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 ARIJ WILLEMSZ VAN RIJT, geb. ca. 1653, zn. van Willem Joostensz van Rijt 

en Grietge Ariens Suijcker (zie Vi), bouwman in de Noord-Kethelpolder bij 

Kwakelbrug onder Kethel, overl. Kethel (RK) 21.10.1719, begr. Kethel
1
 

 

 tr. 

 

 MARIA PIETERS VAN NOORT/NOORDEN, dr. van Pieter Lourisz van Noort 

(zie IVa) en Neeltgen Aelbrechtsdr van der Meer,
2
 overl. Kethel (RK) 15.8.1728 

(impost f 15) 

 

 Kinderen, allen geb. bij Langebrug onder Kethel: 

 1. Grietie, ged. Schiedam (RK) 22.3.1678, begr. Kethel 23.8.1765 

   o.tr. Kethel (Gerecht) 23.5.1706 

   Jan Arijens de Jongh, weduwnaar van Annetje Cornelisdr Kaater, mr. 

wagenmaker te Kethel, overl. 1739-1751 

 2. Willem, ged. Schiedam (RK) 18.8.1679 

   o.tr./tr. Hof van Delft/Schipluiden (Gerecht/RK) 3/19.4.1722 (impost voor 

beiden f 3) 

   Trijntge Jacobs Berkhout, van Hof van Delft, weduwe van Joris Arijensz 

Bleijswijk, overl. Kethel (RK) 31.1.1739 

 3. Maria, ged. Schiedam (RK) 4.12.1680, begr. Delft 11.6.1767 

   o.tr./tr. Delfshaven/Kethel (Gerecht/RK) 15.4/3.5.1713 

   Willem Claasse Keetwijk, van Delfshaven, zn. van Claes Leendertse 

Keetwijk en Annetje Willems van Schie, zeeschipper, aangifte overl. 

Delfshaven 2.6.1744 

 4. kind, begr. Kethel 12.8.1682 

 5. Aalbregt, ged. Schiedam (RK) 16.10.1683, volgt VIIj 

 6. Catharina, ged. Schiedam (RK) 15.7.1685, begr. Kethel 11.3.1772 

 7. Clasina, ged. Schiedam (RK) 24.10.1686, overl. 1723 

   o.tr./tr. Kethel/Stompwijk (Gerecht) 3/20.4.1721 

   Leendert Dircxsz van Ekelenburg, wonende te Stompwijk, zn. van Dirk 

Leenderts van Ekelenburg 

 8. Adrianus, ged. Schiedam (RK) 13.6.1688 

 9. Cornelia, ged. Schiedam (RK) 27.8.1689, begr. Kralingen 6.9.1755 

   tr. Kethel (RK) 24.4.1732 

   Arnoldus Stoock, weduwnaar van Ariaentje Groeneveld, chirurgijn, begr. 

Kralingen 6.3.1776 

 10. Cornelius, ged. Schiedam (RK) 6.4.1691, begr. Kethel 2.6.1691 

 11. Bertha/Baertie, ged. Schiedam (RK) 3.10.1694, overl. Kethel (RK) 30.3.1734 

   o.tr./tr. Kethel (Gerecht/RK) 18.4/4.5.1721 

   Joris Huybregtse (de) Brouwer, geb. van Oosterhout, smidsbaas, hertrouwd 

Overschie (Gerecht) 6.5.1736 met Neeltie Ariens Bonefaas, overl. Kethel 

8.9.1746
3
 

 

                                                           
1
  C. Hoek, Grafschriften in Zuid-Hollandse kerken niet beschreven door mr. P.C. Bloys van 

Treslong Prins, Ons Voorgeslacht, jrg. 23, 1968, p. 90 vermeldt onder nr. 57: Dit graf hoort toe ... Ary 

Willemsz. van Rijt. 
2.  Oud rechterlijk archief Pijnacker, inv. nr. 119, f. 246 en oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2168, 

f. 267. 
3
  Bron: Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 879, f. 257. 
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Als enig kind van zijn vader Willem (zie Vi) erft Arij diens onroerend goed, 

bestaande uit 

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

alles op staat en twee boomgaardjes, in de Noord-Kethelpolder omtrent 

Kwakelbrug, liggende over de Poldervaart aan de Schie, alsmede 10 morgen 2 

hond 50 roeden land onder Kethel, bestaande uit 

 - 2 morgen 1 hond land gekomen van het St. Baarten Convent, in de 

Oostabtspolder 

 - 2 morgen 1 hond 50 roeden, als voor 

 - 6 morgen in de Noord-Kethelpolder. 

