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 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van 

Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 

 

 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 

 

 MAERTJE CLAESDR VAN SANTVLIET, jd van Schiedam, dr. van Claes van 

Santvliet en Sijtge Maertens Verdel (vgl. Vg), overl. 1661-1672 

 

 Kinderen (volgorde niet zeker):
1
 

 1. Claes, volgt VIl 

 2. Geertje, overl. 1.9.1704
2
 

   tr. Schiedam (RK) 11.11.1662 

   (1) Cornelis Francken Slobbe, weduwnaar van Claesje IJsbrants van Rijt 

(zie onder Va) 

   o.tr. Zouteveen (Gerecht) 9.11.1692 

   (2) Dirck Jacobsz de Vette 

   o.tr. 4.11.1701
3
 

   (3) Cornelis Dircks van der Hoven, mr. huistimmerman en molenmaker te 

Poeldijk 

 3. Gerrit, bouwman, schepen van Zouteveen, aangifte overl. Zouteveen 

29.3.1710 (impost f 6) 

    tr. 

   Maertje Joppe van Dijk, [dr. van Jop Jacobse van Dijk en Claasje van 

Nierop], aangifte overl. Zouteveen 22.11.1723 (impost f 6) 

 4. Maertje/Maritgen, overl. Berkel 16.9.1723 

   o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 9/26.4.1665 

   Arijen Hillebrantsz Ouwervest, begr. Berkel 1693 

 5. Fijtgen, overl. voor 21.11.1709 

   o.tr./tr. Hof van Delft/Rijswijk (Gerecht) 4/21.2.1672 

   Leendert Arijensz van Winden, van Rijswijk 

 6. Vranck, wonend in Rijswijk, begr. Rijswijk 16.2.1694 

   tr. Rijswijk (Oud-Katholiek) 2.2.1683 

   Annitje Joris van der Voort, hertrouwd met Jop Leendersz Hodenpijl, begr. 

Rijswijk 11.10.1709 (impost f 6) 

 7. Grietje, ged. Kethel (RK) 14.4.1648, overl. voor 21.11.1709 

   o.tr. Hof van Delft (Gerecht) 24.5.1674 

   Jacob Jacobsz Verheul, van Pijnacker 

 8. Jan, bouwman te Vlaardingen, begr. Vlaardingen mei 1720 

   o.tr. Vlaardingen (Geref.) 1678 

   (1) Pieternella Willems Dijckshoorn, dr. van Willem Dijckshoorn en 

Trijntje Zuijthoorn, begr. Vlaardingen okt. 1713 

   o.tr./tr. Vlaardingen (Gerecht) 15/31.1.1717 

                                                           
1
 Vgl. ORA Kethel en Spaland, inv. nr. 93, f. 4 en f 45, zie onder VIg. Op 21.11.1709 verlenen de 

gezamenlijke erfgenamen van Vranck Adriaense van Rijt machtiging om diens nalatenschap af te 

handelen. Uit de akte blijkt dat Claes, Geertge, Fijtge, Grietge en Joost Arijens van Rijt reeds zijn 

overleden. Vgl. ONA Delft, inv. nr. 2551G, f. 360. 
2
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2443, f. 243, 8.5.1705. 

3
 Althans, van die datum zijn de huwelijkse voorwaarden voor gezworenen te Pijnacker. Vgl. Oud 

notarieel archief Delft, inv. nr. 2443, f. 243. 
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   (2) Jannetje Ariens Abtswoude, dr. van Arij Cornelisz Abswoude en 

Marritje Schrevels Versijde, weduwe van Joris Jansz Coppert, hertrouwd 

met Pieter van der Zalm, begr. Vlaardingen aug. 1760 

 9. Joost, volgt VIm 

 

 

Bij de verdeling van de nalatenschap van zijn ouders op 17.5.1657 (zie onder IVc) 

verkrijgt Arijen Joosten: 

- 12 morgen 85 roeden land, gelegen inde Oostabtspolder onder Kethel.
4
 (+1) 

 

Op 3.9.1661 maken Arijen Joosten van Rijt, bouwman op de Zouteveen, en Maritge 

Claesdr hun testament op. Het betreft een standaard testament op de langstlevende. 

