
Vb - 1 

 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem 

Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder 

Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen juni 1674 

 

 tr. 

 

 (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, 

[overl. voor 31.3.1639] 

 

 Kinderen; 

 1. Willem, geb. ca. 1628, volgt VIa 

 2. Pleuntje, geb. ca. 1631, overl. 1686-1693
1
 

   o.tr./tr. Vlaardingen (Geref.)/Berkel 25.3/16.4.1651 

   (1) Andries Jans van Alphen, jm van Berkel, begr. Berkel 1667 

   tr. Berkel (Geref.) 27.11.1667 

   (2) Willem Arentsz van der Snel, jm van Berkel 

  

 tr. 

 

 (2) GRIETJE JANSDR VAN ALPHEN, begr. Vlaardingen september 1677 

  

 Kinderen: 

 3. Jan, volgt VIb 

 4. Andries, volgt VIc 

 5. Gerrit, bouwman in de zuidbuurt van Maasland, overl. 1716-1717 

 6. Claes, volgt VId 

 7. Sijmon, volgt VIe 

 8. Aaltje, aangifte overl./begr. Maasland 4/10.1.1741 

   o.tr. Vlaardingen (Geref.) 1685 

   (1) Claes Teunisz van Vliet, van Vlaardingerambacht 

   o.tr. Vlaardingen (Geref.) 9.5.1706 

   (2) Leendert Jansz van Dijck, van Rijswijkerbroek, op de vlucht gegaan 

voor schulden 

 

 

Op 25.4.1625 koopt Jan Willemsz uit Kethel 

- een woning en landen onder Zouteveen, bestaande uit huis, bergen en schuren, 

met 10 morgen patrimoniaal eigen land, gelegen in 2 weren gemeen met 7 morgen 

land toekomende aan Pieter Jansz landmeter te Delft, (+1) 

 strekkende zo het gemeen ligt in het geheel van de Zwet af tot de Slinksloot, 

grenzende aan 

  oost de Heilige Geestlanden van Delft 

  west het gemene land, 

 belast met diverse renten, 

 met een toegift van 21 morgen bruikwaar, 

van Willem Sijmonsz in de Duifpolder. De koopsom is f 7.765, waarvan f 4.415 

contant wordt voldaan en de rest met een schuldbrief aan Neeltgen Aelwijnsdr, de 

                                                           
1
 Zie enerzijds het testament van Pleuntje en haar man van 28.4.1686 en anderzijds de afhandeling 

van de erfenis van Pleuntje op 27 en 28.12.1693, resp. Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 785, f. 

59 en inv. nr. 792, f. 1025 e.v. 
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schoonmoeder van Willem Sijmonsz. Verder is de aankoop belast met diverse renten 

die Jan Willemsz voor zijn rekening neemt, te weten: twee renten van f 7-10 en f 6 per 

jaar aan de erfgenamen van Pieter Pietersz van der Burch te Schiedam, f 12 per jaar 

aan Jacob van Cleef te Schiedam, f 18 per jaar aan de weduwe van Jan Doesz. te 

Schiedam, f 9 per jaar aan Annetgen Dircxdr te Delft, f 50 per jaar aan de erfgenamen 

van juffrouw Anna van Duijvenvoorde, f 9 per jaar aan de Armen van Monster, f 10-

17½ per jaar aan Cornelis Duijst in Den Haag en f 16 per jaar waarvan de hoofdsom 

niet meer is dan f 200 aan de erfgenamen van Cornelis Maertsz te Delft.
2
 

 

Op 27.5.1635 transporteren de kinderen en kindskinderen van Jan Jansz de oude Ham 

en Jannetgen Philipsdr beiden zaliger aan Jan Willemsz van Overriet te Zouteveen 

- een kamp van 2 morgen 3 hond patrimoniaal eigen land, na meting gebleken 2 

morgen 2 hond 3 roeden, gelegen aan de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost Jan Pietersz Verdoes en de weduwe van Jan Jansz de jonge Ham 

  zuid de Veenweg 

  west de weduwe van Cornelis Jansz met bruikwaar 

  noord Pieter Arijensz met bruikwaar, 

voor f 1.286 contant.
3
 (+2) 

 

Op 30.3.1639 bereikt Jan Willems van Overrijt weduwnaar van Aeltgen Ariens 

overeenstemming over de matrimoniegoederen met de twee voogden van hun 

kinderen Willem Jansz oud 10 jaar en Pleuntgen Jans oud 7 jaar. Als voogden treden 

op Franck Willemsz zijn broer en de grootvader Arijen Pietersz Olijslager wonende te 

Bergschenhoek ter vervanging van Andries Arijens zijn zoon, beiden ooms van de 2 

nagelaten weeskinderen. De weduwnaar zal de kinderen blijven onderhouden tot hun 

18e en hun alsdan f 1.950 uitreiken en in plaats van een uitzet ieder f 100. De 

weduwnaar behoudt 

- de woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte onder Zouteveen bij de 

Kapel waarin hij woont, met 12 morgen 2 hond patrimoniaal eigen land, waarvan 

10 morgen is gelegen voor en achter de woning, gemeen in twee weren met Pieter 

Jansz landmeter te Delft. De andere 2 morgen 2 hond is gelegen op de Oostveen 

bij de huizing van Jan Pietersz Verdoes, (1,2) 

met alle levende have, de inventaris en nog de toegift van 20 morgen 4 hond 

bruikwaar.
4
 

 

Op 4.1.1640 transporteren de erfgenamen van Pieter Jansz Verhouck en zijn vrouw 

Geertruijt van der Meer aan Jan Willemsz van Overrijt, wonende bij de Kapel, 

- 7 morgen land in de woning van Jan Willemsz Overrijt onder Zouteveen, gemeen 

in 2 negen morgens, grenzend aan (+3) 

  oost Jan Willemsz voornoemd en Claes Jansz Bloot 

  west Pieter Pouwelsz en Adriaen Dircx Mostert 

  strekkende van de Slinksloot tot in de Zwet, 

voor f 3.438 contant plus een schuldbrief van f 1.300.
5
 

 

                                                           
2
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 17, ff. 174-175, bewerking A. van der Tuijn. 