- 4 morgen land in de Oostabtspolder onder Kethel, 

- de helft van 7 morgen 286 roeden land, in twee kampen in de Oostabtspolder 

onder Kethel en 

- 2 morgen 4 hond 96½ roeden land, in de Noord-Kethelpolder onder Kethel.
4
 

 

Op 17.6.1677 maken Arien Willemsz van Rijt en Maritge Pietersdr van Noorden, 

wonende in Kethel, hun testament op. Het betreft een standaardtestament op de 

langstlevende.
5
 

 

Op 4.11.1682 koopt Arijen Willemsz van Rijt voor f 280 van de armenmeesters van 

Kethel 

- 2 hond land, gemeen in een stuk van 5 morgen, genaamd de Huts, gelegen in de 

Noord-Kethelpolder, grenzend aan 

  zuid en noord de weduwe van Joris Leendertsz Quant 

 strekkende uit de watering tot aan de Delfweg.
6
 

 

Op 29.5.1685 kopen Pieter Jansz Langelaan en Arij Willemse van Rijt 

- 2 morgen land in de Noord-Kethelpolder onder Vrijenban, gemeen in een kamp 

van 12 morgen waarvan de overige 10 morgen reeds aan de kopers toebehoort, in 

het geheel grenzend aan 

  oost de kopers zelf 

  zuid de weduwe van Jan Coertz Bijstervelt 

  west het weeshuis te Delft 

  noord Arij Arienze Suijker, 

voor f 490 van de Heilige Geestmeesteren van de armen in Kethel.
7
 

Uit het verpondingsregister kan worden afgeleid dat ze de overige 10 morgen op enig 

moment tussen 1680 en 1685 hebben aangekocht.
8
 

 

Op 20.5.1694 verlenen Arijen Willemsz van Rijt, echtgenoot van Maria Pieters van 

Noort, en Pieter Jansz Keerom, echtgenoot van Maria Pieters van Noort de jongste, 

kinderen en mede-erfgenamen van Pieter Lourisz van Noort, gewoond hebbende en 

overleden in het ambacht Kethel, akte van procuratie aan Cornelis Jansz Blijenburgh, 

huurder van hun woning en landerijen in de Oude Uitslag van Putten. Hij dient er 

                                                           
4
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2171, 5.6.1669. 

5
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2129, akte 320. 

6
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 93, f. 141. 

7
  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 520, Transportregister, f. 80v. 

8
  Vgl. Oud archief Vrijenban, inv. nr. 160, Register verponding 1680, f. 14 en inv. nr. 161, Register 

verponding 1688, ff. 14 en 15. 
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samen met de andere grondeigenaren in de Oude Uitslag voor te zorgen dat de 

afgebrande molen wordt hersteld.
9
 

 

Op 13.2.1702 koopt Arij Willemse van Rijt 

- 6 morgen, in vier verschillende kampen, in de Noord-Kethelpolder onder 

Vrijenban, de eerste drie grenzend aan 

  oost de koper en Arij Suijker 

  zuid Ariaantie Cornelis 

  west het Gasthuis te Delft 

  noord Arij Suijker en 

 het vierde grenzend aan 

  oost de koper 

  zuid Pieter Gijsen 

  west en noord Arij Suijker, 

van Pieter Janse Langelaan. Als tegenprestatie verplicht de koper zich de verkoper te 

zijn huize zijn leven lang te zullen onderhouden met eten, drinken en andere 

levensbehoeften, in ziekte en gezondheid, en zijn kleding in behoorlijke reparatie te 

zullen houden. De verkoper hoeft alleen nieuwe kleding zelf te kopen, als hij die wil. 

Arij verbindt daarvoor, naast de gekochte 6 morgen, 

- nog 6 andere morgen in zijn bezit, mede onder Vrijenban, grenzend aan 

  oost de Schie 

  zuid de weduwe Pieter Gijsen Voskuijl en Cornelis Janse Bijsterveldt 

  west voornoemde Bijstervelt en de Papsouwse weg 

  noord Arij Ariense Suijker.
10

 

Blijkbaar neemt Arij met deze transactie het aandeel van Pieter Janse Langelaan over 

in de 12 morgen die ze samen bezitten. 

 

Op 17.4.1703 koopt Arij voor f 1.000 van Arij Arijense Suijcker, mede wonend in 

Kethelambacht, 

- een woning, bestaande uit huis, erf, bergen en geboomte, Elsackers hoeve, met 1 

morgen 564 roeden grond, grenzend aan 

  oost, zuid en west de verkoper 

  noord Pieter Huijbregtsen Poot.
11

 

 

Op 10.5.1713 koopt Arij Willemse van Rijt, bouwman te Kethel, 

- een stukje weiland van 1 morgen 177 roeden in de Noord-Kethelpolder, grenzend 

aan 

  oost de Poldervaart 

  zuid Cornelis van der Burgh 

  west de Delfweg 

  noord de koper, 

voor f 815-17 van de erfgenamen van Liedewij Cornelis Poldervaert weduwe van 

Joris Leendertse Quant.
12

  

 

Op 6.12.1715 verkopen Arij Willemse van Rijt te Kethel en Pieter Janse Keerom te 

Schipluiden 

                                                           
9
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 768, f. 1782. 

