
Vc - 1 

 VRANCK WILLEMSZ VAN RIJT, geb. ca. 1603, zn. van Willem Vranckenz 

van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman in de Oostabtspolder onder 

Kethel, overl. Schiedam 2.2.1674 

 

 tr. 

 

 ANNETGE JANSDR DE VETTE, dr. van Jan IJsbrants de Vette en Maertge 

Claesdr
1
, begr. Kethel 2.4.1668

2
 

 

 Kinderen: 

 1. Claes, volgt VIf 

 2. Maertje, 

   tr. Schiedam (RK) 15.1.1657 

   Pieter Jaspersz van der Hargh, wonende op Zouteveen 

 3. Claesje, ongehuwd, begijn te Delft, overl. ca. 1681 

 4. Willem, volgt VIg 

 

 

Op 14.4.1632 koopt Franck Willemsz van Rijt 

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

grond waarop de woning staat, in de Oostabtspolder onder Kethel (+1) 

 met nog 4 hond land.
3
 

 

En op 13.6.1636 koopt Vranck Willemse van Rijt van het weeshuis tot Schiedam 

- een stuk weiland, groot 4 morgen, in de Westabtspolder onder Kethel.
4
 (+2) 

 

Op 13.2.1647 maken Franck Willemsz van Rijt, ziekelijk van lichaam, en zijn wettige 

huisvrouw Annetge Jansdr, beiden wonende in de polder onder het ambacht van 

Kethel, hun testament op. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam, maar de 

langstlevende is wel gehouden de kinderen te alimenteren en op te voeden en bij 

huwelijke staat of mondige dage samen f 2.000 uit te reiken. Indien de langstlevende 

een tweede huwelijk aangaat, zal de boedel worden gedeeld en gescheiden, en zal het 

executeurschap over de minderjarige kinderen worden waargenomen door de 

bloedverwanten van de eerststervende.
5
 

 

Op 7.5.1659 koopt Vranck Willemsz van Rijt voor een bedrag van f 1.600 van 

Annetje Muijs, weduwe van Pieter Leendertsz Schiebrugge te Schiedam 

- ¼ in 8 morgen land in de Westabtspolder onder Kethel, grenzend aan (+3) 

  oost Dirck Pietersz Stolck met bruikwaar 

  zuid Louris Gerritsz van Noorden 

  west de koper met bruikwaar 

  noord Arijen Jacobsz jongste.
6
 

 
                                                           
1
  Zie de inventaris van de nalatenschap van Maertge Claesdr, weduwe van Jan IJsbrants de Vette, 

d.d. 18.1.1655, Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 769, f. 245. 
2
  Althans, op die dag is volgens de Begraaflijst (Geref.) 1655-1705 van Kethel de vrouw van Vranck 

Willemse begraven. 
3
  Zie bij de verkoop in Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 121. 

4
 De koop wordt vermeld in Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2184, akte 128. 

5
  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 756, f. 1887. 

6
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 59, bewerking A. van der Tuijn. 
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Daarnaast, zo weten we uit andere bron, koopt Vranck Willemsz van Rijt in de loop 

der jaren ook nog een aantal andere percelen onder Kethel, namelijk 

- 2 morgen 3 hond naast het voorgaande stuk, (+4) 

- 1 morgen 3 hond in de Westabtspolder aan de noordzijde van de watermolen 

aldaar, en  (+5) 

- 4 morgen in de Nieuwlandse polder, strekkende van het ’s-Gravenlandse toepad 

met zijn uiterdijk over de Oudendijk. (+6) 

De desbetreffende transportakten zijn echter niet bewaard gebleven.
7
 

 

Op 11.4.1663 geeft Franck Willemsz van Rijt aan zijn zoon Claes ten huwelijk 

- zijn woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte met de boomgaard en de 

grond waarop de woning staat, in de Oostabtspolder onder Kethel, 

 grenzend aan (-1) 

  oost en noord Andries Ramp 

  zuid de weduwe van Arijen Joosten van Rijt 

  west de polder watering. 

De jongste waarbrief is van 14.4.1632 waarmee de comparant de woning met nog 4 

hond land is opgedragen.
8
 

 

Aansluitend koopt koopt Vranck Willemsz van Rhijt op 19.5.1663 

- een huis en erf in de Zijlstraat te Schiedam, strekkende voor van de straat tot 

achter aan de sloot lopende langs de stadsvest, grenzend aan (+7) 

  oost IJsbrandt Willemsz van Rhijt (zijn broer) 

  west Simon Jansz zeevarende man, 

voor f 900 van Sijbrandt Fransz Verveen.
9
 

 

Op dezelfde dag koopt hij ook 

- zekere holle berg met het erf waar deze op staat, te Schiedam tegenover het St 

Anna Zusterhuis bij de Noordmolen, strekkende voor van de straat tot achter aan 

de tuin van de erfgenamen van Johan Wilsoet, grenzend aan 

  noord de weduwe van Dirck Oschman 

  zuid Claes Gijsbrechtsz van der Plaets met een huis en erf, 

voor f 200 van Sebastiaen Verwel. 