3
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 41v, bewerking A. van der Tuijn. 

4
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 63, bewerking A. van der Tuijn, met een correctie 

van de datum. 
5
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 77-77v, bewerking A. van der Tuijn. 
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Op 23.10.1653 geeft Willem Jansz van Rijt, zoon van Jan Willemsz van Rijt, te 

kennen dat hij 25 jaar is geworden en verzoekt hij om zijn eigen goederen te regeren. 

Hierin wordt toegestemd. 

Op dezelfde dag verzoekt Andries Jansz, gehuwd met Pleuntgen Jansz dochter van 

Jan Willemsz van Rijt, om over de goederen van zijn vrouw te mogen regeren. Ook 

daarin wordt toegestemd.
6
 

 

Op enig moment verwerft Jan Willemsz van Rijt alias Jan Ariensz Moijman wonende 

in Vlaardingerambacht enkele percelen land uit de nalatenschap van Arien Ariensz 

Moijman. Het land is hem als zoon en erfgenaam aanbedeeld tegen de andere 

kinderen. Onduidelijk is vooralsnog of het om de hier behandelde Jan Willemsz van 

Rijt gaat. Tevens is onduidelijk hoe de relatie met Arien Ariensz Moijman in elkaar 

steekt. 

In ieder geval verkoopt Jan Willemsz van Rijt alias Jan Ariensz Moijman op 

13.6.1657 

- 3 morgen 4 hond 42 roeden patrimoniaal land op de Oostveen onder Zouteveen, 

gemeen in twee weren tezamen 21 morgen 8 roeden, grenzend in het geheel aan 

  oost Claes Gijsen en Sijmon Claesz met bruikwaar, en Arents Jansz de 

Jonge 

  zuid de Zwet 

  west het weeshuis van Delft 

  strekkende noord over het Anthof tot over de oude Slinksloot, 

 volgens de opdrachtbrief van 20.10.1635
7
 opgedragen aan Arien Ariensz Moijman 

wonende in Spaland, en 

- een kamp land van 14 hond op de Oostveen, grenzend 

  oost Arien Ariensz van Leeuwen met bruikwaar 

  zuid Oostveenseweg 

  west Leendert Jorisz 

  noord Arien Jacobs Cnuijt, 

 volgens de opdrachtbrief van 30.6.1628
8
 opgedragen aan Arijen Arijensz 

Moeijman. Deze kamp vormde een geheel van 5 morgen 2 hond met een kamp 

van 3 morgen, die bij leven door Arien Moijman reeds was opgedragen aan 

laatstgenoemde Arien Cnuijt. 

Koper van beide percelen is Cornelis Vrancken Slobbe te Zouteveen voor 

respectievelijk f 1.600 en f 1.500.
9
 

 

Op 3.6.1658 koopt Jan Willemsz van Rijt, schepen te Zouteveen, voor f 2.100 van 

Pieter Jansz van der Arent 

- 2½ morgen weiland bij de Gatweg onder Zouteveen, gemeen in een kamp van 3 

morgen, waarvan de resterende ½ morgen toekomen aan de Acht Westsluizen van 

Delfland, grenzend aan (+4) 

  oost Jacob Claesz Nieuweveen 

  zuid de Zwet 

  west Mees Dircxz Leeuwerschilt 

  noord de Gatweg. 

De toegift van de genoemde ½ morgen zal de koper nog volgen.
10

  

                                                           
6
 Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 13, f. 141v, bewerking A. van der Tuijn. 

7
  Vgl. Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 18, f. 48. 

8
  Vgl. Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 17, f. 201. 

9
  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, ff. 37v en 38v, bewerking A. van der Tuijn. 
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En op 12.11.1659 koopt Jan Willemsz van Rijt, schepen alhier, voor f 3.100 van Arent 

Jansz de Jonge  

- 5 morgen 1 hond vrij patrimoniaal land onder Zouteveen, gelegen in drie kampen 

bij elkaar, grenzend aan (+5) 

  oost Leendert Jorisz Vockestaert 

  zuid Leendert Claesz met bruikwaar 

  west Pieter Jansz de Jonge met bruikwaar 

  noord de Anthofskade.
11

 

 

Op 3.8.1662 maken Jan Willemsz van Rijt bouwman onder Zouteveen en zijn vrouw 

Grietje Jansdr van Alphen hun testament op. Ze benoemen de langstlevende tot 

erfgenaam, op voorwaarde dat deze de kinderen behoorlijk opvoedt en hun bij het 

bereiken van de meerderjarigheid een bedrag uitkeert van in totaal f 12.000. Jan heeft 

ook nog twee voorkinderen, te weten Willem en Pleuntje huisvrouw van Andries 

Jasper van Alphen.
12

 

 

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

halfbroer 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.
13

 

 

