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 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en 

Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4)
1
 

 

 tr. ca. 25.1.1635
2
  

 

 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge, dr. van Reijer Vrancken 

van Adrichem en Maritgen Jansdr van Vliet, begr. Naaldwijk 30.7.1636 (oud 

graf, f 4)
3
 

 

 Kind: 

 1. Maertge (Maria Willemsdr) 

   o.tr. Delft (Gerecht)/Schipluiden 30.9/15.10.1651 

   (1) Cornelis Pietersz Braber, doctor in de medicijnen, begr. Delft 

24.9.1663 (Nieuwe Kerk) 

   o.tr./tr. Delft/Utrecht//Vrijenban (Gerecht) 20/24.12.1664/4.1.1665 

   (2) Cornelis Wijckersloot, zn. van Thomas Anthonisz. (van) Wijckersloot 

en Aaltje Cornelisdr. Maes,
4
 advocaat voor het hof van Utrecht 

 

 

Wanneer Willem Cornelisz van Rijt begin 1635 trouwt, wordt hij in de gelegenheid 

gesteld om een flink deel van het bedrijf van zijn vader over te nemen. Daarbij kan 

worden aangetekend dat zijn twee broers Vranck en Cornelis rond die tijd al eigen 

boerenbedrijven hebben, in De Lier en onder Schipluiden. 

Op 25.1.1635 worden huwelijkse voorwaarden opgesteld, waaruit blijkt dat Willem 

f 6.000 meekrijgt als ouderlijk goed, terwijl zijn bruid Trijntge Reijers van Adrichem 

f 12.000 inbrengt. Afgesproken wordt dat de verdiensten en het verlies staande 

huwelijk gelijkelijk worden gedeeld. Zou de bruidegom voor de bruid komen te 

overlijden zonder kinderen na te laten, dan trekt de weduwe uit de gemene boedel 

f 5.000 als douarie.
5
 

Met dit kapitaal kan Willem Cornelisz de oude boerderij van zijn grootvader kopen. 

Het transport vindt plaats op 7.10.1635 voor schepenen van Wateringen. Willem 

krijgt: 

- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, berg en geboomte, in de ban van 

Wateringen, met omtrent 14 morgen 5 hond 70 roeden eigen land, belast met in 

totaal f 7-10 per jaar, 

 met als toegift 7 hond bruikwaar van de Heilige Geestarmen van Naaldwijk, 

gemeen met de voornoemde. woning, 

 in welk eigen land begrepen is de weg groot 1 hond 17 roeden gelegen naast de 

rijstuintjes in Wateringen en de rijstuintjes zelf groot 95 roeden, 

 grenzend aan 

   oost het Gasthuis tot Delft 

  zuid ‘s heren weg, zijne excellentie, de navolgende 3 morgen leenland en de 

St. Jansheren tot Haarlem 

   west de verkoper en de navolgende 1 morgen 5 hond 24 roeden 

                                                           
1
 Begraaflijsten Naaldwijk 1587-1700, Ons Voorgeslacht, jrg. 28, 1973, p. 270. 

2
 Dat is althans de dagtekening van de huwelijksvoorwaarden. Zie Oud rechterlijk archief 

Naaldwijk, inv. nr. 51, akte 24. 
3
 Begraaflijsten Naaldwijk 1587-1700, Ons Voorgeslacht, jrg. 28, 1973, p. 270. 

4.  De Nederlandsche Leeuw, jrg. 105 (1988), kolom 126. 
5
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 51, akte 24. 
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  noord de koper, Vranck Reijersz van der Burch burgemeester van Delft, Gilis 

Jorisse en Pieter Doesen van Ockenburch, 

- 1 morgen 5 hond 24 roeden eigen land, grenzend aan 

   oost de woning en landen voornoemd 

   zuid en west zijne excellentie 

   noord de verkoper, 

- 3 morgen leenland, 

- 3 morgen 3 hond eigen land, grenzend aan 

   oost het weeshuis der stad Delft en Joris Cornelis van Vliet 

   zuid  Joris Cornelis van Vliet en de St. Jansheren tot Haarlem 

   west de St. Jansheren tot Haarlem 

   noord zijne excellentie, 

samen 23 morgen 1 hond 94 roeden, 

- met alle levende have, huisraad, inboedel en meubelen, 

- met als toegift omtrent 29 morgen bruikwaar van diverse eigenaren, conform de 

desbetreffende huurcedules, 

- en als verdere toegift omtrent 13 morgen land van zijn vader in pacht voor een 

periode van 5 jaar. 

