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 IJSBRANT WILLEMSZ OOSTERVEEN/VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. 

ca. 1594, van Kethel, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr 

(zie IVa), bouwman op Oostveen onder Zouteveen, schepen van Zouteveen, later 

wonend aan de Zijlstraat te Schiedam, begr. Kethel 6.5.1668 

 

 tr. 

 

 LEENTGEN SIJMONS, dr. van Simon Maerten en Marijtge Pieters, overl. 1668-

1672
1
 

 

 Kinderen: 

 1. Claesgen, overl. voor 23.4.1668 

   tr. Schiedam (RK) 17.4.1653 

   Cornelis Vrancken Slobbe, hertrouwd met Geertgen Ariens van Rijt (zie 

onder Vh) 

 2. Maertge, wonende binnen Schiedam, begr. Kethel 10.2.1677
2
 

 

 

Op 25.10.1619 koopt Isbrant Willemsz uit Kethel van Jan Jansz jonge Ham 

- een woning en landen als huis, berg, schuur en poterij met 9 morgen 1 hond 24 

roeden land onder Zouteveen, zijnde 2½ morgen patrimoniaal land en de rest waar 

het huis, berg en geboomte op staat geconfisqueerd eigen land. (+1) 

 De 2½ morgen patrimoniaal land grenst aan 

  oost het geconfisqueerde land 

  zuid Zouteveenseweg 

  west Jan Jansz jonge Pijer 

  noord Jan Cornelisz met eigen land, 

 terwijl het geconfisqueerde land grenst aan 

  oost de weduwe Jan Janzs oude Ham en Leendert Cornelisz Heijman beide 

met eigen land en de nazaat van Arijen Pietersz ’t Roetgen met 

bruikwaar 

  zuid de Zouteveense Oostveenseweg en Westveenseweg 

  west Jan Cornelisz met eigen land en Isbrant Willemsz zelf met bruikwaar 

  noord de Slinksloot. 

De koper zal nog volgen de toegift van 8½ morgen bruikwaar. Voor de koop wordt 

een schuldbrief opgemaakt van f 4.600.
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Op 31.7.1628 koopt Isbrant Willemsz van de weduwe en erfgenamen van Jacob 

Arijens de Zeeuw 

- 3 morgen 2 hond land, gelegen aan 2 tien honden naast elkaar op de Oostveen 

onder Zouteveen, grenzend aan (+2) 

  oost Pieter Ariensz Troetgen met bruikwaar 

  zuid de Zwet 

  west Claes Ghijsz met bruikwaar 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief Hillegersberg, inv. nr. 1842, f. 44. 

2
 De Begraaflijst (Geref.) 1655-1705 van Kethel (kopie aanwezig op het CBG) maakt op die datum 

melding van een “dochter van Isbrant Willemsz van Rijt”. En op 17.2.1677 maakt Cornelis Vrancken 

Slobbe, voorheen echtgenoot van Claesje Isbrants van Rijt, de inventaris op van de nalatenschap van 

Maertje Isbrants van Rijt. Vgl. Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 765, f. 49. 
3
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 17, ff. 135 en 136, bewerking A. van der Tuijn. 
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  noord de Oostveenseweg.
4
 

 

Tussen 1633 en 1635 komt Isbrant Willemsz een aantal keer in transportakten van 

Zouteveen voor met de toevoeging Oosterveen. Blijkbaar is Isbrant rond deze tijd, net 

als andere familieleden, op zoek naar een achternaam. Het lijkt erop dat Isbrant in 

eerste instantie kiest voor Oosterveen naar de plaats waar hij woont, om vervolgens te 

switchen naar (van) Overrijt omdat dat de achternaam is die zijn broer Jan enige tijd 

gebruikt. Rond 1650 komen beiden uiteindelijk uit bij van Rijt, de achternaam die 

inmiddels in andere takken van de familie gangbaar is geworden. 

 

Op 12.3.1633 koopt Isbrant Willemsz Oosterveen, schepen van Zouteveen 

 4 morgen ½ hond patrimoniaal land, gemeen gelegen in een kamp van 9 morgen, 

grenzend in het geheel aan (+3) 

  oost de koper zelf en Aerien Aeriensz Moijman 

  west Jan Jansz de Jonge, 

 strekkende van de Slinksloot zuidwaarts tot in de Zwet, 

 belast met een rente van f 12 per jaar toekomende het convent van St. Jeronimus 

Doel te Delft, 

van Jan Cornelisz Ouwerkerck, voor f 1.000 contant plus een rentebrief van f 800.
5
 

 

Op 27.5.1635 koopt Isbrant Willemssen Oosterveen, schepen van Zouteveen 

 2 morgen 4 hond 42 roeden land, gelegen in 2 weren samen groot 21 morgen 8 

roeden, grenzend de gehele partij van 21 morgen 8 roeden waarin het verkochte is 

gelegen aan (+4) 

  oost Claes Ghijsen en Sijmon Claessen met bruikwaar en Cornelis Burgersz 

met eigen 

  west het weeshuis van Delft 

 strekkende uit de Zwet noordwest over het Tanthof tot in de Slinksloot, 

 vrij en niet belast 

van Erard de Cotereau heer van Eerdtbrugge voor f 1.176-17 contant geld.
6
 

 