Op 28.5.1669 koopt Jan Willemsse van Rijt, bouwman te Zouteveen, een woning met 

25 morgen 90 roeden land in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, in 

verschillende kampen, te weten 

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

land, genaamd het Vleerbosje, groot 3 morgen 1 hond 88 roeden, 

 grenzend aan (+6) 

  zuidoost de weduwe Jacob Gerritse de Willige 

  zuid voornoemde weduwe en de volgende kamp 

  noordwest Abraham Breedervelt met bruikwaar 

  noord de Vlaardingse vaart, 

- een kamp, groot 3 morgen 2 hond 57 roeden, grenzend aan (+7) 

  oost en zuid weduwe Jacob Gerrits de Willige 

  west de Broekweg 

  noord het Vleerbosje en Abraham Breedervelt, 

- 12 morgen 50 roeden, strekkende uit de Vlaardingse vaart west op tot in de 

Broekweg, grenzend aan (+8) 

  zuid Willem Jansse van Rijt 

  noord de weduwe Jacob Gerrits de Willige, 

 waaronder een kamp van omtrent 4 morgen leenland van het huis van Holij, 

- 2 morgen 3 hond 12 roeden, west van de naastvorige partij, genaamd de 

Koijkamp, strekkende uit de Broekweg west op tot achter in de Geersloot, 

grenzend aan 

  zuid en noord de weduwe Jacob Gerrits voornoemd (+9) 

                                                                                                                                                                      
10

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 49, bewerking A. van der Tuijn. 
11

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 56, bewerking A. van der Tuijn. 
12

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1852, akte 1004. 
13

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 762, f. 283. 
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- een kamp, groot 2 morgen 3 hond 6 roeden, genaamd de Dorre camp, grenzend 

aan 

  oost de Geersloot (+10) 

  zuid en west Willem Jansse van Rijt 

  noord de Molensloot 

- een kamp, groot 1 morgen 6 roeden, genaamd de Seven hond, grenzend aan (+11) 

  oost en zuid Willem Jansse van Rijt 

  west de grens tussen Vlaardingerambacht en Maasland 

  noord het naastvolgende kamp, 

van Adriaen Waerdenburgh, echtgenoot van Sijtje Gerrits Boudesteijn, in Maasland, 

voor f 15.021-10 contant plus een obligatie van f 2.000. Twee kampen, te weten de 

Dorre camp en de Seven hond, zijn door de koper gekocht voor zijn zoon Willem 

Jansse van Rijt.
14

 (-10,-11) 

 

Op 8.2.1670 verkoopt Jan Willems van Rijt in Zouteveen 

- een kamp van 8 morgen vrij eigen land op de Broek in de Broekpolder onder 

Vlaardingerambacht, met huis, bergen en geboomten en alle levende have, 

bouwgereedschappen enz. 

 met 4 morgen leenland van het huis van Holij, die hij zijn zoon ten huwelijk heeft 

gegeven, gemeen liggend in de voornoemde kamp van 8 morgen, 

 grenzend aan (-8) 

  oost de Platvloetse vaart 

  zuid Willem Jans van Rijt 

  west de Broekweg 

  noord de weduwe Jacob Gerrits de Willige 

voor f 8.600 aan zijn zoon Jan Jansz van Rijt. Het transport vindt plaats op 

11.5.1673.
15

  

 

Na het overlijden van Jan Willemsz van Rijt laat zijn weduwe Grietge Jans op 

12.11.1674 de woning en landen op haar naam overschrijven.
16

 

 

In 1677 overlijdt ook Grietje Jansdr van Alphen. Het heeft er alle schijn van dat de 

erfgenamen reeds vrij kort na haar overlijden overgaan tot een boedelscheiding, 

waarbij de drie oudste kinderen Willem, Pleuntje en Jan, rekening houdend met hun 

huwelijksgift, worden uitgekocht. 

 Zo lijkt de uitkoopsom voor Willem f 4.000 te bedragen. Op 26.5.1693 laat Claes 

Jansz van Rijt, gerechtsbode alhier, optekenen dat hij f 1.000 schuldig is aan Gerrit 

Foppe de Willige, spruitende uit een gelijke somme welke hij tot zijn last heeft 

genomen van een obligatie van f 4.000 in dato 3.6.1683, gestaan hebbende ten laste 

van Gerrit Jansz van Rijt, de comparant, Sijmon Jansz van Rijt en Leendert 

Ouwerkerck als voogd van Aeltie Jans van Rijt en ten behoeve van de weduwe en 

voogd van het kind van Willem Jansz van Rijt. Aan de comparant komt ten laste ¼ 

deel.
17

 

 En Jan Jansz van Rijt, die bij zijn huwelijk van zijn vader reeds f 2.500 heeft 

meegekregen, krijgt rond 1678 

                                                           
14

 Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 25, f. 208v. 
15

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 25, f. 251v. 
16

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14 Giftboek, f. 23v. 
17

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 191, bewerking A. van der Tuijn. 
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 2 morgen 3 hond land, gemeen met 6 morgen 4 hond in een groter geheel van 9 

morgen 1 hond, 

aanbedeeld uit de erfenis van zijn moeder Grietje Jans van Alphen.
18

 

 

Voor het overige blijft de ouderlijke boerderij vooralsnog in het gemene eigendom 

van de overige 5 kinderen, Andries, Gerrit, Claes, Sijmon en Aaltje. 