Van de totale koopsom van f 28.000 wordt f 20.000 contant betaald, met dien 

verstande dat Willem daarop zijn huwelijks goed ad f 6.000 mag korten. Voor de 

resterende f 8.000 wordt een schuldbrief opgemaakt.
6
 

 

Willem en zijn vrouw overlijden echter al weer zeer snel, nog geen week na elkaar, 

onder achterlating van een baby. 

Op 1.4.1637 verkopen de voogden van het weeskind, te weten 

 Cornelis Vrancken van Rijt, wonend te Honselersdijk, 

 Vranck Cornelisz van Rijt, wonend in De Lier, 

 Cornelis Cornelisz van Rijt, wonend in Schipluiden, 

 Pieter Quirijns van der Burch, in Zandambacht, 

 Pieter Vranckenz van Adrichem en 

 Leendert Jansz Langetaen, beiden te Maasland, 

de eerder genoemde woning met bijbehorend land aan Frederik Hendrik, de prins van 

Oranje, ten behoeve van zijn paleis in Honselersdijk. 

De overdracht vindt plaats voor schepenen van Wateringen op 16.9.1637 door Gerrit 

van der Wel, notaris te Delft, als procuratiehouder. Het gaat om 

 een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, bergen en geboomte, groot 20 

morgen 3 hond land 32 roeden, volgens meting door Pieter Florisz, gezworen 

landmeter. 

Het geheel bestaat uit: 

- 16 morgen 5 hond 72 roeden, die gemeen liggen met 7 hond van de Heilige 

Geestarmen van Naaldwijk, grenzend aan: 

  oost zijne Hoogheid en het Gasthuis van Delft 

  zuid zijne Hoogheid en de ‘s heren weg elk voor een gedeelte 

  west zijne Hoogheid 

                                                           
6
 Zie Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause Domeinraad, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 47, 1992, p. 409, en Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 32, f. 59v. De bij de 

koop inbegrepen overdracht van een leen van 3 morgen land in Wateringen van Cornelis Frankenz van 

Rijdt aan zijn zoon Willem Cornelisz te Naaldwijkerbroek wordt op 10.12.1635 bevestigd door 

Frederik de la Faille, deurwaarder. Vgl. A.J. van der Valk, Repertorium op de grafelijke lenen in 

Wateringen 1281-1646, Ons Voorgeslacht, jrg. 38, 1983, pp. 562-563, leen 27. 
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  noord zijne Hoogheid, Vrank Hendriksz van der Burch burgemeester van 

Delft, Cornelis Vranken van Rijt, Gillis Jorisz en Pieter Doensz 

Ockenburch, 

 aan Vranck Joosten opgedragen op 22.9.1577, 

- 3 morgen 3 hond 60 roeden, grenzend aan 

  oost de erfgenamen van Michiel Lambrechts Crieckenbeek te Delft en Joris 

Cornelisz van Vliet 

  zuid voornoemde Joris Cornelisz van Vliet, IJsbrant Filips van Heemskerck 

en de St. Jansheren te Haarlem 

  west de St. Jansheren te Haarlem en IJsbrant Filips van Heemskerk 

  noord de Wollebrant Molensloot. 

De koopsom van f 18.498 wordt deels contant betaald, deels met een schuldbrief van 

f 10.000.
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De 3 morgen leenland volgen twee jaar later. Op 27.5.1639 oorkonden schepenen van 

Wateringen dat Mr. Michiel van Nieuwpoort, rentmeester van de Grafelijkheid 

- 3 morgen land in Wateringen, grenzend aan 

oost de heer van Wateringen 

west de St. Jansheren te Haarlem 

heeft opgedragen ten eigen aan de voogden van de nagelaten dochter van Willem 

Cornelisz van Rijt. Dit land was na het overlijden van Willem aan de grafelijkheid 

vervallen, daar hij geen mannelijke nakomelingen had. Voor de bevestiging is 1550 

pond betaald. Op dezelfde dag verkopen de voogden dit land aan Frederik Hendrik, 

prins van Oranje.
8
 

 

                                                           
7
 Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause Domeinraad, Ons Voorgeslacht, 

jrg. 47, 1992, pp. 412 en 409, en Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 32, f. 131. 
8
 Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause Domeinraad, Ons Voorgeslacht, 

jrg. 47, 1992, p. 412. Zie ook het Repertorium op de grafelijke lenen in Wateringen 1281-1646, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 38, 1983, pp. 562-563 (Wateringen 27). 
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 MARIA WILLEMSDR VAN RIJT, dr. van Willem Cornelisz van Rijt en 