Arijen Joosten benoemt van zijn kant tot voogden zijn zoon Claes Adriaensz van Rijt, 

zijn broers Vranck en Willem Joosten van Rijt en zijn zwager Andries Arijensz 

Olijman. Maritge van haar kant benoemt tot voogden haar zoon Claes Adriaens van 

Rij en haar zwager Cornelis Adriaensz Sijdeman.
5
 

 

Op 13.5.1676 gaan de kinderen en erfgenamen van Maertje Claesdr van Santvliet, 

weduwe en boedelhoudster van Arijen Joosten van Rijt, te weten 

 Claes Arijensz van Rijt, 

 Gerrit Arijensz van Rijt, 

 Vranck Arijensz van Rijt 

 Jan Arijensz van Rijt, 

 Cornelis Francken Slobbe gehuwd met Geertje Arijensdr van Rijt, 

 Arijen Hillebrantsz Ouwervest, gehuwd met Marritgen Arijensdr van Rijt 

 Leendert Arijensz van Winden, gehuwd met Fijtgen Arijensdr van Rijt en 

 Joost Arijensz van Rijt 

over tot de verkoop van 

- een partij land vanouds begroot op 12 morgen 85 roeden en bij nameting 

bevonden groot 12 morgen 8 roeden, onder Kethel in de Oostabtspolder, grenzend 

aan    (1) 

  oost de Delftse Schie 

  zuid Job Arijensz de Goede, Cornelis Pietersz Ruijter en Bonefaes Cornelisz 

  west de Polderweg 

  noord Claes Dircxz Goutappel, 

 zoals beschreven in de opdrachtbrieven, de jongste van 14.5.1603 en 18.3.1609, 

voor f 5.700 aan Gerrit Keijser te Rotterdam.
6
 

 

                                                           
4
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1931, akte 14.  

5
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1923, akte 159. 

6
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 93, f. 45, bewerking A. van der Tuijn. 
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 GEERTJE ARIENS VAN RIJT, dr. van Arijen Joostenz van Rijt en Maertje 

Claesdr van Santvliet, overl. 1.9.1704
7
 

 

 tr. Schiedam (RK) 11.11.1662 

 

 (1) CORNELIS FRANCKEN SLOBBE, weduwnaar van Claesje IJsbrants van 

Rijt (zie onder Va) 

 

 o.tr. Zouteveen (Gerecht) 9.11.1692 

 

 (2) DIRCK JACOBSZ DE VETTE 

 

 o.tr. 4.11.1701
8
 

 

 (3) CORNELIS DIRCKS VAN DER HOVEN, mr. huistimmerman en 

molenmaker te Poeldijk 

 

 

Geertje Ariens van Rijt, laatst huisvrouw van Cornelis Dirks van der Hoven, meester 

huistimmerman en molenmaker in Poeldijk, overlijdt op 1.9.1704. Volgens haar 

testament van 19.11.1699 zijn haar erfgenamen 

 Claas Ariens van Rijt, onder Hof van Delft, 

 Gerrit Ariens van Rijt, te Zouteveen, 

 Jan Ariens van Rijt, binnen de stad Vlaardingen, 

 Maertie Ariens van Rijt, weduwe van Arij Hillebrants, tot Berkel, 

 de 5 kinderen van Grietie Ariens van Rijt, verwekt bij Jacob Jacobs Verheul, 

 de 2 kinderen van Fijtie Ariens van Rijt, verwekt bij Leendert Ariens van der Wint 

en 

 de 2 kinderen van Joost Ariens van Rijt, te weten 

  Cornelia, meerderjarige dochter te Pijnacker en 

  Maritie, 15 jaar oud, 

elk voor 1/7 deel. De nalatenschap bestaat uit obligaties en dergelijke, met een zuiver 

saldo van f 1.148-0-0, zodat 1/7 deel gelijk staat aan f 164.
9
 

 

                                                           
7
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2443, f. 243, 8.5.1705. 

8
 Althans, van die datum zijn de huwelijkse voorwaarden voor gezworenen te Pijnacker. Vgl. Oud 

notarieel archief Delft, inv. nr. 2443, f. 243. 
9
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2442, 7.10.1704 voor de boedelscheiding en inv. nr. 2443, f. 

243, 8.5.1705 voor de scheiding. 
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 GERRIT ARIJENSZ VAN RIJT, zn. van Arijen Joostenz van Rijt en Maertje 

Claesdr van Santvliet, bouwman, schepen van Zouteveen, aangifte overl. 