 Als Andries korte tijd later overlijdt, wordt ook diens weduwe uitgekocht. Op 

6.11.1681 laat Lijsbeth Meesdr Leeuwenschilt haar 1/5 aandeel in de woning en 

landen van Jan Willemse van Rijt zaliger overschrijven op naam van Gerrit, Claes, 

Sijmon en Aaltje Jans van Rijt.
19

 Ook in dit geval bedraagt de uitkoopsom blijkbaar 

f 4.000. Zo leent Claas Jansse van Rijt op 31.1.1700 f 1.000 van Leendert Cornelisse 

Ouwerkerck. De penningen zijn verstrekt aan Lijsbeth Meesse Leeuwenschilt, 

weduwe van Andries Jansse van Rijt, tot uitkoop en voldoening van de vordering die 

zij had ter zake van de erfenis haar competerende uit de nagelaten boedel van 

Andries.
20

 

 

Pas op 17.5.1701 leggen 

 Gerrit Jans van Rijt, wonend op de Broek in Vlaardingerambacht, 

 Claes Jans van Rijt, te Zouteveen, 

 Sijmon Jans van Rijt, te Zouteveen en 

 Aeltie Jans van Rijt, weduwe van Claas Theunis van Vliet, aan de Vlaardingse 

vaart in Vlaardingerambacht 

op papier vast hoe het onroerend goed uit de erfenis van Grietie Jans van Alphen, 

weduwe en boedelhoudster van Jan Willems van Rijt, overleden te Zouteveen, nader 

onder hun verdeeld is. 

Gerrit en Sijmon krijgen samen 

- omtrent 5 morgen op de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost de weduwe Jan Hubrechts en de kinderen van Leendert Wiggerts 

Hodenpijl 

  zuid Leendert Claes Goutappel met bruikwaar 

  west Jan Pieters de Jongh met bruikwaar 

  noord de Tanthofs kade. 

Claes en Aeltie krijgen samen 

- 6 morgen 4 hond 44 roede in Vlaardingerbroek, grenzend aan 

  oost de Vlaardingse vaart 

  zuid de kinderen van Jacob Gerrits de Willige 

  west de Broekweg 

  noord Abraham Bredervelt met bruikwaar, 

en dienen f 600 te betalen aan Gerrit en Sijmon. 

Verder krijgen Gerrit en Sijmon 

- 17 hond aan de Gatweg te Zouteveen, in een stuk van 20 hond waarvan 3 hond 

toebehoort aan de Westambachten van Delfland, grenzend aan 

  oost Willem Jansz van der Brink 

  zuid de Zwet 

  west voornoemde van den Brink 

  noord de Gatweg, 

- 14 hond aan de Oostveenseweg onder Zouteveen, grenzend aan 

                                                           
18

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 766, f. 1365 resp. f. 1432. 
19

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14 Giftboek, f. 31v. 
20

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 45. 
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  oost de kinderen van Jacob Jans de Vette 

  zuid voornoemde Oostveenseweg 

  west Philps van der Mij met bruikwaar 

  noord Pieter Jaspers van der Harch met eigen en bruikwaar, 

- 5 morgen aan de Oostveenseweg te Zouteveen, grenzend aan 

  oost Willem Jans van den Brinck en Gerrit Abrahams Lugtigheijt beiden 

met bruikwaar 

  zuid voornoemde Oostveenseweg 

  west Claas Jans van Rijt met het volgende perceel 

  noord de Slinksloot. 

Claas krijgt 

- 5 morgen te Zouteveen, in 2 kampen achter elkaar, strekkende van de 

Oostveenseweg tot aan of in de Slinksloot, grenzend aan 

  oost Gerrit en Sijmon Jans van Rijt met het voorgaande perceel 

  zuid de dwarsweg 

  west de Acht Westambachten van Delfland 

  noord de Slinksloot. 

Aeltie krijgt ten slotte 

- 3 kampen land in Zouteveen, samen groot 6 morgen 1 hond, te weten  

 2½ morgen aan de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de volgende kamp 

  west de woning van de gezamenlijke comparanten (alsnog gemeen 

gebleven) 

  noord de Oostveenseweg, 

 2 morgen als voor, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de Zwet 

  west de volgende kamp 

  noord de voorgaande kamp, 

 1 morgen 4 hond als voor, grenzend aan 

  oost de voorgaande kamp 

  zuid de Zwet 

  west de Westambachten 

  noord de voornoemde woning van de comparanten. 

Claes moet f 20 betalen aan Gerrit en Sijmon, Aeltie f 400.
21

 

 

Bij ondershandse akte van 21.1.1703 verdelen Claas en Aaltje hun gezamenlijke 

perceel van 6 morgen 4 hond 44 roeden in Vlaardingerbroek nader in 

- 3 morgen 257 roeden voor Claas en 

- 3 morgen 187 roeden voor Aaltje.
22

 

 

Voorafgaand aan de formele scheiding hebben Gerrit en Sijmon Jansz van Rijt op 

21.11.1692 Claes Jansz van Rijt en Claes Theunisz van Vliet gehuwd met Aeltie Jans 

van Rijt, beiden mede-kinderen en erfgenamen van Jan Willemsz van Rijt, voor f 400 

uitgekocht wat betreft 

                                                           
21

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2437, notaris Adriaan Leeuwenhoeck. 
22

  Vgl Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 129v. 
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- de helft in een woning bestaande uit huis, schuur, bergen en geboomte met de 

grond waar de woning opstaat alsmede de laan, tezamen groot 5 hond, onder 

Zouteveen, uitkomende met de laan op de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost en zuid voornoemde Claes Theunisz van Vliet  

  west de Acht Westambachten 

  noord de Oostveenseweg en voornoemde Claes Theunisz van Vliet. 