Op 27.11.1668 verkoopt hij 

- deze holle berg met erf 

weer voor f 127 aan Arie Dircksz Buijtewech.
10

 

 

Op 22.6.1674 vindt de scheiding plaats van de nagelaten vaste goederen van Vranck 

Willems van Rijt.
11

 

Claes Vrancken van Rijt wonende in de Kethelpolder krijgt voor zijn vierde deel 

- 1 morgen 3 hond in de Westabtspolder onder Kethel, streckende uit de Slimme 

watering tot in de Poldervaart, grenzend aan (-5) 

  noord jonkhr. Johan van Alckemade 

                                                           
7
  Vgl. de taxatie van 18.4.1674 op verzoek van de erfgenamen in Oud rechterlijk archief Kethel en 

Spaland, inv. nr. 93, f. 23v, bewerking A. van der Tuijn. 
8
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 121, bewerking A. van der Tuijn. 

9
  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 345, f. 250, bewerking H.J. van der Waag. 

10
  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 345, f. 245v en inv. nr. 347, f. 143v, bewerking H.J. van 

der Waag. 
11

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 764, notaris Maarten Kouwenhove, f. 647. 
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  zuid hr. Andries Ramp, 

- 2 morgen, gemeen in een stuk van 8 morgen, in de Westabtspolder onder Kethel, 

grenzend aan (-3) 

  oost Jacob Jansz met bruikwaar 

  zuid Pieter Louris van Noort 

  west Claes Vrancken van Rijt 

  noord Arijen Jacobs Jonghste en Claes Vrancken van Rijt, 

met dien verstande dat hij resp. f 25, f 125 en f 25 aan de andere drie erfgenamen 

dient te betalen. 

Pieter Jaspersz van der Hargh, wonende op Zouteveen, getrouwd met Maertje 

Vrancken van Rijt, krijgt 

- 3 morgen, gemeen in een stuk van 4 morgen, in de Nieuwlandse polder onder 

Kethel, strekkende uit het ’s-Gravenlandse pad met zijn uiterdijk over de 

Oudendijk, grenzend aan (-6a) 

  noord de weduwe van Gerrit Leenders Meurs 

  zuid de erfgenamen van Krijntje Inge. 

Claesje Vrancken van Rijt meerderjarige ongehuwde dochter, wonende tot Delft, 

krijgt 

- 4 morgen in de Westabtspolder onder Kethel, strekkende van de Slimme watering 

tot in de Poldervaart, grenzend aan (-2) 

  noord de kinderen van Willem Vrancken van Rijt 

  zuid het weeshuis van Schiedam. 

Pieter Lourisz van Noorden en Jan Cornelisz van den Bergh, gestelde voogden over 

de nagelaten weeskinderen van Willem Vrancken van Rijt, krijgen 

- 2 morgen 3 hond in de Westabtspolder onder Kethel, strekkende van de Slimme 

watering tot in de Poldervaart, grenzend aan (-4) 

  noord de Heilige Geestarmen van Kethel 

  zuid de hiervoor genoemde 4 morgen, 

- 1 morgen in de Nieuwlandse polder onder Kethel, gemeen met de 3 morgen die 

Pieter Jaspersz van der Hargh zijn toebedeeld, zie hiervoor. (-6b) 

 

In eerste instantie houden de erfgenamen het huis te Schiedam gemeen. Op 15.5.1677 

verkopen ze echter  

 het huis en erf in de Zijlstraat te Schiedam, strekkende voor van de straat tot achter 

aan ´s heren bansloot, grenzend aan (-7) 

  oost de erfgenamen van Isbrant Willemsz van Rijt  

  west het huis van Jan Jochumsz, 

voor f 300 aan Cornelis Pietersz, zeevarende man.
12

 

 

Pieter Louwerisz van Noorden, die met Jan Cornelisz van den Bergh tot voogd is 

gesteld over de nagelaten weeskinderen van Willem Vrancken van Rijt, legt 

verschillende keren als administrateur rekenschap af over de goederen die de 

genoemde kinderen zijn toegevallen uit de nalatenschap van Vranck Willemsz van 

Rijt, hun grootvader. Belangrijkste onderdeel van de rekening vormt de 

verantwoording van de pacht van de hiervoor genoemde 

- 1 morgen in de Nieuwlandse polder en 

- 2 morgen 3 hond in de Westabtspolder, 

                                                           
12

  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 349, f. 128. 
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en het ¼ aandeel van de weeskinderen in de opbrengst van het huis te Schiedam ad 

f 600. 