Zouteveen 29.3.1710 (impost f 6) 

 

 tr. 

 

 MAERTJE JOPPE VAN DIJK, [dr. van Jop Jacobse van Dijk en Claasje van 

Nierop], aangifte overl. Zouteveen 22.11.1723 (impost f 6) 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 17.12.1682 maken Gerrit Ariensz van Rijt, bouwman, en Maartge Joppen van 

Dijck, wonend te Zouteveen op de woning van heer Eeuwoud Blanckerd, hun 

testament. Gerrit is dan blijkbaar pachter. Ze benoemen de langstlevende tot enige en 

universele erfgenaam, op voorwaarde dat deze de eventuele kinderen behoorlijk 

opvoedt. De alimentatie, lering en opvoeding van de kinderen dienen als hun 

vaderlijk/moederlijk erfdeel.
10

 

 

Op 11.5.1702 koopt Gerrit Ariens van Rijt, 

- een huis, erf, berg, boomgaard en plantagie, in Zouteveen bij het Windaas, 

grenzend aan (+1) 

  oost de Harreweg 

  zuid hr. en mr. Willem van Assendelft 

  west Jacob Floren van Noorden 

  noord Cornelis Leenderts, 

voor f 190 van de curatoren van de geabandonneerde en insolvente boedel van Baertie 

Leenderts zaliger, weduwe van Daem Gijsen Voskuijl.
11

 

 

Op 12.6.1710 doet Maartge Joppe van Dijk aangifte voor de collaterale successie of 

20e penning vanwege de goederen van haar overleden man Gerrit Ariensz van Rijt. 

Het onroerend goed dat ze blijkbaar gemeenschappelijk hebben bezeten, bestaat uit 

- een huis, erf, berg, boomgaard en plantagie in Zouteveen bij het Windaas, 

ter waarde van f 150. (1) 

Over Gerrits aandeel van f 75 moet f 3-15 aan successierechten worden betaald, met 

een x
e
 verhoging van f 0-7-8.

12
 

 

Op 18.6.1716 koopt Maartie Joppe van Dijk, weduwe van Gerrit Arentsz van Rijt, van 

de kinderen van Jacob Floren van Noorden 

- de opstal van zekere woning bestaande uit huis, berg en geboomte, op het land van 

de verkopers op de Oostveen onder Zouteveen, grenzend aan (+2) 

  noord, oost en zuid de verkopers 

  west Cornelis Leenderts Uijttenbroeck 

voor f 212-10.
13

 

                                                           
10

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2102, notaris Frans van Hurck. 
11

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transporten, f. 31v. 
12

  Gaarders Zouteveen, inv. nr. 10. 
13

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, Transporten, f. 69. 
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Na het overlijden van Maartje Joppe van Dijk, weduwe van Gerrit Ariensz van Rijt, 

wordt op 9.2.1724 opnieuw het onroerend goed getaxeerd in het kader van de 

collaterale successie. Het blijkt nu te gaan om 

- een huis en erf te Zouteveen, grenzend aan (1) 

  oost de Harreweg 

  zuid hr. en mr. Willem van Assendelft 

  west de weduwe van Jacob Floren van Noorden 

  noord Pieter Huijbregtsz Poot 

 getaxeerd op f 150 

- en de opstal of een huis op het erf van de weduwe van Jacob Floren van Noorden 

in Zouteveen, grenzend rondom aan genoemde weduwe, (2) 

 getaxeerd op f 25. 

 

Ingevolge haar testament van 19.1.1722 voor notaris Pieter Coel te Delft gaat het 

vruchtgebruik van 

- haar huis, schuur, berg en geboomte als staande op zekere 3 hond land te 

Zouteveen, (-1) 

naar haar broer Jacob Joppen van Dijk en zijn vrouw. De eigendom heeft zij vermaakt 

aan haar neef Daam Jacobsz van Dijk en bij diens overlijden aan zijn broers en zusters 

en hun nakomelingen. 

Het vruchtgebruik van 

- het huis staande op de grond van Floris Jacobsz van Noort onder Zouteveen (-2) 

gaat naar haar neef Jop Jacobsz van Dijk en zijn vrouw Claesje Cornelis van Nierop. 

De eigendom heeft zij vermaakt aan hun kinderen. 