10
  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 120, Transportregister, f. 52. 

11
  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 120, Transportregister, f. 74. 

12
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 129. 
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- een stuk weiland, groot 3 morgen, in de Oostabtspolder onder Kethel, grenzend 

aan 

  oost de verkoper van Rijt 

  zuid Cors. Post met bruikwaar 

  west de watering 

  noord Jacob van Adrichem, 

voor f 990 aan Arij Jacobse Jongste 

Verder verkopen ze op 13.5.1716 

- zekere woning, bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte met 5 morgen 200 

roeden land in de Oostabtspolder onder Kethel, grenzend aan 

  oost Cors. Post met bruikwaar 

  zuid de erfgenamen van Juff. Hester Ramp 

  west de polderwatering 

  noord Leendert den Beer, 

voor f 1.630 aan Arij Willemsen Roobol, en 

- 2 morgen 400 roeden in de Oostabtspolder onder Kethel, grenzend aan 

  oost de dwarswatering 

  zuid hr. Leendert de Beer 

  west en noord het Fraterhuis tot Delft, 

voor f 800 aan Johannis Herkenbosch, Jacob van der Kemp en Claes Pouwelse 

Berckel.
13

 

 

Op 10.6.1723 maakt Maria Pieters van Noorden, weduwe van Arij Willemsz van Rijt 

te Noord-Kethel, haar testament. Ze benoemt tot erfgenamen haar kinderen: 

 Grietie, echtgenote van Jan Ariensz de Jongh, 

 Willem, 

 Maria, echtgenote van Willem Claasz Keetwijx, 

 Aalbregt, 

 Catharina, 

 Cornelia en 

 Baartie, echtgenote van Joris Huijbregtsz Brouwer, 

met dien verstande dat het aandeel van Catharina onder de executeurs zal blijven, die 

haar de rente zullen uitkeren plus wat eventueel nog meer nodig is. Als executeurs 

worden benoemd Willem Ariensz van Rijt en Jan Ariensz de Jongh. 

Doorgehaald in de tekst is de passage dat het aandeel van Clasina Ariens van Rijt, 

echtgenote van Leendert Dircxsz van Eekelenburgh, ten behoeve van haar kinderen 

onder de executeurs zal blijven, als zij bij de dood van de testatrice nog in leven is. 

Onder de akte heeft de notaris opgetekend dat Clasina is overleden tussen het moment 

dat de tekst werd opgemaakt en het moment dat de akte is verleden.
14

 

 

Op 10.12.1728 wordt de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Maritie 

Pieters van Noorden, weduwe van Arij Willems van Rijt, overleden op 15.8.1728 in 

de Noord-Kethelpolder. De boedel omvat een aanzienlijke hoeveelheid onroerend 

goed: 

- een woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte met omtrent 20 morgen 

150 roeden land in de Noord-Kethelpolder onder Kethel, grenzend aan 

  oost de Schiekade 

                                                           
13

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, resp. f. 140v, 141v en 142v. 
14

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2614, akte 125, f. 374. 
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  zuid Gijsbregt Voskuijl en de weduwe van Engel van der Groen met 