De wederhelft komt Gerrit en Sijmon Jansz van Rijt reeds zelf toe.
23

 

 

                                                           
23

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 186, bewerking A. van der Tuijn. 
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Vb-5 

 

 GERRIT JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van 

Alphen, bouwman in de zuidbuurt van Maasland, overl. 1716-1717 

 

 

Op 21.11.1692 verwerven Gerrit en Sijmon Jansz van Rijt 

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

de woning op staat alsmede de laan tezamen groot 5 hond, onder Zouteveen, 

uitkomende met de laan op de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost en zuid Claes Theunisz van Vliet  

  west de Acht Westambachten 

  noord de Oostveenseweg en voornoemde Claes Theunisz van Vliet, 

vrij en onbelast, uit de nalatenschap van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jansdr van 

Alphen, hun ouders. De helft komt hun zelf toe als erfgenamen, de andere helft kopen 

ze voor f 400 contant geld van Claes Jansz van Rijt en Claes Theunisz van Vliet 

gehuwd met Aeltie Jans van Rijt, hun mede-erfgenamen.
24

 

 

Op 12.5.1699 kopen Gerrit en Simon Jans van Rijt 

- 3 partijen land in Zouteveen, te weten 

 1 partij in 2 stukken, groot 4 morgen 5 hond 97 roeden, grenzend aan 

  oost de koper Simon van Rijt en zijn broer Claas Jans van Rijt 

  zuid de Oostveenseweg 

  west Gerrit van Rijt met bruikwaar 

  noord de Slinksloot, 

 1 partij in 2 stukken, groot 3 morgen 3 hond 47 roeden, grenzend aan 

  oost Simon en Claas Jansz van Rijt 

  zuid de Zwet 

  west Gerrit van Rijt met bruikwaar 

  noord de Slinksloot, 

 1 morgen weijland, de ene helft grenzend aan 

  oost Arij Gerrits 

  zuid de Gatweg 

  west Willem Jans van der Burgh 

  noord de meertuintjes, 

 en de andere helft grenzend aan 

  oost en west Willem Jansz van der Burgh 

  zuid de Zwet 

  noord de Gatweg, 

voor f 5.533-3-6 van de dijkgraaf en hoogheemraden van de Acht Westsluijsen van 

Delfland.
25

 

 

Op 7.2 en 5.3.1699 koopt Gerrit Jansz van Rijt  

- een woning met huis en schuur, met 14 morgen 3 hond land in de Broekpolder 

onder Vlaardingerambacht, grenzend aan 

  oost de Vlaardingse vaart 

  zuid Gerrit Foppe de Willige 

  west de Broekweg 
                                                           
24

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, f. 186, bewerking A. van der Tuijn. 
25

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, f. 17v. 



Vb - 10 

  noord de weduwe van Jop Jacobs de Willige, 

 waarvan 2 morgen 3 hond 12 roeden aan de westzijde van de Broekweg, grenzend 

aan 

  oost de Broekweg 

  zuid Pieter Hendricx van der Gaag 

  west de Geersloot 

  noord de weuwe Jop Jacobs de Willige, 

- een huis, erf en boomgaardje omtrent de Cappel te Zouteveen, grenzend aan 

  oost ’s heren weg 

  zuid Arij Simons Mosterd en het land van Willem Jans van der Burgh 

  west dezelfde van der Burgh 

  noord de Gatweg, 

voor resp. f 5.200 en f 350 van zijn neven Jan Jans van Rijt tot Pijnacker en Pieter 

Jans van Rijt tot Delfgauw, kinderen en erfgenamen van Jan Jans van Rijt en Trijntje 

Jaspers van der Velden.
26

 

 

Onderdeel van de transactie is een leen van het huis van Holy bestaande uit 

- 4 morgen min ½ hond op de Broek in Vlaardingerambacht, in twee kampen aan 

weerszijden van de Broekweg, te weten 

 de Laankamp, groot omtrent 1½ morgen, waar het huis, de berg en het geboomte 

op staan, grenzend aan 

  oost de Vlaardingse vaart 

  west de Broekweg 

  noord Gerrit Jansz van Rijt, 

 en de Kooikamp, groot 2½ morgen, aan de westzijde van de Broekweg, grenzend 

aan 

  oost de Broekweg 

  zuid de erfgenamen van Jacob Gerrits de Willige 

  west de Geersloot 

  noord voornoemde erfgenamen de Willige. 

Op 30.8.1700 krijgt Gerrit Jansz van Rijt het leen overgedragen van zijn neef Jan 

Jansz van Reydt, gehuwd met Jaepie Abrams.
27

 

 

Op 17.5.1701 krijgen Gerrit en Sijmon Jans van Rijt uit de erfenis van Grietie Jans 

van Alphen, weduwe en boedelhoudster van Jan Willems van Rijt, 

- omtrent 5 morgen op de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost de weduwe Jan Hubrechts en de kinderen van Leendert Wiggerts 

Hodenpijl 

  zuid Leendert Claes Goutappel met bruikwaar 

  west Jan Pieters de Jongh met bruikwaar 

  noord Tanthofs kade, 

- 17 hond aan de Gatweg te Zouteveen, in een stuk van 20 hond waarvan 3 hond 

toebehoort aan de Westambachten van Delfland, grenzend aan 

  oost Willem Jansz van der Brink 

  zuid de Zwet 

  west voornoemde van den Brink 

                                                           
26

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 17 en Oud rechterlijk archief Zouteveen, 

inv. nr. 20, f. 15. 
27

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 51. Zie ook C. Hoek, Een miniatuur 

leenkamer (Repertorium op de lenen van Holy), Ons Voorgeslacht, jrg. 14, 1959, pp. 70-72, leen 2. 
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  noord de Gatweg, 

