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

Claesdr van Santvliet (zie Vh), eerst bouwman op Holy onder Vlaardingen, later 

aan de Kleiweg onder Schiebroek,, schepen van Schiebroek 1683, vanaf 1685 

wonende aan de Kortedijk in Vlaardingen, molenmeester van de Lickebaertse 

molen, overl. Vlaardingen 17.1.1690 

 

 o.tr./tr. Hof van Delft (Gerecht) 22.8/8.9.1675 

 

 SYBRECHTJE (SYBURGIE) JANSDR OOSTERLAEN, geb. ca. 1654,
1
 dr. 

van Jan Pietersz Oosterlaen en Cornelia Jansdr van der Houve
2
 

 

 

 Kinderen:
3
 

 1. Adrianus, ged. Schiedam (RK) 15.6.1676, begr. Kethel 10.8.1676 

 2. Cornelia, ged. Schiedam (RK) 14.2.1678, begr. Pijnacker 19.12.1746 

   o.tr./tr. Delft (Geref.) 19.2.1707 

   Cornelis Engelen van Leeuwen/van der Leeuw, tot Delfgauw, begr. 

Pijnacker 29.9.1745 

 3. kind, begr. Kethel 11.9.1681 

 4. Maritge, geb. rond 1689, wonende tot Pijnacker 

   o.tr./tr. Alkemade (Gerecht) 30.9/19.10.1717 

   Cornelis Herreijns, jm van Rijpwetering, chirurgijn 

 

 

Op 21.5.1676 maken Joost Ariensz van Rijt, bouwman, en Sibregia Jansdr Oosterlaen, 

wonend onder Vlaardingen, hun testament. Ze benoemen de langstlevende tot 

erfgenaam, onder de voorwaarde dat deze de kinderen behoorlijk opvoedt en hen t.z.t. 

een bedrag uitkeert dat ze nader bij akte zullen vastleggen en anders naar eigen 

goeddunken. Als er geen kinderen zijn, dient de langstlevende aan de vrinden van de 

eerststervende f 1.000 uit te keren. Ze benoemen de langstlevende tot voogd, met 

seclusie van de weeskamer. Ze mogen het testament veranderen via ondershandse 

dispositie.
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Op 21.1.1683 scheiden Joost Adriaanse van Rijt als echtgenoot van Sijburgje Jansdr 

Oosterlaan, wonend onder Schiebroek, en Jan Jansen Oosterlaan, wonend onder 

Pijnacker, de landerijen die ze op 17.6.1677 en 22.2.1681 gemeen toebedeeld hebben 

gekregen als moederlijk erfdeel na het overlijden van Cornelia Jans van der Hoeve, 

echtgenoot van Jan Pieterse Oosterlaan. Joost krijgt: 

- 3 morgen 66 roeden aan de Kerklaan te Pijnacker, grenzend aan (+1) 

  oost de Zuidkerkweg en Maarten Arijense van den Ende 

                                                           
1. 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. 
2
  Zie Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 1, 31.5.1678, voor het transport van een aantal 

percelen land in de Wippolder door de erfgenamen van Zijburgjes grootmoeder van moeders kant. 
3
  Volgens de inventaris van de nalatenschap van Joosts zuster Geertie Ariens van Rijt van 8.5.1705 

heeft Joost twee nagelaten kinderen, te weten Cornelia die dan al meerderjarig is en Maritie van 15. Op 

17.5.1714 laat Maritge weten dat ze meerderjarig is geworden en haar erfdeel in de genoemde 

nalatenschap heeft ontvangen. Zie Oud notarieel archief Delft inv. nr. 2443, f. 243 resp. inv. nr. 2526D, 

f. 211. 
4
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2178, akte 76. 
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  zuid Willem Leendertse van Alphen 

  west de Overgauwse weg 

  noord de heer kapitein Marcelis van Goch en 

- 3 morgen 3 hond 10½ roeden op de Overgauw in de Hoefslag van Oudelaan onder 

Hof van Delft, grenzend aan (+2) 

  oost de Overgauwse watering 

  zuid de erfgenamen van Claes Dirckse van der Zijll 

  west en noord Willem Leendertse van Alphen met eigen en bruikwaar.
5
 

 

Eind 1683 is Joost Adriaense van Rijt schepen van Schiebroek.
6
 

 

Joost Arentsz van Rijt koopt op 10.1.1685 

- 2 huizen en erven binnen de stad Vlaardingen, aan de westzijde van de Kortedijk, 

met een schuur en schuitenhuis, grenzend aan (+3) 

  oost de Kortedijk 

  zuid Willem Pieters Dijkshoorn 

  west het gangpad 

  noord de erfgenamen van Jan Cornelisz Quack, 

 alsmede een schuit en een zwart merriepaard en de losse goederen behorend bij 

schuit en paard, 

- 2 morgen land in Babberspolder in Vlaardingerambacht, voor de helft 

patrimoniaal en voor de helft vicarie land, grenzend aan (+4) 

  oost de Nieuwelandse laan toebehorende dhr. van der Lelij tot Rotterdam 

  zuid mr. Arnoldus de Vos 

  noord de Kethelweg, 

voor in totaal f 4.000 van Trijntje Cornelis Poot weduwe Phillips Martens Verboon. 