Trijntje Reijersdr van Adrichem, 

 

 o.tr. Delft (Gerecht)/Schipluiden 30.9/15.10.1651 

 

 (1) CORNELIS PIETERSZ BRABER, doctor in de medicijnen, begr. Delft 

24.9.1663 (Nieuwe Kerk) 

 

 o.tr./tr. Delft/Vrijenban (Gerecht) 20.12.1664/4.1.1665 

 

 (2) CORNELIS WIJCKERSLOOT, zn. van Thomas Anthonisz. (van) 

Wijckersloot en Aaltje Cornelisdr. Maes,
9
 advocaat voor het hof van Utrecht 

 

 

Maertge Willems, het in 1636 achtergelaten weeskind van Willem Cornelisz van Rijt 

en zijn vrouw, komen we later als volwassen vrouw tegen onder de naam Maria 

Willemsdr van Rijt. 

 

Maria krijgt in 1648 uit de nalatenschap van haar grootvader Cornelis Vranckenz 2 

percelen land toebedeeld, die zijn belast met een fidei commis regeling. Het gaat om: 

- 7 morgen 1 hond 27 roeden teelland, gelegen in het ambacht van Monster achter 

de dijk aan de Merriendijk, 

- 14½ hond teelland, gelegen in de ban van Wateringen aan het Slimpad, 

 strekkende van de Merriendijk zuid op tot aan de Broekweg. 

 

Op 26.9.1651 worden voorafgaande aan haar trouwen met Cornelis Braber, doctor in 

de medicijnen, huwelijkse voorwaarden opgesteld.
10

 Dat gebeurt ten huize van haar 

oom Cornelis Cornelisz van Rijt, in aanwezigheid van Vrancken Joosten van Rijt en 

Ysbrant Willemse van Rijt, haar voogden. Terugrekenen leert ons dat Maria op dat 

moment 15 jaar oud is, misschien net 16. 

Marija van Rijt zal alle goederen inbrengen die haar zijn aangekomen van haar 

overleden ouders en van haar grootouders van vaders zijde, volgens de rekening die 

daarvan zal worden gedaan door haar rentmeester, notaris Gerrit van der Wel. De 

aanstaande echtgenoten spreken af dat de door hen ingebrachte goederen en eventuele 

latere erfenissen niet tot de gemeenschap zullen behoren. Na het overlijden van een 

van hen zullen deze goederen weer teruggaan naar de zijde waarvan ze zijn gekomen. 

Winsten en verliezen tijdens het huwelijk zullen 50-50 worden verdeeld. Mocht de 

bruid als eerste komen te overlijden, dan krijgt de bruidegom alle juwelen terug die hij 

aan de bruid zal hebben vereerd. Mocht de bruidegom als eerste overlijden, dan heeft 

de bruid recht op een douarie van f 2.000 eens. 

 

Op 5.10.1663 maakt juffr. Maria van Rijt, weduwe van de heer Cornelis Braber, 

wonende aan de westzijde van de Oude Delft, ziekelijk van lichame, te bedde 

liggende, haar testament op.
11

 Aan de vrienden van haar vaders zijde zal komen en 

blijven 

                                                           
9.  De Nederlandsche Leeuw, jrg. 105 (1988), kolom 126. 
10

 Oud notarieel archief Delft, notaris van der Wel, inv. nr. 1922, f. 20. 
11

 Oud notarieel archief Delft, notaris van der Wel, inv. nr. 1924, f. 74. 
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- de 9 morgen 225 roeden land, gelegen aan het Slimpad tussen Kwintsheul en 

Honselersdijk, haar aangekomen van haar grootouders van vaders zijde, met last 

van fidei commis, 

zonder dat zij tot last van haar boedel verder iets te eisen zullen hebben. De rest van 

haar nalatenschap gaat naar erfgenamen aan haar moeders zijde. 

 

Maria van Rijt, weduwe van Cornelis Braber, maakt op 15 december 1664 huwelijkse 

voorwaarden met haar aanstaande tweede man, mr. Cornelis Wijckersloot. De 

bruidegom wordt bijgestaan door zijn ouders, de heer Thomas Wijckersloot en juffr. 

Alettha Maes, wonende tot Utrecht.  

