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 VRANCK JOOSTENZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, zn. van Joost Vrankenz 

van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), wonend te Schiedam, sergeant der 

schutterij, leenman onder Kethel, overl. Schiedam 11.11.1670
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 tr. Schiedam (RK) nov. 1625 

 

 (1) SIJTGE MAERTENS VERDEL, weduwe van Claes van Santvliet, overl. 

Schiedam 6.8.1657 

 

 Kind: 

 1. Jannitge, 

   o.tr./tr. Delft (Gerecht) 7/22.11.1648 

   (1) Cornelis Adriaensz Sijdeman, weduwnaar, wonende te Pijnacker 

   o.tr./tr. Delft/Schiedam (Gerecht) 18.3/5.4.1671 

   (2) Franck Jansz Duijvesteijn, jm, wonende te Schiedam, later Hof van 

Delft en daarna te Pijnacker, zoon van Jan Hendricksz Duijvesteijn de 

jonge en Engeltge Vrancken van der Burch
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 o.tr. Schiedam (Gerecht) 4.10.1658 

 

 (2) ANGENIETJE CORNELISDR BOERTGE, van Zoeterwoude 

 

 

Op 8.11.1625 leggen de jongeman Vranck Joosten uit het ambacht Kethel en de 

weduwe Fijtgen Maertens huwelijkse voorwaarden vast. Ze brengen al hun goederen 

in. Als Vranck als eerste zonder nakomelingen overlijdt, krijgen zijn erfgenamen 

alleen zijn inbreng terug. Als Fijtgen als eerste overlijdt, krijgt Vranck de helft van de 

boedel zoals die er op dat moment voor staat.
3
 

 

Op 14.5.1639 koopt Vranck Joostenz van Overrijt 

- een huis en erf gelegen op de Dam te Schiedam en nog een huisje en erf 

daarachter in de steeg, gekomen van Joris Ariensz Cagenaer, 

 het huis en erf strekkende voor van de straat tot achter op de Haven uitkomende, 

grenzende aan 

  oost ’s heren steeg 

  west het huis van Thomas Huttingh competerende het weeshuis, 

 het kleine huisje strekkende voor van de straat tot achter aan het grote huis, 

grenzend aan 

  zuid het huis van de weduwe van Maertgen Jacobsdr Maen 

  noord het grote huis, 

van Pouwels Willemsz Snel voor f 1.200 gld in gereed geld.
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Op 10.11.1652 dragen de gezamenlijke erfgenamen van Floris Maertensz Verdel, in 

zijn leven gewoond hebbende op de Buitenwatersloot in Delft, 5 morgen patrimoniaal 

                                                           
1
  Althans, op die datum wordt in het Register van overledenen van Schiedam Franck Joosten in de 

Pannekoekstraat vermeld. Vranck is in ieder geval in het najaar van 1670 overleden. 
2. K.J. Slijkerman, De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein, in: Ons 

Voorgeslacht, jrg. 38 (1983), blz. 14. 
3
  Oud notarieel archief Schiedam. inv. nr. 741, notaris Willem Nieupoort, f. 281. 

4
  Oud rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 340, f. 323v, bewerking H.J. van der Waag. 
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land in het Cleijne Hoff onder Hof van Delft over aan Claes Commersz van der 

Marck. Tot de erfgenamen behoort Vranck Joosten van Rijt wonende tot Schiedam als 

echtgenoot van Fijtge Maertendsr Verdel.
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Op 20.1.1656 maken Vranck Joosten van Rijt, sergeant der schutterij van Schiedam, 

en zijn vrouw Sijtge Maertens hun testament op. Ze benoemen elkaar tot erfgenaam, 

mits de langstlevende aan Maertge Claes, gehuwd met Arien Joosten van Rijt, dochter 

uit het eerste huwelijk van Sijtge Maertens, en aan Janneken Vrancken van Rijt, hun 

dochter, enige goederen en de helft van het ongemunte goud en zilver overdraagt. Als 

de man eerst overlijdt, zal de vrouw het vruchtgebruik hebben van het legaat voor 

Janneken Vrancken. Bij hertrouwen van de langstlevende zal deze de helft van de 

boedel aan de kinderen moeten overdragen. Maertge Claes zal niet de goederen erven, 

die de man nog van zijn vader Joost Vrancken van Rijt zal erven. De man benoemt tot 

voogd over de minderjarige erfgenamen Isbrant Willemsz van Rijt, zijn neef, de 

vrouw Reijnoudt Maertensz Verdel, haar broeder.
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Op 2.6.1657 maken Vranck Joosten Overrijt, sergeant der burgerij te Schiedam, en 

zijn vrouw Sijtge Maertens opnieuw hun testament op, waarbij de man tot zijn 

erfgenaam benoemt Jannetge Vrancken Overrijt zijn dochter mits deze kinderen heeft, 

en indien dit niet het geval is, dan zal zij alleen haar wettelijke deel erven, terwijl dan 

het overige deel zal toevallen aan Sijtge Maertens voornoemd, terwijl deze tot haar 

erfgenamen benoemt Maertge Claes en Jannetge Vrancken, haar beide dochters, 

terwijl de man tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen benoemt Isbrant 