Op dezelfde dag koopt Isbrant Willemssen Oosterveen, schepen van Zouteveen 

 een kamp patrimoniaal land, groot 2 morgen 2 hond 2 roeden op de Oostveen, 

grenzend aan (+5) 

  oost Jan Jansz de Jonge 

  zuid de Veenweg 

  west de koper zelf 

  noord Leendert Cornelisz Heijman, 

 vrij en niet belast, 

van de kinderen en kindskinderen van Jan Jansz de ouden Ham en Jannetge Phillips, 

beiden zaliger voor f 1.226-10 contant geld.
7
 

 

Op 20.10.1635 verkoopt Isbrant Willemsz Oosterveen, schepen van Zouteveen 

 een kamp van 2 morgen 4 hond 42 roeden patrimoniaal land, gemeen in 2 weren 

tezamen groot 21 morgen, grenzend de gehele partij aan (-4) 

                                                           
4
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 17, f. 201, bewerking A. van der Tuijn. 

5
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 18, bewerking A. van der Tuijn. 

6
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 38v, bewerking A. van der Tuijn. 

7
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 40, bewerking A. van der Tuijn. 
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  oost Claes Ghijsen en Sijmon Claesz met bruikwaar en Cornelis Burgertsz 

met eigen, 

  west het weeshuis van Delft 

 strekkende uit de Zwet noordwaarts op over het Tanthof tot over de oude 

Slinksloot, 

 vrij en niet belast, 

aan Arijen Arijensz Moijman wonende in Spaland voor f 1.176-17 contant geld.
8
 

 

Op 13.4.1642 koopt Isbrant Willemsz Overrijt voor f 3.319 van de weduwe en 

erfgenamen van Jan Jansz de Jonge 

- 6 morgen 1 hond 92 roeden land op de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost de koper zelf (+6) 

  west Jacob Jansz de Vette 

  strekkende uit de Slinksloot tot de Veenweg.
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Rond 1651 blijkt Isbrand Willemsz Overrijth als schepen van Zouteveen in het bezit 

van een familiewapen. Het zou hebben gestaan op een gebrandschilderd glas met het 

wapen van Zouteveen en de wapens van de andere bestuurders, op het Gat bij het 

Schouw ten huize van de bode van de heerlijkheid Zouteveen, dat sindsdien verloren 

is geraakt.
10

  

 

Op 7.5.1653 koopt Isbrant Willemsz van Rijt op Oostveen 

- 2 morgen middelmatig spaland, onder Spaland, grenzend aan (+7) 

  oost Bruijn Ariensz van der Dussen 

  zuid de heer van Mathenesse 

  west Joris Cornelisz 

  noord de Woudweg, 

 vrij en onbelast 

voor f 1.494 van de kinderen en erfgenamen van Pieter Pietersz Poot en Martijntgen 

Cornelisdr.
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Op 8.5.1655 koopt Isbrandt Willemsz van Rijdt, schepen te Zouteveen, 

- en huis en erf met tuin in de Zijlstraat te Schiedam, strekkende voor van de straat 

tot achter aan ’s heren veste, grenzend aan (+8) 

  noordoost de sloot lopende nevens de fuik 

  zuid Sijbrandt Fransz, 

voor f 2.070 van de erfgenamen van Aletta Willjamson.
12

 

 

Op 4.11.1655 maken Isbrant Willems van Rijt, bouwman, en Leentje Simonsdr, thans 

wonende binnen de stad Schiedam, hun testament op. Hun dochter Claesje IJsbrants, 

getrouwd met Cornelis Vrancken, heeft reeds f 5.000 ontvangen. Hun andere dochter 

Maertje IJsbrants krijgt ook aanspraak op f 5.000, als ze meerderjarig is. Beide 

bedragen van f 5.000 tellen als legitieme portie bij het overlijden van de 

                                                           
8
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 48, bewerking A. van der Tuijn. 

9
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 93, bewerking A. van der Tuijn. 

10
  M.C. Sigal, Hoe de heerlijkheid (later gemeente) Zouteveen haar wapen kreeg, De Nederlandse 

Leeuw, 1955, kolommen 152-154. 
11

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 172, f. 78. 
12

  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 344, f. 27v, bewerking H.J. van der Waag. 
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eerststervende. Voor het overige benoemen ze de langstlevende over en weer tot 

erfgenaam. De langstlevende wordt ook voogd over Maertje.
13

 

 

Isbrant Willemsz van Rijt en zijn broer Jan (zie Vb) worden op 20.1.1666 door hun 

broer van halve bedde Gerrit Lourisz van Noorden, bouwman, wonende aan de 

Broekweg onder de jurisdictie van Vlaardingen, benoemd tot voogden over zijn 

eventueel na te laten minderjarige kinderen.
14

 

 