De betaling vindt plaats door het casseren van een schuldbrief van f 900 van 1.5.1684, 

de rest contant. Het transport vindt plaats op 15.6.1685.
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Wanneer Joost in 1690 overlijdt, is Siburgje testamentair erfgenaam. Ze heeft 

blijkbaar geen fiducie in een positief eindresultaat en aanvaardt de erfenis onder 

benifitie van inventaris. 

 

Op 18.11.1697 wordt rekening en verantwoording afgelegd van de nalatenschap van 

Joost van Rijt, overleden binnen de stad Vlaardingen op 17.1.1690, ten behoeve van 

de crediteuren en de weduwe en erfgenamen. 

De boedel omvat 

- 2 huizen en erven, met een schuur en het schuitenhuis binnen de stad Vlaardingen, 

westzijde van de Kortedijk, alsmede een schuit en paard, grenzend aan 

  oost ´s heren straat 

  zuid Willem Pieters Dijcxhoorn 

  west het gemene gangpad 

  noord de erfgenamen van Jan Cornelisz Quack, 

 waarin Joost van Rijt zelf heeft gewoond. 

                                                           
5
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2214, notaris Cornelis Ouwendijck. Zie ook Oud archief Hof 

van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 1v. 
6
  Vgl. Oud rechterlijk archief Overschie, inv. nr. 297, f. 424. 

7
  Oud rechterlijk archief Vlaardingen, inv. nr. 72, f. 276v en Oud rechterlijk archief Vlaardinger-

ambacht, inv. nr. 26, f. 120v. 
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 Openbaar geveild op 9.3.1690, opbrengst onvoldoende geacht en niet gegund, 

maar op 10.3.1690 verkocht aan Cornelis Leenderts Jongebreur voor f 2.150.
8
 (-3) 

- 2 morgen weiland in Vlaardingerambacht in Babberspolder, grenzend aan 

  oost de Nieuwelandse laan toebehorende hr. van der Lely tot Rotterdam, 

  zuid hr. secr. mr. Arnoldus de Vos 

  west Leendert Abrahams Buijck 

  noord de Kethelweg, 

 voor de helft patrimoniaal en voor de helft vicarie land, door Joost van Rijt zelf 

beweid. 

 Openbaar geveild op 9.3.1690 en op 13.3.1690 verkocht aan Cornelis Overgaeuw 

voor f 1.700.
9
 (-4) 

- 3 morgen 3 hond onvrij hofland te Hof van Delft, in de hoefslag van de Oudelaan, 

grenzend aan 

  oost de Overgauw 

  zuid, west en noord de erfgenamen van Dirck Barentse en Hilletge Simonsdr 

gewoond hebbende op de Overgauw, 

 en 

 een partij allodiaal land verongeld wordende voor 2 morgen 5 hond 50 roeden, 

maar volgens de landmeter groter, waarvan op de noordoosthoek een hoekje 

afgeschoten en gesepareerd is groot ½ hond, in Pijnacker ten zuiden van de kerk, 

grenzend aan 

  oost de Zuid Kerkweg en Maarten Ariens van den Ende 

  zuid Willem Leenderts van Alphen 

  west de Overgauw 

  noord d´heer Marcelis van Gogh, 

 samen verhuurd. 

 Op 9.3.1690 geveild en op 13.3.1690 verkocht aan de voogden van Margaretha 

Jansdr Oosterlaen voor in totaal f 2.829-3-6.
10

 (-1/2) 

De opbrengst van de boedel schiet tekort om alle schulden te voldoen. De 

concurrerende crediteuren krijgen ¾ van hun vordering uitgekeerd. 

Vermeld wordt nog dat Joost molenmeester was van de Lickebaertse molen.
11

 

 
 

                                                           
8
  Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Vlaardingen, inv. nr. 73, f. 57, 29.4.1690. 

9
  Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 26, f. 175, 29.4.1690. 

10
  Zie voor het transport Archief gemeente Pijnacker, inv. nr. 125, f. 61v, 21.6.1690. 

11
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2344, akte 39

2
. 