Voor het overige erven (de nakomelingen van) haar broers en zussen.
14

 

 

                                                           
14

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2488, akte 6, f. 24. 
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 VRANCK ARIJENSZ VAN RIJT, zn. van Arijen Joostenz van Rijt en Maertje 

Claesdr van Santvliet, wonend in Rijswijk, begr. Rijswijk 16.2.1694 

 

 tr. Rijswijk (Oud-Katholiek) 2.2.1683 

 

 ANNITJE JORIS VAN DER VOORT, hertrouwd met Jop Leendersz Hodenpijl, 

begr. Rijswijk 11.10.1709 (impost f 6) 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Op 6.2.1694 maken de eerzame Franck Adriaansen van Rijt en de eerbare Annitje 

Joris van der Voort, wonend te Rijswijk, hun testament. Ze benoemen de 

langstlevende tot erfgenaam. Als de man als eerste sterft, krijgen zijn erfgenamen ab 

intestato na de dood van de vrouw f 4.800. Als de vrouw als eerste sterft, krijgt haar 

broer Maarten Joris van der Voort (of zijn erfgenamen) na de dood van de man de 

landerijen die hij van haar heeft bezeten.
15

 

 

Op 21.11.1709 verlenen de gezamenlijke erfgenamen van Vranck Adriaense van Rijt 

machtiging aan Cornelis van Swieten tot Schipluiden om hun aandeel in de erfenis te 

gelde te maken. Vranck heeft bij zijn testament van 6.2.1694 vastgelegd dat zijn 

gezamenlijke erfgenamen na zijn overlijden recht zouden hebben op een bedrag van 

f 4.800. Maar dat bedrag zou pas na het overlijden van zijn weduwe Annitje Joris van 

der Voort uitgekeerd hoeven te worden. Nu Annitje ook is overleden, kan het bedrag 

worden gevorderd bij Jop Leendersz Hodenpijl, als nu jongst met voornoemde 

Annitje getrouwd geweest. 

Erfgenamen zijn: 

 Gerrit Arijenssen van Rijt, bouwman te Zouteveen, 

 Jan Arijenssen van Rijt, bouwman te Vlaardingen, 

 Maertje Arijens van Rijt, wed. van Arij Hillebrantse Overvest, tot Berkel, 

 de twee kinderen van Claes Arijense van Rijt zaliger, te weten 

  Magtelt Claes van Rijt, e.v. Jan Leendersz Suijker, tot Papswoude en 

  Aerijen Claessen van Rijt, tot Delfgauw, 

 de twee kinderen van Fijtge Ariens van Rijt zaliger, 

 de twee kinderen van Joost Arijensz van Rijt, te weten 

  Cornelia Joosten van Rijt, e.v. Cornelis Engelen van Leeuwen en 

  Maria Joost van Rijt, nog minderjarig, en  

 de vijf kinderen van Grietje Arijens van Rijt.
16

 

 

                                                           
15

  Oud notarieel archief Rijswijk, inv. nr. 6, notaris Johan Bout, akte 27. 
16

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2551G, f. 360.  



Vh - 7 

Vh-8 

 

 JAN ARIENSZ VAN RIJT, zn. van Arijen Joostenz van Rijt en Maertje Claesdr 

van Santvliet, bouwman te Vlaardingen, begr. Vlaardingen mei 1720 

 

 o.tr. Vlaardingen (Geref.) 1678 

 

 (1) PIETERNELLA WILLEMS DIJCKSHOORN, dr. van Willem Dijckshoorn en 

Trijntje Zuijthoorn, begr. Vlaardingen okt. 1713 

 

 o.tr./tr. Vlaardingen (Gerecht) 15/31.1.1717 

 

 (2) JANNETJE ARIENS ABTSWOUDE, dr. van Arij Cornelisz Abswoude en 

Marritje Schrevels Versijde, weduwe van Joris Jansz Coppert, hertrouwd met 

Pieter van der Zalm, begr. Vlaardingen aug. 1760 

 

 Kinderen: geen 

 

 Jannetje Ariens Abtswoude heeft een zoon uit haar eerste huwelijk, Arij Jorisse 

Koppert 

 

 