Na het sluiten van de rekening van 20.10.1684 wordt 1/5 van het saldo ad f 479-1-12 

uitbetaald aan Jacob Cornelisse van der Valck, echtgenoot van Pieternelle Willems. 

De rest komt toe aan de 4 nog onmondige kinderen. 

Aan het slot van de rekening van 20.5.1690 laten Jan en Claesie Willems van Rijt 

weten dat ze hun deel, een bedrag van f 683-2-2 samen, hebben ontvangen uit handen 

van Pieter Lourisz van Noorden.
13

 

 

Bij dat laatste bedrag dient bedacht te worden dat 

 Pieter Jasperse van der Hargh echtgenoot van Maartje Vrancken van Rijt, voor 

drie kwart en 

 Jacob van der Valck echtgenoot van Pieternelle Willems dochter van Willem 

Vrancken van Rijt en 

 Pieter Lourisse van Noorden en Jan Cornelisse van den Bergh als voogden van de 

minderjarige kinderen van Willem Vrancken van Rijt, samen voor een kwart 

op 6.5.1688 voor f 2.400 

- 4 morgen in de Nieuwlandse polder onder Kethel, strekkende van het 

Nieuwlandse toepad met zijn uiterdijk tot over de Oudendijk, grenzend aan 

  oost de kopers 

  west Sr. Govert van Gesel tot Rotterdam, 

hebben verkocht aan hr. Adriaan Kruijck en Mattheus Victor van der Goes.
14

 

 

                                                           
13

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 765, f. 217 en f. 909, inv. nr. 767, f. 517 en inv. nr. 768, f. 

765. 
14

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 94, f. 63. 
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Vc-2 

 

 MAERTJE VRANCKEN VAN RIJT, dr. van Vranck Willemse van Rijt en 

Annetge Jansdr de Vette 

 

 tr. Schiedam (RK) 15.1.1657 

 

 PIETER JASPERSZ VAN DER HARGH, wonende op Zouteveen 

 

 

Op 9.9.1732 maakt Annetje Pieters van der Harg, bejaarde dochter in het Noordeinde 

van Berkel, haar testament. Ze legateert f 300 aan de 3 kinderen van haar overleden 

neef Jasper Cornelisz van der Harg. De rest vermaakt ze aan haar neven en nichten 

 Frank Willemsz van Rijt 

 Petronella Willems van Rijt, beide te Wateringen, 

 Kornelis Klaesz van Rijt, te Kethel en 

 Maertje Klaes van Rijt, te Schiedam, 

in gelijke porties, met representatie. Tot executeurs benoemt ze haar aangehuwde neef 

Hendrik Leendertsz van der Stap in Noord-Kethel en Cornelis Jansz Berkel in het 

Noordeinde van Berkel.
15

 

 

                                                           
15

  Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 2648, f. 114. 
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Vc-3 

 

 CLAESJE VRANCKEN VAN RIJT, dr. van Vranck Willemse van Rijt en 

Annetge Jansdr de Vette, ongehuwd, begijn te Delft, overl. ca. 1681 

 

 

Op 22.6.1674 krijgt Claesje Vrancken van Rijt, meerderjarige ongehuwde dochter 

wonende tot Delft, uit de erfenis van haar vader Vranck Willems toebedeeld 

- 4 morgen in de Westabtspolder onder Kethel, strekkende van de Slimme watering 

tot in de Poldervaart, grenzend aan (+1) 

  noord de kinderen van Willem Vrancken van Rijt 

  zuid het weeshuis van Schiedam.
16

 

 

Op 4.12.1681 wordt na het overlijden van Claesje Vrancken van Rijt, die heeft 

gewoond op het begijnhof te Delft, de inventaris en een boedelscheiding opgemaakt. 

Erfgenamen zijn 

 haar zus Maritge Vrancken van Rijt, getrouwd met Pieter Jasperse van der Hargh, 

 de kinderen van haar broer Claes Vrancken van Rijt, en 

 de kinderen van haar broer Willem Vrancken van Rijt 

elk voor 1/3 ingevolge het testament voor notaris Cornelis Ouwendijck op 26.2.1675. 