bruikwaar 

  west ’s heren weg 

  noord Dirk Pieterse Poot en Jan Jorisse van Kleeff met bruikwaar, 

- 4 morgen in de Oostabtspolder onder Kethel, gemeen in een andere partij die 

toebehoort aan de abdij van Rijnsburg, grenzend aan 

  oost de Delftse Schie 

  zuid Arij Korewegh 

  noord de Poldervaart, 

- 4 morgen, als voor, bij Overschie, grenzend aan 

  oost de Delftse Schie 

  zuid Leendert Lansbergen met bruikwaar 

  west Arij Jacobse Jonghste 

  noord Arij Zuijcker, 

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

waarop de woning staat, waarin de overledene heeft gewoond, aan de Delftse 

schie met 

 6 morgen in de Noord-Kethelpolder onder Kethel, grenzend aan 

  oost de Delftse Schie 

  zuid de abdij van Rijnsburg en Arij Suijker met bruikwaar 

  west de Groeneweg 

  noord de abdij van Rijnsburg, 

- 5 morgen in de Noord-Kethelpolder, gemeen met 14 morgen 500 roeden die 

toebehoren aan de armen van Kethel en juf. de weduwe van de hr. Ferres, 

grenzend aan 

  oost de Kethelweg 

  zuid de armen van Kethel en Huijbregt Poot 

  west de Groeneweg 

  noord Arij Suijcker met bruikwaar, 

- 4 morgen 200 roeden in de Noord-Kethelpolder, gemeen met de abdij van 

Rijnsburg en de heer Pouwels van Alckemade, grenzend aan 

  oost de Poldervaart 

  zuid Arij van der Burg 

  west de Kethelweg 

  noord Corstiaen Rodenrijs, 

- 4 morgen in de Oostabtspolder onder Kethel aan de Poldervaart, in de Noord-

Kethelpolder, grenzend aan 

  oost de Schouwwatering 

  zuid Jan de Jong 

  west de Poldervaart 

  noord de heer Pouwels van Alckemade, 

- de helft van 4 morgen 200 roeden in de Westabtspolder onder Kethel, waarvan de 

wederhelft toebehoort aan de weduwe van Pieter Janse Keerom, grenzend aan 

  oost en zuid Aelbregt Visser en Joris Hogendam 

  west de polderwatering 

  noord Claas Pouwelse Berckel, 

- de helft van een woning als huis, schuur, berg en geboomte, met 25 morgen land, 

onder Hekelingen in de Oude Uitslag van Putten Overmaas, waarvan de 

wederhelft toebehoort aan de weduwe van Pieter Janse Keerom, grenzend aan 

  oost de Droge dijk 
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  zuid de Langeweg 

  west de hr. van der Hoeven en de hr. Massij 

  noord voornoemde hr. van der Hoeven, 

- de helft van 2 morgen als voor, voor de watermolen, waarvan de wederhelft 

toebehoort aan de weduwe van Pieter Janse Keerom, grenzend aan 

  oost de Droge dijk 

  zuid hr. Adrianus Prins 

  west de Hoge dijk 

  noord Arij Goutswaert met bruikwaar, 

- de helft van 2 morgen als voor, waarvan de wederhelft toebehoort aan de weduwe 

van Pieter Janse Keerom, grenzend aan 

  oost hr. de Ket 

  zuid de armen van Hekelingen 

  west de Droge dijk 

  noord het weegte. 

Interessant is dat gemeld wordt dat de kinderen nog recht hebben op een legitieme 

portie van f 650 elk vanwege hun vader. Het betreft: 

 Jan Ariense de Jong, als echtgenoot van Grietie Ariens van Rijt, 

 Willem Ariens van Rijt, 

 Willem Claasse Keetwijk, als echtgenoot van Maritie van Rijt, 

 Aalbregt van Rijt, 

 Catrijna van Rijt, 

 Cornelia van Rijt en 

 Joris Huijbregtse de Brouwer, als echtgenoot van Baertie van Rijt.
15

 

 

Op 1.6.1729 verkopen Willem Ariense van Rijt en Jan Ariense de Jong, als executeurs 

van het testament, 

- 4 morgen in de Oostabtspolder onder Kethel, grenzend aan 

  oost de Schiekade 

  zuid Leendert Lansbergen met bruikwaar 

  west de koper 

  noord Arij Ariense Suijker, 

aan Arij Jacobse Jongste. De koopsom wordt voldaan met een onderhandse obligatie 

van f 2.000 en f. 1640 in contanten.
16

 

 

Op 9.6.1729 sluiten 

 Willem Ariensz van Rijt, wonend te Noord-Kethel, 

 Jan Ariensz de Jongh, gehuwd met Grietie Ariens van Rijt, te Kethel, 

 Willem Claasz Keetwijk, gehuwd met Maria Ariens van Rijt, te Delfshaven, 

 Aalbregt en Cornelia Ariens van Rijt, beiden te Noord-Kethel, en 

 Joris Huijbregtsz Brouwer, gehuwd met Baartie Ariensz van Rijt, te Kethel 

een overkomst met 

 Catharina Ariens van Rijt, meerderjarige dochter onder de poorterij der stad Delft. 

In haar testament van 10.6.1723 had Maria Pieters van Noorden een restrictie 

opgenomen ten aanzien van het aandeel van Catharina. Daarover is een dispuut 

ontstaan voor de Ed. Mog. Heren Commissarissen van de Provinciale Raad in 

Holland. Volgens hun uitspraak zou er een scheiding en deling dienen plaats te vinden 

waarbij allereerst Catharina, Aalbregt en Cornelia elk f 1.150 zouden moeten krijgen 
                                                           
15

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 864, f. 985 
16

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 270v. 
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en de anderen f 650, zijnde de legitieme portie vanwege hun vader plus de egalisatie 

van huwelijks goed. Van de rest zou 1/14e deel vrij toevallen aan Catharina. Van 

1/14e deel zouden de opbrengsten jaarlijks uitgekeerd dienen te worden aan 

Catharina, terwijl het kapitaal gereserveerd zou worden conform de testamentaire 

dispositie. 