- 14 hond aan de Oostveenseweg onder Zouteveen, grenzend aan 

  oost de kinderen van Jacob Jans de Vette 

  zuid voornoemde Oostveenseweg 

  west Philps van der Mij met bruikwaar 

  noord Pieter Jaspers van der Harch met eigen grond en bruikwaar, 

- 5 morgen aan de Oostveenseweg te Zouteveen, grenzend aan 

  oost Willem Jans van den Brinck en Gerrit Abrahams Lugtigheijt beiden 

met bruikwaar 

  zuid voornoemde Oostveenseweg 

  west Claas Jans van Rijt met het volgende perceel 

  noord de Slinksloot.
28

 

 

Op dezelfde dag kopen ze van Aeltie Jans van Rijt, hun zus, weduwe van Claas 

Theunis van Vliet in Vlaardingerambacht, voor de ene helft, en Aeltie Jans van Rijt en 

Pieter Theunis van Vliet als voogden van de minderjarige dochter Maritie Claas van 

Vliet voor de andere helft, 

- 3 kampen land in Zouteveen, samen groot 6 morgen 1 hond, te weten 

 2½ morgen aan de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de volgende partij 

  west de woning en laan van de kopers 

  noord de Oostveenseweg, 

 2 morgen als voor, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de Zwet 

  west de volgende partij 

  noord de vorige partij, 

 1 morgen 4 hond als voor, grenzend aan 

  oost de vorige partij 

  zuid de Zwet 

  west de kopers 

  noord voornoemde woning van kopers. 

Ook dit land is afkomstig uit de boedel van Grietie Jans van Alphen, weduwe van Jan 

Willems van Rijt. De koopsom is f 3.100 plus een halve gouden ducaton voor de 

minderjarige dochter.
29

 

 

Op 8.3.1703 draagt Gerrit Jansz van Rijt, bouwman te Vlaardingerbroek, met 

tussenkomst van zijn zwager Willem Arensz van der Snel te Vlaardingen, het leen van 

het huis van Holij bestaande uit 

- 4 morgen min ½ hond in Vlaardingerbroek, in twee kampen, de Laankamp en de 

Kooikamp, 

voor f 850 over aan zijn broer Symon Jansz van Rijt.
30

 

 

Op 18.11.1716 maakt Gerrit Jansz van Rijt, bouwman in de zuidbuurt van Maasland, 

ziekelijk, zijn testament. Hij legateert: 

                                                           
28

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2437, notaris Adriaan Leeuwenhoeck. 
29

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transporten, f. 30v. 
30

 Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 91v. Zie ook C. Hoek, Een miniatuur 

leenkamer (Repertorium op de lenen van Holy), Ons Voorgeslacht, jrg. 14, 1959, pp. 70-72, leen 2. 
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 aan de kinderen van Grietge Simons van Rijt, huisvrouw van Leendert Cornelis 

Hodenpijll, een verzameling munten, 

 aan Jan Jans van Rijt, zijn broers zoon, f 350, 

 aan Pieter Jans van Rijt, mede zijn broers zoon, f 150, 

 aan Claas Janse van Rijt, zijn broer, f 100 per jaar zijn leven lang, 

 aan Aeltge Jans van Rijt, zijn zus, f 80 per jaar haar leven lang, 

 en aan Claas en Aaltge Jans van Rijt, zijn voornoemde broer en zus, de 

levenslange vrije bewoning of het vruchtgebruik van zijn huis en erve onder 

Zouteveen aan de Capel. 

Hij benoemt verder tot zijn erfgenaam Grietge Simons van Rijt, de dochter van zijn 

overleden broer, en tot executeurs Leendert Cornelisz Hodenpijll, zijn neef, wonende 

in de zuidbuurt van Maasland en Arij Gerritsz van den Bergh, wonende te 

Zouteveen.
31

 

 

Na zijn overlijden wordt op 1.2.1717 het nagelaten onroerend goed getaxeerd ten 

behoeve van de collaterale successie.
32

 Het gaat om 

- een huis, erf en boomgaardje met omtrent 80 roeden, bij de Cappel onder 

Zouteveen, grenzend aan 

  oost Arij Gerritsz van den Bergh 

  zuid Evert Jaspers Hogerscheijt 

  west ´s heren weg 

  noord de Gatweg, 

 getaxeerd op f 150 

- de helft van een woning met omtrent 31 morgen 540 roeden land onder 

Zouteveen, waarvan de wederhelft q.q. competeert aan Leendert Cornelisz 

Hodenpijl, meer precies bestaande uit 

 een woning, bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte, grenzend aan 

  oost de volgende 2 morgen 3 hond 

  zuid en west het hierna te noemen kamp van 5 morgen 1 hond 47 roeden 

  noord de weg, 

 getaxeerd op f 400 

 2 morgen 3 hond, grenzend aan 

  oost Jan Pieterse van der Spruijt met bruikwaar 

  zuid het volgende kamp 

  west de woning en laan 

  noord de Oostveense weg, 

 getaxeerd op f 312-10 

 2 morgen, grenzend aan 

  oost Jan Pieterse Spruijt met bruikwaar 

  zuid de Zwet 

  west het volgende kamp 

  noord het voorgaande kamp 

 getaxeerd op f 100 

 een partij van 5 morgen 1 hond 47 roeden in twee stukken, grenzend aan 

  oost en noord de woning 

  zuid de Zwet 

  west Schrevel Cornelisz Middelhuijsen met bruikwaar, 

                                                           
31

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2528, f. 305. 
32

  Gaarders Babberspolder, Vlaardingerambacht en Zouteveen, inv. nr. 4, 27.1.1717, verzoek taxatie 

en inv. nr. 5, 1.2.1717, taxatie. 
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 getaxeerd op f 260 