Het onroerend goed bestaat uit 

- een stuk weiland, groot 4 morgen, in de Westabtspolder onder Kethel, grenzend 

aan    (1) 

  oost de Poldervaart 

  zuid het weeshuis van Schiedam 

  west de Slimme watering 

  noord de kinderen van Willem Vrancken van Rijt, 

 eertijds gekomen van het weeshuis van Schiedam, naderhand opgedragen aan 

Vranck Willemse van Rijt, de vader van de overledene, volgens schepenbrief van 

Kethel van 13.6.1636, aan Claasje overgedragen voor notaris Maarten 

Kouwenhoven te Schiedam op 22.6.1674, 

 verhuurd aan Claas Powelse Berkel alias Droog.
17

 

 

In de loop der jaren legt Pouwels Isbrantz de Vette diverse malen verantwoording af 

als administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen, te weten de 5 kinderen 

van Willem Vrancken van Rijt en de 6 kinderen van Claes Vrancken van Rijt, die 

samen voor 2/3 erfgenamen zijn. Na het sluiten van de 2e rekening op 26.5.1690 

rekent hij af met 

 Jan Jans Oosterlaan, echtgenoot van Trijtje Claas van Rijt, 

 Jacob Claas van Rijt, student te Leuven, 

 Jacob Cornelis van der Valk, echtgenoot van Pietertje Willems van Rijt en 

 de andere kinderen van Willem Vrancken van Rijt (overigens zonder dat hun 

namen worden genoemd). 

Na het sluiten van de 3e rekening op 14.3.1697 volgt de afrekening met 

 Cornelis Claes van Rijt. 

Ten slotte rekent hij na 4e rekening van 3.5.1702 af met de laatste drie erfgenamen, te 

weten 

 Maertge, Claesge en Claes Claes van Rijt, alle wonend te Kethel. 
                                                           
16

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 764, notaris Maarten Kouwenhove, f. 647. 
17

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2184, akte 128. 
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Uit de stukken blijkt dat het stuk land van 4 morgen in de Westabtspolder onder 

Kethel al die tijd als gemeenschappelijk eigendom van de erfgenamen is 

aangehouden.
18

 

 

Pas op 16.4.1721 verkopen de erfgenamen van Claesje Vrancken van Rijt de 

- 4 morgen wei- en hooiland in de Westabtspolder onder Kethel, grenzend aan (-1) 

  oost de Slimme watering 

  zuid het weeshuis tot Schiedam 

  west de Poldervaart 

  noord de koper, 

voor f 1.200 aan Claes Pouwelse Berckel. 

De lijst van erfgenamen
19

 ab intestato bestaat dan uit 

 Pietertie Willems van Rijt, meerderjarige ongehuwde dochter, 

 Vranck Willems van Rijt, 

 Heijndrick Huijbregtse Hoogendijck, echtgenoot van Claasie Vranssen van der 

Marck, weduwe en erfgenaam van Claasie Willems van Rijt en 

 Andries Willems van Rijt, 

de nagelaten kinderen van Willem Vrancken van Rijt; 

 Willem, Maddeleentie en Annetie Pieterse van der Hargh, 

de nagelaten kinderen van Maartie Vrancken van Rijt, verwekt bij Pieter Jaspertse van 

der Hargh; en 

 Cornelis Claasse van Rijt, 

 Maartie en Claasie van Rijt, meerderjarige ongehuwde dochters, en 

 Leendert van Hoorn, echtgenoot van Cornelia Oosterlaen, enige dochter van 

Trijntie Claas van Rijt, 

samen kinderen en kindskind van Claas Vrancken van Rijt.
20

 
 

                                                           
18

  Zie respectievelijk Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2192, f. 127, inv. nr. 2509b, f. 63, en inv. 

nr. 2514b, f. 97.  
19

 De lijst van erfgenamen is niet geheel correct. Pietertje Willems is op dat moment al lang en breed 

getrouwd. En rondom Claasie Vranssen van der Marck  zijn wat namen door elkaar gehaald. Claasje 

Willems van Rijt (zie onder VIg) is getrouwd geweest met Cornelis Pieterse Hoogendijck. Na haar 

overlijden is Cornelis, in derde echt, getrouwd met Claesge Franse van der Marck` Die is op haar beurt 

na het overlijden van Cornelis Pieterse Hoogendijck hertrouwd met Heijndrick Huijbregtse Ruijgrok. 

Zie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2530, ff. 202 en 247 en inv. nr. 2533, f. 85.  
20

  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 96, Transporten, f. 180.  