Op 29.5.1679 koopt Jan Arents van Rijt van de executeur van de boedel van Dirck 

Hendricksz Verbrugge en Annetje Jansd Hoogstadt 

- een huis en erf met schuur, tuin en plantage aan de Dijk te Vlaardingen, grenzend 

aan    (+1) 

  oost de Dijk 

  zuid Jacob Dockum, Corstiaen den Ouden en Jan Ewoutsz Verkiel 

  west de Biersloot 

  noord het Kerkpad en de huizen van de overledenen, 

voor f 1.475.
17

 

 

Op 23.2.1680 koopt Jan Arijensz van Rijt te Vlaardingen, 

- 3 morgen 3 hond vrij patrimoniaal weiland, gelegen aan de Zijl onder Zouteveen, 

strekkende uit de Vlaardingse vaart oostwaarts op tot aan de Zijlsloot, grenzend 

aan    (+2) 

  zuid de Zijl van Vlaardingerambacht en Jacop Jacobsz van der Burgh 

  noord Adriaen Pietersz Hoochveen, 

 belast met 2 brieven, de ene van f 800 en de andere van f 600, ten behoeve van 

Heijnderick de Man notaris te Schiedam, met 2 jaar renten tegen 6% per jaar, 

verder vrij en onbelast, 

voor f 1.597 contant geld, boven de voornoemde som van f 1.568, samen f 3.165, van 

Dirck Gerrebrantsz Hensbroeck.
18

 

 

Op 23.5.1699 koopt Jan Arijensse van Rijt 

- een stukje weiland groot omtrent 2 morgen 5 hond in de Polder van Hoogstad 

onder Vlaardingerambacht, grenzend aan (+3) 

  oost Vranck Gerritsz van Noort 
                                                           
17

  Oud rechterlijk archief Vlaardingen, inv. nr. 71, f. 346. 
18

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 19, Transporten, f. 132v, 28.5.1680. 
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  zuid en west mevr. Adriana van Ruijtenburgh 

  noord Cornelis Roodenrijs, 

voor f 1.020 van Cornelis Cornelissen van der Lee, Gerrit Arijensse Bleijswijk en Doe 

Arijensse Croesen.
19

 

 

Op 3.11.1701 verkopen Pietertje, Neeltje, Jaapje en Annetje Willems Dijxhoorn, 

vertegenwoordigd door hun echtgenoten, hun 4/5 deel in zekere woning met 35 

morgen land in de Holierhoekse polder onder Vlaardingerambacht voor f 17.520 aan 

hun broer Pieter Willem Dijxhoorn, die zelf reeds het resterende 1/5 deel bezit. De 

broer en zussen zijn erfgenaam van hun moeder Trijntje Zuijthoorn, weduwe 

Dijxhoorn.
20

 

 

Op 13.5.1702 kopen Jan Arijensz van Rijt en Arij Arijensz van der Lely 

- 7 morgen 1 hond 5 roeden vrij eigen vlietland, onder Maasland op de kaart 

getekend als nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, strekkende van de Vlaardingse vaart af tot de 

Middelwatering toe, grenzend aan (+4) 

  zuidoost de landen geadministreerd bij de rentmeester Hanneman 

  noordwest Aegie Jans Leeuwenschilt, 

voor f 1.953 van de erfgenamen van Cornelis Piek.
21

 

 

Op 13.7.1713 maakt Pietertje Willem Dijxhoorn, huisvrouw van Jan van Rijt, 

wonende binnen Vlaardingen, haar testament. Ze doet een aantal legaten en benoemt 

voor het overige haar man tot enige en universele erfgenaam. Bij zijn hertrouwen of 

na zijn overlijden gaat wat er over is van haar nalatenschap naar haar broer en 

zusters.
22

 

 

Op 14.1.1717 sluit Jan Ariense van Rijt, weduwnaar van Pietertje Willemse 

Dijckshoorn, wonende te Vlaardingen, een overeenkomst met zijn schoonbroer en -

zussen. Volgens haar testament dat in oktober 1713 metterdood is geconfirmeerd, 

heeft Pietertje haar man tot erfgenaam gemaakt. Maar bij diens overlijden of 

hertrouwen gaat (de rest van) haar erfenis naar haar broers en zussen. Jan overweegt 

nu een tweede huwelijk aan te gaan en wil de zaak in goed overleg geregeld hebben. 