 3 morgen 2 hond aan de Gatweg, grenzend aan 

  oost en west Arij Gerritse van der Bergh  

  zuid de Zwet 

  noord de Gatweg, 

 getaxeerd op f 133 

 3 hond weiland, grenzend aan 

  oost en west Arij Gerritse van der Bergh 

  zuid de Gatweg 

  noord de meertuintjes, 

 getaxeerd op f 12-10 

 5 morgen 1 hond op Oostveen, grenzend aan 

  oost Cornelis Leendertse Wttenbroek 

  zuid Trijntie Simonsdr van den Bosch weduwe Jan Jacobse de Vette 

  west Bartholomeus Pieterse de Jongh met bruikwaar 

  noord de Tanthofskade, 

 getaxeerd op f 50 

 2 morgen 2 hond aan de Oostveense weg, grenzend aan 

  oost de kinderen van Jacob Jansz de Vette 

  zuid de Oostveense weg 

  west en noord Willem Pietersz van der Hargh met eigen en bruikwaar, 

 getaxeerd op f 58 

 5 morgen in een strekwaar van twee kampen achter elkaar aan de Oostveense weg, 

grenzend aan 

  oost Arij Leendertse Berkel met bruikwaar, 

  zuid de Oostveense weg 

  west Leendert Cornelisz Hodenpijl 

  noord de Slinksloot, 

 getaxeerd op f 75 

 een partij van 4 morgen 5 hond 97 roeden in twee stukken, grenzend aan 

  oost Leendert Cornelisz Hodenpijl 

  zuid de Oostveense weg 

  west Schrevel Cornelisz Middelhuijsen met bruikwaar 

  noord de Slinksloot, 

 getaxeerd op f 375 

 

Op 4.2.1717 laten Claes Jans van Rijt en Aaltje Jans van Rijt, verlaten huisvrouw van 

Leendert Jans van Dijck, wonend onder Zouteveen aan het Vlaardingse gat of 

Schouw, aantekenen dat ze hebben afgezien van de vrije bewoning van Gerrits huis 

onder Zouteveen. Ter compensatie belooft Leendert Cornelisz Hodenpijll, bouwman 

in de zuidbuurt van Maasland, getrouwd met Grietje Simons van Rijt, geïnstitueerde 

erfgenaam en executeur van Gerrit Jansz van Rijt, op 4.3.1717 om aan zijn eigen huis 

twee ruimtes te laten aanbouwen waarvan Claas en Aaltje hun leven lang vrije 

bewoning zullen hebben.
33

 

 

Op 18.2.1717 verkopen Leendert Cornelisz Hodenpijl en Arij Gerritsz van den Bergh, 

de executeuren van het testament van wijlen Gerrit Jans van Rijt, 

                                                           
33

 Zie voor de afstand Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2529B, f. 33 en voor de toegezegde 

compensatie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2529C, f. 108. 
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- een huis en erf met een boomgaardje, groot 80 roeden, bij de Capel onder 

Zouteveen, grenzend aan 

  oost ’s heren weg 

  zuid Evert Jaspersz Hogerscheijt 

  west Arij Gerritsz van den Bergh 

  noord de Gatweg, 

voor f 152 aan Jan Arentsz van de Wegt. Het transport vindt plaats op 1.5.1717.
34

 

 

                                                           
34

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

Transporten, f. 73. 
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 AALTJE JANSDR VAN RIJT, dr. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans 

van Alphen, aangifte overl./begr. Maasland 4/10.1.1741 

 

 o.tr. Vlaardingen (Geref.) 1685 

 

 (1) CLAES TEUNISZ VAN VLIET, van Vlaardingerambacht 

 

 o.tr. Vlaardingen (Geref.) 9.5.1706 

 

 (2) LEENDERT JANSZ VAN DIJCK, van Rijswijkerbroek, op de vlucht gegaan 

voor schulden 

 

 

Op 21.10.1684 maakt Aaltje Jansdr van Rijt, ongehuwd, wonende aan het Schouw aan 

de Vlaardingse vaart, ziek te bedde liggend, haar testament. Ze legateert 

 aan Jan en Pieter Jansz van Rijt, nog onmondige zonen van haar volle broer Jan 

Jansz van Rijt, ¼ + de helft van nog een ¼, 

 aan Andries Andriesse van Rijt, nagelaten zoon van haar volle broer Andries Jansz 

van Rijt, gelijke ¼ + de helft van nog een ¼, 

 aan Pleuntje Jans van Rijt, huisvrouw van Willem Arentsz van der Snel, haar 

halve zuster, de helft van een ¼, en 

 aan Trijntje Willems van Rijt, nagelaten dochter van haar halve broer Willem 

Jansz van Rijt, de resterende helft van een ¼ 

in de helft van omtrent 6 morgen 4 hond land in Vlaardingerbroek, haar aangekomen 

van haar vader (de wederhelft komt toe aan haar broer Claas Jansz van Rijt). 