Omdat bij de uitvoering aldra opnieuw dispuut ontstond, hebben de comparanten 

afgesproken om de kwestie nu voor eens en voor al in der minne te schikken. Partijen 

hebben de netto waarde van de erfenis schattenderwijs vastgesteld op f 21.377-3. 

Daarvan zou 1/14 vrij toekomen aan Catharina en 1/14 met last. 

Catharina wordt afgekocht met een totaal bedrag van f 4.150, plus 3 zilveren lepels en 

een zilveren beker als aandeel in de inboedel. Het bedrag van f 4.150 is opgebouwd 

uit de bestaande vordering van f 1.150 plus f 1.500 vrij aandeel, die ze direct krijgt 

uitbetaald; de resterende f 1.500 wordt vastgezet via de aankoop van een obligatie ten 

laste van het gemene land van Holland en West-Friesland, die onder de executeurs 

wordt gelaten om te handelen in overeenstemming met de testamentaire dispositie.
17

 

 

Op 29.9.1729 wordt de nalatenschap van Maartie Pieters van Rijt verdeeld. Na de 

uitkoop van Catharina wordt de zuivere massa van de nalatenschap bepaald op 

f 19.902-10-12, zodat elk van de zes overige erfgenamen recht heeft op f 3.317-1-12 

2/3. 

Willem krijgt zijn deel in de vorm van geld en vorderingen. 

Grietie krijgt aan onroerend goed toebedeeld 

- de helft in de woning als huis, schuur, berg en geboomte met  omtrent 20 morgen 

land in de Noord-Kethelpolder onder Vrijenban (gemeen met 8 morgen 150 

roeden van de erfgenamen van Jacob Uijttenbroeck). 

Maria krijgt 

- de wederhelft van deze woning met omtrent 20 morgen land. 

Aalbregt heeft behalve zijn aandeel van f 3.317-1-12 2/3 ook nog f 500 tegoed 

vanwege egalisatie van huwelijks goed. Aan onroerend krijgt hij toebedeeld 

- de helft in een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, berg en geboomte aan 

de Delftse Schie, met 6 morgen land in de Noord-Kethelpolder 

- de helft in 5 morgen, als voor, gemeen met 14 morgen 500 roeden 

- de helft in 4 morgen 2 hond, als voor, gemeen met de abdij van Rijnsburg en de 

heer Paulus van Alckemade 

- de helft in 4 morgen in de Oostabtspolder, gemeen in een andere partij. 

Cornelia krijgt van een en ander de wederhelft. 

Baartie ten slotte krijgt 

- 4 morgen in de Oostabtspolder aan de Poldervaart 

- de helft in 4 morgen 2 hond in de Oostabtspolder, waarvan de wederhelft 

toebehoort aan de weduwe van Pieter Janse Keerom. 

Van de deling is uitgezonderd 

- de helft in een woning met 29 morgen in Hekelingen, 

die gemeen blijft.
18

 

 

Op 26.11.1745 besluiten Aalbregt Ariensz van Rijt, bouwman te Kethel, en Arnoldus 

Stook, echtgenoot van Cornelia Ariens van Rijt te Kralingen, tot scheiding van de 

landen die ze gemeen hebben gekregen.  

Aalbregt krijgt voor zijn deel 
                                                           
17

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, f. 143. 
18

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2617, f. 116. 
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- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, bergen en geboomte aan de Delftse 

Schie in de Noord-Kethelpolder, 

- 4 morgen 2 hond in de Noord-Kethelpolder, gemeen met de abdij van Rijnsburg 

en dr. Dirck van Alckemade en 

- 5 morgen in de Noord-Kethelpolder, gemeen met 14 morgen 500 roeden 

toekomende aan de armen van Kethel en de erfgenamen van de weduwe van heer 

Ferres. 

Arnoldus Stook krijgt 

- 6 morgen in de Noord-Kethelpolder en 

- 4 morgen in de Oostabtspolder, verongeld wordende voor 5 morgen, gemeen met 

een andere partij die toebehoort aan de abdij van Rijnsburg.
19

 

 

De gemeenschappelijke eigendom van de helft in een woning met 29 morgen in 

Hekelingen wordt afgewikkeld in de jaren 1765 en 1767. 

Om te beginnen draagt Neeltje Bonefaas, weduwe en boedelhoudster van Joris 

Huybregtsz Brouwer, wonend onder het ambacht Kethel, op 3.9.1765 haar 

- een vijfde part in de helft van een ‘huysmanswooning’, bestaande uit een huis, 

schuur, keet en erf, in de Oude Uitslag van Putten aan de Drogendijk met 58 

gemeten 58 roeden land 

voor f 500 over aan Herman Gudink, getrouwd met Catharina Jans Koot, eerder 

weduwe van Aalbert van Rijt, wonend aan de Kandelaar onder het ambacht van de 

Kethel. 