Op 12.6.1666 koopt Isbrant Willemsz van Rhijt 

- 3 morgen 1 hond 25 roeden weiland in West Frankenland buiten Schiedam, 

strekkende voor van de Groeneweg af tot achter aan de Frankenlandse kade, 

grenzend aan (+9) 

  oost Reijnier van der Wolff 

  west land van de stad, 

voor f 3.617-7-12 van de erfgenamen van Jacob Sijmonsz Gijse en Lijsbeth 

Alewijnsdr.
15

 

 

Op 23.4.1668 stellen Isbrant Willemsz van Rijt en zijn echtgenote Leentge Sijmons, 

wonende te Schiedam, een codicil op bij hun testament. Ten eerste legateren ze aan 

hun dochter Maertge Isbrants het huis waarin zij wonen, gelegen aan de Zijlstraat, 

uitkomende aan de Vest, en verder 12 morgen land in Zouteveen en 2 morgen in 

Vlaardingerbroeck. Ten tweede legateren ze aan de gezamenlijke kinderen van zaliger 

Claesgen Isbrants, gehuwd geweest met Cornelis Vrancken Slobbe, land in 

Vranckelandt en een bedrag aan geld. Tot voogden stellen zij de genoemde Cornelis 

Vrancken Slobbe en Willem Vrancken van Rijt, hun schoonzoon en neef, beide 

wonende in Zouteveen.
16

 

 

Op 21.1.1672 laat Cornelis Vrancken Slobbe, schepen te Kethel, weten dat hij door 

Isbrant Willemsz van Rijt en Leentgen Sijmons echtelieden op 23.4.1668 voor notaris 

Jacob Bollaert met Willem Vrancken van Rijt tot voogd was gesteld. Hij vraagt tevens 

tot voogd te benoemen Cornelis Ariensz van der Burch wonende in het ambacht 

Kethel.
17

 

 

Op 27.4.1672 maken Cornelis Vrancken Slobbe en Cornelis Ariensz van der Burch, 

als plaatsvervanger van Willem Vrancken van Rijt, de inventaris op van de nagelaten 

goederen van Isbrant Willem van Rijt en Leentge Sijmons. Het onroerend goed 

bestaat uit: 

- 3 morgen 2 hond, liggende aan twee tienhonden op Oostveen onder Zouteveen, 

strekkende van de Oostveenseweg af zuidwaarts op tot de Zwet toe, grenzend aan 

  oost Pieter Ariensz Grootgen met bruikwaar (2) 

  west Claes Jansse met bruikwaar, 

 volgens de opdrachtbrief van 31.7.1628, 

- 2 morgen 2 hond 2 roeden op de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan (5) 

  oost Jan Jansse de Jonge 

  west de koper, 

                                                           
13

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1888, notaris Andries Bogaert. 
14

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 762, f. 283. 
15

  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 346, f. 208v, bewerking H.J. van der Waag. 
16

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 773, f. 875. 
17

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 103v. 
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 volgens de waarbrief van 27.5.1635, 

- 6 morgen 1 hond 92 roeden op de Oostveen onder Zouteveen, strekkende uit de 

Slinksloot tot de Veenweg, grenzend aan (6) 

  oost de koper 

  west Jacob Jansse de Vette, 

 volgens de waarbrief van 13.4.1642, 

 voorheen gemeen gelegen met twee weren die samen groot waren omtrent 27 

morgen, toebehorende Pieter Jansse de Jonge, 

- 2 morgen, zijnde middelmatig spaland, onder Spaland, grenzend aan (7) 

  oost Bruijs Ariensz van der Dusse 

  zuid de weledele heer van Matenes 

  west Joris Cornelisz 

  noord de Woudtweg, 

 volgens de opdrachtbrief van 7.5.1653, 

- een huis en erf in de Zijlstraat in Schiedam, grenzend aan (8) 

  noordoost de sloot lopende nevens de fuik 

  west Sijbrandt Fransz, 

 volgens de waarbrief van 8.5.1655, 

- 3 morgen 1 hond 25 roeden weiland, in het Frankenland buiten de stad Schiedam, 

strekkende voor van de Groeneweg af tot aan de Frankenlandse kade, grenzend 

aan    (9) 

  oost hr. Reijnier van der Hoef 

  west de landen van deze stad, 

 volgens de waarbrief van 12.6.1666. 

Volgens het codicil van 23.4.1668 krijgt Maertge Jans Isbrants 

- het huis en erf waarin de overledene heeft gewoond, (-8) 

- 14 morgen land, waarvan 12 morgen op Zouteveen en de resterende twee morgen 

op en onder Spaland (-2/5/6/7) 

- en (in overeenstemming met het testament van 4.11.1655) f 5.000 in vergelijking 

van een zelfde bedrag dat Cornelis Vrancken Slobbe bij zijn huwelijk reeds heeft 

genoten. 

De gezamenlijke kinderen van Claesjen Isbrandts waarvan Cornelis Vrancken Slobbe 

de vader is krijgen 

- 1 kamp in het Frankenland buiten Schiedam (-9) 

- en f 4.500. 

Op 27.4.1672 wordt ook de rest van de boedel verdeeld, bestaande uit schuldbrieven 

e.d. Dat komt per persoon neer op f 1.239-5 boven op de in het testament en codicil 

genoemde bedragen.
18

 
 

                                                           
18

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 774, f. 786. 