Om te beginnen krijgt Jan de volledige eigendom van 

- zijn huis en erf, met schuur, bergen, boomgaard en alle toebehoren zoals levende 

have, bouwgereedschappen en meubelen. (1) 

De rest, waaronder 

- 3 morgen 3 hond vrij patrimoniaal weiland in Zouteveen, strekkende van de 

Vlaardingse vaart oostwaarts op tot aan de Zijlsloot toe, grenzend aan (2) 

  zuid de Zijl van Vlaardingerambacht 

  noord Josijntie Dircxs Vegter c.s., 

- 2 morgen 5 hond in Vlaardingerambacht in de polder van Hoogstad, grenzend aan 

  oost Vranck Gerritse van Noord (3) 

  zuid en west Vrouwe Adriana van Ruijtenburg, 

  noord Cornelis Rodenrijs 

- 4 morgen 1 hond vlietland in Maasland, strekkende van de Molensloot af tot de 

Middelwatering toe en (4) 

                                                           
19

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 39. 
20

  Oud rechterlijk archief Vlaardingerambacht, inv. nr. 27, f. 79. 
21

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1157, f. 142. 
22

  Oud notarieel archief Vlaardingen, inv. nr. 19, akte 428, notaris Jacobus Braet. 
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 omtrent 4 hond vlietland als voor, grenzend aan 

  oost de Vlaardingse vaart 

  west de Middelwatering, 

een reeks uitstaande vorderingen en 1/16 in een hoekerschip, wordt 50-50 gedeeld. De 

vorderingen zullen bij de eerste gelegenheid worden opgezegd, het overige blijft 

vooralsnog gemeen maar kan worden verkocht indien gewenst. (-2a/3a/4a) 

De administratie zal worden gevoerd door Jacob Gillisse Manneken, een zoon van 

Annettie Willems Dijcxshoorn. De door Pietertie in haar testament beschreven legaten 

komen ten laste van (het aandeel van) de familie Dijcxshoorn.
23

 

 

Op 21.2.1719 koopt Jan Ariensz van Rijt, echtgenoot van Jannetje Ariensdr van 

Abswoude 

- een huis met erf aan de westzijde van de Vaart te Vlaardingen, grenzend aan (+5) 

  oost de Vaart 

  zuid het Kerkpad 

  west de kade 

  noord Huijgh van der Bosch, 

voor f 333-6-0 van de erven van Maritje Schrevelts Versijde, de moeder van Jannetje. 

Van het huis behoort reeds 1/6 deel toe aan de koper als mede-erfgenaam.
24

 

 

Jannetje erft ook een aandeel in de nalatenschap haar moeder ouders. In die 

hoedanigheid verwerft ze 

- 1/6 van 1/5 in een huis en erf met 20 morgen 320 roeden 6 voet land aan het 

zuideinde van Berkel, op Schoonstede.
25

 (+6) 

 

Op 30.10.1719 maken Jan Ariensz van Rijt en Jannetje Ariens Abswoude, echtelieden 

wonende binnen de stad Vlaardingen, hun testament op. Jan benoemt de langstlevende 

tot erfgenaam. Bij diens huwelijk of overlijden krijgen de naaste erfgenamen ab 

intestato f 750. Jannetje benoemt haar zoon Arij Jorisse Koppert tot erfgenaam. Haar 

tweede man Jan krijgt bij haar overlijden een kindsdeel. Verder leggen ze de seclusie 

van de weeskamer vast en benoemt Jan tot voogden Willem Arientse Overvelt onder 

Berkel en Arij Claas van Rijt te Delfgauw.
26

 

 

In het voorjaar van 1721 worden de nagelaten goederen van Jan Ariensz van Rijt, 

overleden te Vlaardingen, getaxeerd in het kader van de collaterale successie.
27

 Het 

betreft 

onder Vlaardingen 

- ½ in een huis en erf aan de westzijde van de Kortendijk te Vlaardingen met berg, 

schuur en tuin, grenzend aan (1) 

  oost de dijk 

  zuid de armen 

  noord ’s heren straat of Kerkpad, f 450 

                                                           
23

  Oud notarieel archief Vlaardingen, inv. nr. 20, akte 556, notaris Jacobus Braet 
24

  Oud rechterlijk archief Vlaardingen, inv. nr. 76, f. 60v. 
25

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 28, Giftboek, f. 79v. 
26

  Oud notarieel archief Vlaardingen, inv. nr. 21, akte 645, notaris Jacobus Braet. 
27

 Taxatieboeken collaterale successie Vlaardingen, inv. nr. 14, f. 4, 10.3.1721 (Berkel en Rodenrijs), 

f. 6v, 20.3.1721 (Maasland), f. 7, 15.5.1721 (Zouteveen), f. 8 (Vlaardingen) en f. 9 (Vlaardinger-

ambacht). Zie ook Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 121, Aangiften collaterale 

successie, f. 246. 