De bruidegom brengt in  

- een huis, schuur, erf en boomgaard met weiland en teelland, gelegen in het Sticht 

van Utrecht bij de Blaeuwe Cappel onder Oosterveen, strekkende van de heerweg 

tot de Bisschopswatering toe, grenzend aan 

  west St. Servaes 

  oost Outwijck 

- en zijn boeken, 

de bruid brengt in 

- 7 morgen 1 hond 27 roeden onder Monster tussen Wateringen en Honselersdijk en 

- 14½ hond land onder Wateringen, beide verhuurd aan Jan Vranckenz van Rij,t 

- een schuldbrief ten laste van de Prins van Oranje van f 10.000 van 16.9.1637, 

- 10 obligaties ttot een totale waarde van f 12.900, 

- een huis en erf staande aan deOude Delft in Delft, waarin ze woont, grenzend aan 

  noord Dirck Cornelisz van der Meer 

  zuid de weduwe van hr. mr. Wouter van Broekwege, 

maar ze moet nog wel aan de erfgenamen van haar eerste man f 4.000uitkeren op 

grond van zijn testamentaire dispositie van [open] 1663 voor notaris Gerard van der 

Wel te Delft.
12

 

 

Op 4.2.1667 herroept Maria, gezond van lichaam, haar eerdere testament en maakt 

een nieuwe uiterste wilsbeschikking. Zij is inmiddels hertrouwd en benoemt haar 

tweede man, de heer en meester Cornelis Wijckersloot, tot haar erfgenaam. Daarnaast 

zijn er enkele legaten aan familieleden van moeders zijde.
13

 

 

De wens van Maria om haar familieleden van vaders zijde uit te sluiten van haar 

nalatenschap wordt uiteindelijk slechts ten dele verwerkelijkt. Bij de liquidatie van 

haar erfenis
14

 is de situatie gecompliceerd geraakt, doordat ze alsnog een zoontje heeft 

gekregen, Thomas van Wijckersloot, dat na haar ab intestato is overleden. De Van 

Rijten hebben dat aangegrepen voor een juridische procedure, waarbij zij blijkbaar 

hebben aangevoerd dat zij dan wel geen rol mogen spelen in Maria's testament, maar 

wel degelijk erfgenaam zijn van haar kind Thomas, terwijl ook de fidei commis regel 

nog van belang is. Uiteindelijk komt volgens het oordeel van de Hoge Raad van 

Holland van 20.1.1683 de helft van de erfenis toe aan erfgenamen van Maria zelf, 

d.w.z. familie van moederszijde. De andere helft vormt de legitieme portie van 

Thomas, en daarin delen erfgenamen van Maria's vaders en moeders zijde beide voor 

de helft. 

                                                           
12 . Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1924 akte 138. 
13

 Oud notarieel archief Den Haag, notaris van Schoonderwoert, inv. nr. 148, f. 280. 
14

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2220, notaris Ouwendijck, akte 6. 
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Het gevolg is dat de erfgenamen van vaders zijde aanspraak kunnen maken op een 

kwart van de nalatenschap, de nog altijd zeer behoorlijke som van f 3.475-14-8. Daar 

moeten de kosten van de juridische procedure van f 242 dan nog van af. Voor elk van 

de erfgenamen, te weten 

 de 4 kinderen van Vranck Cornelisz van Rijdt, te weten Jan of nu zijn weduwe en 

erfgenamen, Willem, Philips en Cornelia, 

 Cornelia, de dochter van Cornelis Cornelisse van Rijdt, weduwe van Cornelis 

Cornelisse Molewerff en 

 de drie kinderen van Grietge Cornelisdr van Rijdt 

komt dat neer op een uitkering van f 404-5-5. Op 3.4.1683 wordt bij Cornelis 

Ouwendijck, notaris te Delft, opgetekend dat de bedragen inmiddels zijn uitgekeerd. 

 

Vermeldenswaard is nog dat uit de stukken rondom de liquidatie blijkt, dat de twee 

partijen land afkomstig van Maria's grootouders, 7 morgen 127 roeden onder Monster 

en 14½ hond aan het Slimpad onder Wateringen, voor f 145 per jaar verpacht zijn 

geweest aan Jan Vrancken van Rijt. 

Deze percelen zijn op 19.12.1681 openbaar verkocht, te weten 

- de 7 morgen 127 roede aan Leendert Willemse vander Salm voor f 2.263-5-0, 

- en de 14½ hond aan Pieter Doen Hooglandt voor f 737-16-0. 
 


