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 CLAES ARIJENSZ VAN RIJT, zn. van Arijen Joostensz van Rijt en Maertje 

Claesdr van Santvliet (zie Vh), bouwman (pachtboer), eerst op de Noord Hoorn, 

later onder Hodenpijl, Kethel en Zouteveen, overl. 1708-1709
1
 

 

 tr. 

 

 (1) MARIA PIETERSDR DE RUYTER, dr. van Pieter Cornelisz de Ruyter en 

Jannetje Jans,
2
 overl. 1677-1679 

 

 Kind: 

 1. Magtelt, aangifte overl. Vrijenban 4.9.1732 (impost f 3) 

   o.tr./tr. Hof van Delft (Gerecht) 9/26.6.1689 

   Jan Leendertz Suijcker, jm van Papsouw onder Vrijenban, aangifte overl. 

Vrijenban 4.2.1729 (impost f 3) 

 

 o.tr. Hof van Delft (Gerecht) 6.5.1679 

 

 (2) MARIJTGE ARIJENSDR OVERGAECH, dr. van Arij Heijndricks Overgaech 

en Annitge Ariens,
3
 aangifte overl. Hof van Delft 29.6.1732 (impost f 15) 

 

 Kind: 

 2. Arien, volgt VIIi 

 

 

Op 6.9.1667 maken de eerzame Claas Ariensz van Rijt en Maritge Pieters de Ruijter 

hun testament. Ze wonen dan op de Noord Hoorn buiten de stad Delft. Claas is 

ziekelijk. 

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

behoorlijk opvoedt en hun bij het bereiken van de meerderjarigheid samen f 1.000 

uitkeert bij wijze van legitieme portie. Zouden er geen kinderen zijn, dan gaat er f 500 

naar de naaste vrinden ab intestato van de eerststervende.
4
 

 

Ook op 31.12.1670, bij de verdeling van de nalatenschap van Franck Joosten van Rijt 

(zie Vg), wordt gemeld dat Claes Arijensz van Rijt op Den Hoorn woont.
5
 

 

Op 10.4.1671 huurt Claes Arentsz van Rijt een woning met 32 morgen wei-, hooi- en 

teelland in het ambacht Hodenpijl voor 3 jaar van juff. Sophia van Wouw, de weduwe 

van hr en mr. Maerten Paets.
6
 

 

Op 11.9.1677 maken Claas Ariense van Rijt en Maertge Pieters de Ruijter, wonende 

aan de Oude Overslag op Schie, hun testament op. Het betreft een standaard testament 

                                                           
1
  Op 25.10.1708 treedt Arij Claesz van Rijt nog op namens zijn vader Claas Ariens; vgl. Oud 

notarieel archief Delft, inv. nr. 2520f, f. 356. Op 21.11.1709 zijn Magtelt en Aerijen Claessen van Rijt 

de twee nagelaten kinderen van Claes Arijense van Rijt zaliger; vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. 

nr. 2551G, f. 360. 
2
  Vgl. Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 977, akte 315, 17.1.1699. 

3
  Vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2324, f. 121. 

4
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1895, f. 37. 

5
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 763, f. 757. 

6
  Oud notarieel archief Den Haag, inv. nr. 790, f. 91. 
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op de langstlevende, waarbij ze het bij wijze van legitieme portie aan de gezamenlijke 

kinderen uit te keren bedrag vastleggen op f 500.
7
 

 

Op 12.2.1684 stelt Claas Arijense van Rijt, bouwman, wonende te Zouteveen, zijn 

testament op. Hij benoemt tot zijn universele erfgenaam Magtelt Claes, zijn 

tegenwoordig enige dochter, verwekt bij Martie Pieters zijn overleden vrouw, en zijn 

eventuele toekomstige kinderen bij zijn huidige vrouw Maartien Ariens. 

Claas heeft gemerkt dat genoemde Maartien Ariens nadat zij niet langer dan drie 

weken waren getrouwd, is bevallen van een jonge zoon, zonder dat hij haar ooit te 

voren vleselijk had bekend. Hij heeft haar niet willen verlaten tot meerdere schande 

van haar en haar ouders. Maar hij heeft niet de intentie het onechte kind aan te nemen 

als het zijne. 