Vervolgens verkopen Nikolaas Keetwijk en Kornelis Koot, executeurs van het 

testament van Grietje Ariens van Rijt, na publieke veiling op 21.11.1766, 

- een tiende part in een ‘huismans wooninge’, bestaande uit een huis, schuur, 

bergen, keet en erf aan de Drogendijk in de Oude Uitslag van Putten op nr. 53 met 

ca. 58 gemeten wei- en zaailand in de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten, 

gehuurd door Jan Blijenburg, 

voor f 850-15 aan Eeuwout Mastenbroek Hendriksz onder Hekelingen. Het transport 

vindt plaats op 20.5.1767. 

Die aankoop is voor Eeuwout Mastenbroek het startsein om alle mede-eigenaren uit te 

kopen. Zo dragen op diezelfde dag 20.5.1767 Hermanus Gudink voor f 1.850 

- zijn twee tiende parten 

en Arnoldus Stook, meesterchirurgijn in Kralingen, voor f 750-5 

- zijn tiende part 

over. Ten slotte verkopen op 3.7.1767 Nikolaas en Maria Keetwijk, erfgenamen van 

hun moeder Maria van Rijt, weduwe van Willem Keetwijk 

- hun tiende part 

voor f 950 over aan Eeuwout Mastenbroek Hendriksz.
20

 

 

                                                           
19

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 877, f. 719. Arnoldus Stook verkoopt zijn aandeel op 

8.5.1754 aan Alewijn van der Vaart. Zie Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 97, f. 56v. 
20

  Archief Ambacht Hekelingen en Vriesland, Transportregisters (zie de inventaris, regesten 1107, 

1108, 1118 t/m 1123). Aansluitend verwerft Eeuwout Mastenbroek op 29.4.1768 ook de andere helft 

van de erfgenamen Keerom. 
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 GRIETIE ARIENS VAN RIJT, geb. Kethel, ged. Schiedam (RK) 22.3.1678, dr. 

van Arij Willemsz van Rijt en Maria Pieters van Noort begr. Kethel 23.8.1765 

  

 o.tr. Kethel (Gerecht) 23.5.1706 

  

 JAN ARIJENS DE JONGH, weduwnaar van Annetje Cornelisdr Kaater, mr. 

wagemaker te Kethel, overl. 1739-1751 

 

 

Op 24.9.1751 maakt Grietie Ariens van Rijt, weduwe van Jan Ariense de Jong, haar 

testament. Ze legateert 

 f 100 aan de Heilige Geest of grote armen van Kethel 

 f 400 aan Stijntie van der Hil in ’s-Gravenhage 

 f 100 aan Maria Kouwenhoven 

 f 100 aan Pieter Tetteroo te Poeldijk en 

 f 100 aan elk van de nagelaten kinderen van Jan Claasz de Jong. 

Voor de rest erven 

 Maria Ariens van Rijt, weduwe van Willem Claasz Keetwijk, 

 Aalbregt Ariens van Rijt, 

 Catharina Ariens van Rijt, ongehuwd, 

 Cornelia Ariens van Rijt, echtgenoot van Arnoldus Stook en 

 de 5 nagelaten kinderen van Baartie Ariens van Rijt verwekt bij Joris Brouwer, 

elk voor 1/5. Tot executeurs benoemt ze Aalbregt Ariens van Rijt en Arnoldus Stook. 

Desgewenst krijgt Aalbregt bij de verdeling voorkeursrecht ten aanzien van Grieties 

aandeel in de woning en landerijen onder Vrijenban.
21

 

 

Op 7.6.1755 past Grietie haar testament aan, onder andere omdat haar broer Aalbregt 

inmiddels is overleden. Onder handhaving van de eerder genoemde legaten 

prelegateert ze aan 

 Maria Ariens van Rijt, weduwe van Willem Claasz Keetwijk, 

 de 4 nagelaten kinderen van Aalbregt Ariens van Rijt, 

 Catharina Ariens van Rijt, ongehuwd en 

 de 5 nagelaten kinderen van Baartie Ariens van Rijt verwekt bij Joris Brouwer 

al haar meubelen, kleren, sieraden enz.. Deze mogen niet worden verkocht, maar 

moeten onderling worden verdeeld. De vier genoemde partijen erven verder alle 

overige goederen onder de verplichting dat ze aan Cornelia van Rijt, huisvrouw van 

Arnoldus Stook, haar leven lang de vruchten uitkeren van 1/5 van haar bezit (na aftrek 

van de legaten). Tot executeurs benoemt ze haar bekende Cornelis Jansz Coot te 

Berkel en Rodenrijs en haar neef Claas Keetwijk te Delft.
22

 