Willemsz van Rijt, zijn neef, en de vrouw Rijnoudt Maertensz Verdel, haar broeder.
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Op 17.8.1657 verkoopt Vranck Joosten van Rijt te Schiedam aan Maerten Raesz 

brandewijnbrander te Schiedam 

- 4 morgen land in de Nieuwlandse polder onder Kethel, grenzend aan 

  oost de erfgenamen van Willem van der Houff 

  zuid het fraterhuis te Delft 

  west de uiterdijk over de Oudendijk 

  noord de verkoper 

voor f 110 per morgen.
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Op 24.4.1659 verkrijgt Franck Joostenz van Rijt na overdracht door jonkheer Pieter 

van Valckesteyn 

- 3 morgen land in ’s-Gravenland buiten Schiedam, genzend ten oosten aan de 

Schie, 

in leen van het hof van Wassenaar.
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Op 27.12.1667 maakt Angenietge Cornelisdr, huisvrouw van Vranck Joosten van Rijt, 

wonende binnen Schiedam, haar testament op. Ze benoemt tot haar universele 

erfgenamen, elk voor een gerecht vijfde part, de nagelaten kinderen van haar zuster 

Annetge Cornelisdr, haar broeder Jacob Cornelisz Boertge, de kinderen van haar 

                                                           
5
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 92, Giftboek HvD 1645-1682, f. 35v. 

6
 Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 777, f. 213. 

7
 Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 777, f. 395. 

8
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 41v. 

9
  C. Hoek, De leenkamer van de hof te Wassenaar (1226-1744), Ons Voorgeslacht, jrg. 33, 1978, p. 

220, leen 128B. 
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broeder Arijen Cornelisz Boertge, haar zuster Maertge Cornelisdr getrouwd met Jacob 

Joosten van der Slodt, en haar zuster Lootje Cornelisdr getrouwd met Arijen Jansz 

Onderwater.
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Op 26.6.1670 maakt Franck Joosten van Rijt, burger van Schiedam, ziekelijk van 

lichaam te bedde liggende, een nieuw testament. Hij approbeert de huwelijkse 

voorwaarden met Angenietje Cornelisdr, voor zover die niet worden gecontrarieerd 

door zijn uiterste wil. Die houdt in dat zijn vrouw, in plaats van de finale scheiding 

van de boedel, voor haar deel alle goederen zal krijgen die zij ten huwelijk heeft 

ingebracht, namelijk 

- zekere woning met omtrent 5 morgen land onder Zoeterwoude, 

- f 4.800 in geld of obligaties en 

- de helft van de gehele inboedel en huisraad, met al haar linnen en wollen kleren en 

het goud- en zilverwerk ten lijve en rugge van haar Angenietje. 

De eventuele bedrijfsverliezen tijdens het huwelijk zullen niet op haar verhaald 

mogen worden.
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Op 7.7.1670 verkoopt Vranck Willemsz van Rhijt wonende te Schiedam als last 

hebbende van Vranck Joostenz van Rhijt zijn neef 

- een huis en erf op de Dam te Schiedam, strekkende voor van de straat tot achter 

aan het huis van Jan Thijsz schoenmaker, grenzend aan 

  oost ’s heren steeg 

  west Jacob Jacobsz van der Burg, 

 alles volgens de oude waarbrief van 14.5.1639, 

voor f 600 aan Pieter Lourisz van Noorden.
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Op 31.12.1670 verklaren Angenietje Cornelisdr weduwe van Franck Joosten van Rijt, 

ter ene zijde, en Jannetje Francken van Rijt weduwe van Cornelis Arijensz Sijdeman 

wonende tot Pijnacker, geassisteerd met Claes Arijensz van Rijt wonende op de 

Hoorn en Arijen Hillebrantsz Ouwervest wonende te Berkel, dochter en enige 

erfgename van de voornoemde Franck Joosten van Rijt, ter andere zijde, met elkaar 

geaccordeerd te zijn over de verdeling van de nagelaten goederen van Franck Joosten 

van Rijt. Angenietje accepteert hetgeen haar volgens het testament van Franck Joosten 

van 26.6.1670 is toebedeeld, Jannetje krijgt de verdere boedel.
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 Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 762, f. 1191. 
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  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 763, notaris Maarten Kouwenhove, f. 505. 
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13

  Oud notarieel archief Schiedam, inv. nr. 763, notaris Maarten Kouwenhove, f. 757. 