Voor het overige benoemt ze tot haar erfgenamen haar volle broers 

 Gerrit Jansz van Rijt, wonende in Vlaardingerbroek 

 Claas Jansz van Rijt, wonende bij het Schouw aan de Vlaardingse vaart 

 Simon Jansz van Rijt, wonende in Vlaardingerbroek.
35

 

 

Op 26.5.1693 leent Claes Theunisz van Vliet, huistimmerman, wonende Vlaardinger-

ambacht, 2 x f 500, van Gerrit en van Jan Arentsz van Rijt. Hij verbindt hiervoor 

- 2½ morgen land, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendriksz Coppellenaer met bruikwaar 

  zuid de comparant zelf en Gerrit en Sijmon Jansz van Rijt 

  west de laan van de voornoemde Gerrit en Sijmon Jansz van Rijt, 

  noord de Oostveenseweg, 

de comparant aangekomen uit hoofde van zijn huisvrouw Aeltie Jans van Rijt, als 

mede-erfgenaam van Jan Willemsz van Rijt. 

Kanttekening: Op 17.5.1701 zijn de originele schuldbrieven vertoond met de 

kwitantie van Gerrit en Jan Arentsz van Rijt.
36

 

 

Op 17.5.1701 transporteren Aeltie Jans van Rijt, weduwe van Claas Theunis van Vliet 

in Vlaardingerambacht, voor de ene helft, en Aeltie Jans van Rijt en Pieter Theunis 

van Vliet als voogden van de minderjarige dochter Maritie Claas van Vliet voor de 

andere helft, 
                                                           
35

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1854, f. 1433. 
36

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, ff. 189v en 190, bewerking A. van der Tuijn. 
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aan Gerrit en Simon Jans van Rijt, broers van de eerste comparant, 

- 3 kampen land in Zouteveen, samen groot 6 morgen 1 hond, te weten 

 2½ morgen aan de Oostveenseweg, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de volgende partij 

  west de woning en laan van de kopers 

  noord de Oostveenseweg, 

 2 morgen als voor, grenzend aan 

  oost Cornelis Hendrixs Coppellenaers met bruikwaar 

  zuid de Zwet 

  west de volgende partij 

  noord de vorige partij, 

 1 morgen 4 hond als voor, grenzend aan 

  oost de vorige partij 

  zuid de Zwet 

  west de kopers 

  noord voornoemde woning van kopers. 

Het land is afkomstig uit de boedel van haar moeder Grietie Jans van Alphen, weduwe 

van Jan Willems van Rijt, volgens akte van scheiding op deze zelfde dag gepasseerd 

voor notaris Adriaan Leeuwenhoeck te Delft. De koopsom is f 3.100 plus een halve 

gouden ducaton voor de minderjarige dochter.
37

 

 

Op 4.8.1708 maakt Aaltje Jansdr van Rijt, verlaten huisvrouw van Leendert Jansz van 

Dijck, een inventaris op van haar goederen en geeft ze deze ingevolge het contract van 

2.8.1708 voor notaris Pieter Coel te Delft over aan de crediteuren. Het onroerend goed 

in de boedel bestaat uit 

- 3 morgen 187 roeden onder Vlaardingerambacht, 

- een huis en stalling op de grond van de erfgenamen van hr. Jacob van Bleijswijk, 

mede onder Vlaardingerambacht en 

- 4 morgen vlietland onder Maasland.
38

 

 

Op 19.4.1709 transporteert Aaltje Jans van Rijt, naar aanleiding van het contract met 

de crediteuren van 2.8.1708 waarbij het onroerend goed is overgedragen, 

- een zeer wel gelegen woning, bestaande uit een hecht, sterk en wel doortimmerd 

huis, stalling, schuren en berg, onder Vlaardingerambacht, 

 alles op grond van de erfgenamen van hr. Johan Bleijswijk, strekkende uit de 

Holierhoekse vaart over de kade tot de Ligtvoetse of Vlaardingse vaart, grenzend 

aan 

  zuid Thomas Brouwer 

  noord dhr. en mr. Anthonij Weveringh, 

 zijnde in erfpacht voor f 6 per jaar voor het gedeelte waarop de woning staat, 

voor f 703 aan Simon Andriese van Alphen.
39

 

Op 10.12.1709 verkoopt ze 

- 4 morgen land onder Maasland, gelegen tussen de middel- en noordervliet, na 

meting bevonden 3 morgen 11 roeden groot, grenzend aan 

  oost Jacob Bastiaensen met bruikwaar 

  west hr. Cornelis van der Dussen, 

                                                           
37

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transporten, f. 30v. 
38

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2469, f. 106. 
39

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, Transportboek, f. 125v. 



Vb - 17 

voor f 634 aan Simon Jansz van Rijt.
40

 

En op 14.4.1711 gaat 

- 3 morgen 187 roeden weiland onder Vlaardingerambacht, grenzend aan 

  oost de Vlaardingse vaart 

  zuid dhr. Cornelis van der Dussen 

  west en noord Abraham Bredervelt met bruikwaar, 

voor f 937 naar Leendert van Es.
41

 

 

Op 12.6.1716 toont Claas Jansz van Rijt aan het gerecht van Zouteveen het testament 

van Maria Claas van Vliet van 20.8.1714 voor notaris Cornelis van Swieten in De 

Lier. Erfgename is Maria’s moeder Aaltie Jans van Rijt, zodat er geen minderjarige 

erfgenamen in het spel zijn en er verder geen rol voor het gerecht is weggelegd.
42

 
 

                                                           
40

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1157, f. 265v. 
41

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, Transportboek, f. 142v. 
42

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 14, Giftboek, f. 79. 