 

Op 7.2.1757 past Grietie haar testament opnieuw aan, omdat nu ook haar zus Cornelia 

is overleden. Erfgenamen worden: 

 Maria Ariens van Rijt, weduwe van Willem Claasz Keetwijk, 

 Catharina Ariens van Rijt, 

 de 5 kinderen van Baartie Ariens van Rijt en 

 de 4 kinderen van Aalbregt Ariens van Rijt. 
                                                           
21

 Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 881, f. 615. 
22

  Oud notarieel archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 51, notaris Abraham Penning, akte 262. 
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Het legaat aan Pieter Tetteroo komt te vervallen.
23

 

 

Op 14.5.1767 verkopen de executeurs van het testament van Grietje van Rijt, in 

combinatie met Maria van Rijt die de wederhelft in bezit heeft, 

- een bouwmanswoning, bestaande in woonhuis, bouwhuis, stalling, berg en 

geboomte, met diverse partijen wei-en hooilanden samen groot 20 morgen 150 

roeden in de Noord-Kethelpolder onder Vrijenban, strekkende voor van de 

Schieweg tot achter aan de Harreweg, grenzend aan 

  zuid George van Kijffels erfgenamen, het weeshuis en gasthuis van Delft en 

Barend Plasman 

  noord Cornelis Kleijweg en Pieter Poot, 

aan Cors Pleunen Dijksman.
24

 

 

                                                           
23

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 884, f. 61. 
24

  Oud archief Vrijenban, inv. nr. 524, Transportregister, f. 59v. Tegelijk verkoopt Maria als 

onderdeel van de bouwmanswoning ook nog 8 morgen 150 roeden die ze op enig moment zelf heeft 

verworven. 
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VIn-2 

 

 WILLEM ARIENSZ VAN RIJT, geb. Kethel, ged. Schiedam (RK) 18.8.1679, 

zn. van Arij Willemsz van Rijt en Maria Pieters van Noort 

 

 o.tr./tr. Hof van Delft/Schipluiden (Gerecht/RK) 3/19.4.1722 (impost voor beiden 

f 3) 

 

 TRIJNTGE JACOBS BERKHOUT, van Hof van Delft, weduwe van Joris 

Arijensz Bleijswijk, overl. Kethel (RK) 31.1.1739 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Na het overlijden van Joris Ariensz Bleijswijck doet zijn weduwe, Trijntge Jacobsdr 

Berckout, op 17.9.1721 aangifte voor de collaterale successie. Het onroerend goed in 

de nalatenschap bestaat uit de helft in 

- een woning met 6 morgen onvrij hofland onder Hof van Delft, en (1) 

- 2 morgen land in Zouteveen (2) 

en wordt getaxeerd op een waarde van f 700. Blijkbaar zijn Joris en Trijntge in 

gemeenschap van goederen getrouwd geweest.
25

 

 

Op 26.3.1722 draagt Trijntje voor f 200 

- 2 morgen land in Zouteveen, grenzend aan (-2) 

  oost Pieter van Dijk 

  zuid de Zwet 

  west de erfgenamen van Dirck Jacobsz de Vette 

  noord de Veenweg 

over aan Jacob Ariensz Bleiswijk.
26

 

En op 9.4.1722 doet ze gift van 

- 6 morgen onvrij hofland in de hoefslag van Vockestaert onder Hof van Delft, (-1) 

eveneens aan Jacob Arents Bleijswijck.
27

 

Daarmee wordt, naar we mogen aannemen, de nalatenschap van Joris in de richting 

van zijn familie afgewikkeld en kan Trijntje met een schone lei aan haar nieuwe 

huwelijk met Willem Ariense van Rijt beginnen. 

 

Op 6.3.1723 maken Willem Ariensz van Rijt, bouwman, en Trijntje Jacobsdr 

Berckhout, wonend in de Noord-Kethelpolder, hun testament. Ze benoemen de 

langstlevende tot erfgenaam, op voorwaarde dat deze aan de vrienden en erfgenamen 

ab intestato van de eerststervende een bedrag van f 200 uitkeert. Als executeurs 

wijzen ze aan Aalbregt Ariens van Rijt en Jan Ariens de Jongh, resp. broer en zwager 

van de testateur.
28

  

 

Op 13.5.1727 koopt Willem Ariense van Rijt, wonend in de Noord-Kethelpolder 

ambacht Vrijenban, 

                                                           
25

  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 79, Register collaterale successie, f. 8v. 
26

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transportboek, f. 101v. 
27

  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 93, Giftboek, f. 73. 
28

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2614, akte 83. 
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- een huis en erf met omtrent 26 roeden grond in de Hargpolder, omtrent de 