Hij benoemt tot voogden Joost Arijens van Rijt aan de Kleiweg te Rotterdam en 

Cornelis Francke Slobbe zijn zwager te Zouteveen, met de opdracht om Maartien 

Arijens te imputeren of te doen inbrengen zodanige somme van f 400 als nog resteren 

aan het huwelijks geld dat door de moeder en de broer van Maartien Arijens voor dato 

van het huwelijk is uitgeloofd.
8
 

 

Uit het testament van Maartjes ouders weten we dat het om een bedrag van f 3.100 

ging. Maartjes ouders, Arij Heijndricks Overgaech en Annitge Ariens, wonen onder 

Hodenpijl. Bij het overlijden van de langstlevende is hun zoon Heijndrick voor de ene 

helft erfgenaam, de wederhelft gaat naar de kinderen van dochter Maertie uit haar 

huwelijk met Claes Ariens van Rijt. Maertie krijgt het vruchtgebruik.
9
 

 

Op 1.9.1689 laat Jan Leenderts Suijcker, man en voogd van Magteltge Claas van Rijt, 

aantekenen dat hij van zijn schoonvader f 500 ontvangen heeft ter voldoening van 

haar moeders nalatenschap.
10

 

 

Op 25.10.1708 treedt Arij Claesz van Rijt op namens 

 zijn vader Claas Ariens van Rijt en 

 Henrick Overgaegh. 

Deze zijn elk voor de helft eigenaar van 

- een woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte met 19 morgen 2 hond 

wei- en hooiland, in Hodenpijl, in het Zuideinde van Delfgauw. 

Het gaat hier blijkbaar om de nagelaten boerderij van de ouders van Maertie 

Overgaech. De woning wordt voor 7 jaar verhuurd aan Cornelia Jacobs Verheul, 

weduwe van Adam Leendertse Ouwerkerck. 

Op 14.2.1715 verhuurt Arij Claese van Rijt de woning opnieuw, nu namens 

 Maertge Ariens Overgaegh, weduwe van Claas Ariens van Rijt, zijn moeder, en 

 het nagelaten kind van Henrick Overgaegh. 

Dit keer wordt de woning voor 5 jaar verhuurd aan Jan Jansz Overgaauw.
11

 

 

Op 24.5.1731 verkoopt Arij Claasz van Rijt, bouwman tot Delfgauw, 

                                                           
7
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2180, akte 445. 

8
  Oud notarieel archief De Lier, inv. nr. 5311, f. 131. 

9
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2324, notaris Philips de Vries, f. 121. 

10
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2180, akte 445, i.m. 

11
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2520f, f. 356 en inv. nr. 2527B, f. 65. 
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- de helft in zekere woning, bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte met 19 

morgen 200 roeden patrimoniaal land onder Hodenpijl, strekkende voor uit het 

water de Gaag oost op tot aan Tanthofs kade, grenzend aan 

  zuidwest hr. Aernoud van Ellemeet 

  noordoost de erfgenamen van hr. Hillebrand Jacobsz van der Wouw 

voor f 5.800 aan Grietje Jans Delfgaauw, weduwe van Hendrik Overgaeuw, die de 

wederhelft bezit.
12
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  Oud archief Schipluiden c.a., inv. nr. 916, Transporten Hodenpijl, f. 16v. 
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 MAGTELT CLAESDR VAN RIJT, dr. van Claes Arijensz van Rijt en Maria 

Pietersdr de Ruyter (zie Vl), aangifte overl. Vrijenban 4.9.1732 (impost f 3) 

 

 o.tr./tr. Hof van Delft (Gerecht) 9/26.6.1689 

 

 JAN LEENDERTZ SUIJCKER, jm van Papsouw onder Vrijenban, aangifte overl. 

Vrijenban 4.2.1729 (impost f 3) 

 

 

Uit de aangifte voor de collaterale successie van 13.11.1732 blijkt dat Magtelt Klaasz 

van Rijt, weduwe van Jan Leendert Suijker, zonder kinderen overlijdt. Haar 

nalatenschap gaat naar haar broer Arij Klaasz van Rijt, als enige erfgenaam. De 

nalatenschap omvat (het restant van) een hypothecaire vordering op Pieter Cornelisz 

Berckel ten bedrage van f 600.
13
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  Archief gemeente Hof van Delft, inv. nr. 79, Register collaterale successie, f. 46v. 


