5.1690 rekenen 

ze af met Jan Willemsz van Rijt, wonende aan de Hoogendijck buiten Rotterdam, 

zoon van Willem Vrancken van Rijt zaliger en Maertje Jans zaliger. Jan krijgt f 683-

2-2 uitbetaald.
13

 

 

Op 12.3.1694 verleent Jan Willems van Rijt, meerderjarig jongman wonende aan de 

Hogendijck pas buiten Rotterdam, zoon van Willem Vrancken van Rijt en Maertje 

Jans beide zaliger, volmacht aan notaris Adriaan van der Meer om te doen wat nodig 

is voor de afwikkeling van zijn aandeel in zijn ouders erfenis.
14

 

Er blijkt onduidelijkheid te zijn ontstaan na het overlijden van Jan Cornelis van den 

Bergh. Dat leidt later dat jaar tot een proces voor het gerecht van Kethel. Op 

13.10.1694 verleent Arien Ariense Trapper onder Schiebroek, echtgenoot van Maritje 

Ariens Brack de enige erfgenaam van Jan Cornelis van den Bergh, volmacht aan mr. 

Wijbrant van der Kort om de zaak waar te nemen tussen Jan Willemse van Rijt c.s. 

enerzijds en de erfgenaam en de executeurs van Jan Cornelis van den Bergh 

anderzijds.
15

 

 

Daarna ontbreekt van Jan (vooralsnog) elk spoor. In ieder geval wordt Jan, noch een 

nakomeling, op 16.4.1721 genoemd onder de erfgenamen van zijn tante Claesje 

Vrancken van Rijt, en evenmin op 28.4.1741 onder de erfgenamen van zijn kinderloos 

overleden broer Frank Willemse van Rijt. Jan is blijkbaar zonder nakomelingen 

overleden.
16

 

                                                           
13

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 768, f. 765. 
14

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 768, f. 1321 
15

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 793, f. 445. 
16

  Zie resp. Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 180 en Oud rechterlijk archief 

Monster, inv. nr. 33, f. 141. 
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 FRANK WILLEMSZ VAN RIJT, ged. Kethel (RK) 24.1.1667, zn. van Willem 

Vrancken van Rijt en Maertje Jans, wonende in Poeldijk, overl. Poeldijk 3.3.1741 

 

 tr. 

 

 HAASJE PIETERS VAN DIJK, overl. Poeldijk 7.1.1741 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 5.10.1718 koopt Vranck Willemse van Rijt 

- een huis en erf, binnen het dorp Poeldijk onder Monsterambacht, grenzend aan 

  oost en noord Maria van der Valck en de kinderen van Claes van der Valck 

  zuid de herenweg (+1) 

  west Jacob van Duijnen 

 belast met een rente van 3 stuivers 12 penningen per jaar aan de kerk te Monster, 

van de executeurs van het testament van hr. en mr. Jacob van Ravesteijn. De koopsom 

van f 500 wordt voor de helft contant voldaan en voor de helft met een schuldbrief.
17

 

 

Op 24.3.1741 doet Marija Jacobs van der Valck, mede-erfgename, ten behoeve van de 

collaterale successie aangifte van het overlijden van haar oom en tante. De 

nalatenschap omvat 

- een huisje en erf, in Poeldijk in Monsterambacht, grenzend aan (1) 

  oost Arent Claase van der Valk 

  zuid Neeltie van Duijnen 

  west de Herenweg 

  noord Arij van den Enden 

 belast met een rente van 3 stuivers 12 penningen per jaar aan de kerk te Monster. 

In eerste instantie heeft Haasje Pieters van Dijk, overleden op 7.1.1741, de helft, 

getaxeerd op f 110, nagelaten aan haar man. Daarna heeft Frank Willemsz van Rijt, 

overleden op 3.3.1741, het huisje in zijn geheel nagelaten aan zijn erfgenamen ab 

intestato, getaxeerde waarde f 220.
18

 

 

Op 28.4.1741 verkopen 

 3 van de 4 kinderen van wijlen Japik van der Valk en Pieternella Willemse van 

Rijt 

en 

 Arij Andriesse van Rijt, op de Oude Lee, 

 Cornelis Breederode, echtgenoot van Marija Andriese van Rijt, omtrent Nootdorp, 

 en Willem Andriesse van Rijt, 

 samen kinderen van wijlen Andries Willemse van Rijt 

hun aandeel in  

- het huisje en erf binnen het dorp Poeldijk, breed 27 voet en lang 53 voet, (-1) 

 volgens de oude brieven, de jongste van 5.10.1718 

voor f 262-10 aan mede-erfgename Marija Jacobs van der Valk in Poeldijk.
19

 

                                                           
17

  Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 31, f. 202. 
18

  Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 142. 
19

  Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 33, f. 141. 