Kwakelbrug onder Kethel, grenzend aan (+3) 

  oost de Poldervaart 

  zuid Aalbregt Berckel 

  west de Kerklaan 

  noord Cornelis Post 

van Aalbregt Pieterse Groen.
29

 

En op 10.5.1729 koopt hij 

- 4 morgen land in de Hargpolder onder Kethel, strekkende voor van de Schiedamse 

weg tot achter aan de Poldervaarts kade, grenzend aan (+4) 

  noord hr. Adam van der Heijm 

  zuid de weduwe van Pleun Franse Nelemaat, 

voor f 2.200 van Jan Franse Rodenburg.
30

 

 

Op 8.12.1729 verwerft Willem Ariensz van Rijt bouwman 

- 2 morgen land in Zouteveen, grenzend aan (+2) 

  oost Catharina Hekkenhoek weduwe van Jacob van der Kamp 

  zuid de Zwet 

  west Simon Dircksz Groenewegen en Claas Jansz Droogh echtgenoot van 

Jannetie Dircksz Groenewegen 

  noord de Veenweg. 

Het perceel is door Jacob Ariensz Bleiswijk bij testament van 29.6.1724 aan hem 

gelegateerd, als tegenwoordige man van de weduwe van zijn broer.
31

 

 

Op 25.5.1730 draagt Willem Ariensz van Rijt diezelfde 

- 2 morgen land in Zouteveen, grenzend aan (-2) 

  oost Catharina Heukenhoek, weduwe van Jacob van der Kemp 

  zuid de Zwet 

  west Simon Dirksz Groenewegen en Claas Jansz Droogh 

  noord de Oostveense weg, 

over aan Jacob Post.
32

 

 

Op 17.1.1739 maken Willem Ariense van Rijt en Trijntje Jacobs Berckhout, wonend 

in Kethel, hun testament. Ze benoemen de langstlevende tot enige en universele 

erfgenaam, op voorwaarde dat deze binnen 6 weken na het overlijden van de partner 

aan diens broeders en zusters en de kinderen van de vooroverleden broeders en 

zusters, hoofd voor hoofd en niet bij representatie of staken, f 3 uitkeert. Tot voogden 

over eventuele minderjarige erfgenamen benoemen ze Aalbregt van Rijt te Kethel en 

Arnoldus Stook te Kralingen, respectievelijk broer en zwager van Willem.
33

 

 

Op 21.1.1739 verkoopt Willem van Rijt te Kethel 

- 4 morgen land in de Hargpolder onder Kethel, strekkende van de Schiedamse weg 

tot in de Poldervaart, grenzend aan (-4) 

                                                           
29

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 254. 
30

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 269v en Ambachtsbestuur Kethel, inv. nr. 

55, Impost trouwen, begraven e.d. 1713-1738. 
31

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14, Giftboek, f. 101. Zie voor het testament Oud 

notarieel archief Delft, inv. nr. 2615, notaris Jacob van der Werff, akte 42. 
32

 Zouteveen Gaarders 10 en Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, f. 154v. 
33

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 873, notaris Jan van Lijken, f. 477. 
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  noord dhr. mr. Johan van der Heijm heer van Goutswaert 

  zuid Catharina Heckenhoek weduwe van Jacobus Kemp, 

voor f 2.000 aan zijn zwager Jan Ariense de Jong.
34

 

En op 11.4.1739 verkoopt hij  

- een huis en erf in de Hargpolder onder Kethel, grenzend aan (-3) 

  oost de Poldervaart 

  zuid land van Cornelis Berckel 

  west de Kerklaan 

  noord het erf van Cornelis Post 

aan Pieter Kerckrinck.
35

 

 

 

                                                           
34

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 320v. 
35

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, f. 322. 
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VIn-6 

 

 CATHARINA ARIENS VAN RIJT, geb. Kethel, ged. Schiedam (RK) 

15.7.1685, dr. van Arij Willemsz van Rijt en Maria Pieters van Noort, begr. 

Kethel 11.3.1772 

 

 

Op 20.5.1768 maakt de eerbare Catharina van Rijt, bejaarde ongehuwde dochter 

onder de poorterij van Delft, haar testament. Ze legateert  

- f 100 aan de twee kinderen van wijlen haar zus Maria van Rijt, gewonnen bij 

Willem Claasz Keetwijk, en 

- f 100 aan de twee nog levende kinderen van haar broer Aalbregt van Rijt en aan de 

twee kinderen van diens dochter Anna van Rijt en Pieter Sprenkhuijzen, in drie 

gelijke delen voor elke staak. 

De rest van haar erfenis gaat naar de nagelaten kinderen van haar zus Baartje van Rijt 

en Joris Brouwer en hun descendenten.
36

 

 
 

                                                           
36

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2814, akte 21, f. 107. 