Vh - 10 

- ½ in een huis en erf, berg en schuur aan de kade van de Vlaardingse vaart, met de 

eigendom van de kade, grenzend aan (5) 

  oost de vaart 

  zuid de weduwe van Jan Boer 

  west voornoemde kade 

  noord voornoemde vaart, f 250 

onder Zouteveen 

- ¼ in een stuk land van 3½ morgen, grenzend aan (2b) 

  oost Teeuwis van den Bosch 

  zuid de erfgenamen van de weduwe Hoogstraeten 

  west de Vlaardingse vaart 

  noord de weduwe van Jan van Gesel en Harmen van de Swet, f 459-7-8 

onder Vlaardingerambacht 

- ¼ in 2 morgen 5 hond bij de Engelse boomgaard, grenzend aan (3b) 

  oost Vlieger Rodenrijs 

  zuid Vrank van Noorden, dhr. Cornelis Hartigveldt 

  west voornoemde hr Hartigvelt, f 150 

onder Maasland 

- ¼ in een stuk land in 4 partijtjes, zijnde vlietland, in het geheel 3 morgen 5 hond, 

de eerste grenzend aan (4b) 

  oost en west Pieter Poot 

  zuid dhr. Assendelft 

  noord Pieter Proost 

 de andere drie grenzend aan 

  oost Pieter Poot 

  zuid dhr. Assendelft 

  west de Middelwatering 

  noord Pieter Damen Bergman, f 7 

en onder Berkel en Rodenrijs 

- 1/60 (1/2 van 1/6 van 1/5) in een woning, (6) 

 bestaande uit huis, schuur en twee bergen in het Zuideinde van Berkel en 

Rodenrijs met 20 morgen 320 roeden 6 voet land in verschillende partijen, f 94 

met nog een aantal aandelen in diverse schuldbrieven ter waarde van f 850 

 

Op 22.5.1721 verkopen de erfgenamen van Pietertje Willems Dijcxhooren 

- 1 morgen 2 hond 75 roeden vrij eigen vlietland, gemeen liggende in de helft van 7 

morgen 1 hond 5 roeden vlietland toekomende aan Pieter van der Salm, onder 

Maasland strekkende van de Vlaardingse vaart af tot de Middelwatering toe, 

aan mede-erfgenaam Leendert Pieters Dijcxhoren.
28

 (4a) 

 

Op 22.6.1722 koopt Pieter Ariendse van der Salm  

- de helft van 17 hond land in de polder van Hoogstad onder Vlaardingerambacht, 

grenzend aan (+3a) 

  oost Gerrit en Jan Vranken van Noorden 

  zuid en west dhr. Cornelis Hartigveldt 

  noord Cornelis Roodenrijs, 

voor f 380-10 van Pieter Willemsz Dijcxhoorn c.s. De wederhelft behoort reeds toe 

aan de koper.
29

 
                                                           
28

  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1159, Transportboek, f. 106. 
29

  Oud rechterlijk archief  



Vh - 11 

 

Op 12 en 26.5.1723 verkopen de gezamenlijke erfgenamen van Jannetjes grootouders 

hun aandeel in de nalatenschap in verschillende partijen. Ook Pieter Ariens van der 

Zalm doet afstand van zijn 

- 1/6 van 1/5 in een huis en erf met 20 morgen 320 roeden 6 voet land aan het 

Zuideinde van Berkel.
30

 (-6) 

 

Volgens het verpondingskohier koopt Pieter van der Salm in 1728 

- de helft van 3 morgen 300 roeden land bij Vlaardingen onder Zouteveen (+2a) 

van de kinderen van Elisabeth van der Burgh weduwe Hoogstraten. Elisabeth van der 

Burgh had de bedoelde helft op 27.6.1720 weer gekocht van de erfgenamen van 

Pietertie Willemsdr Dijkshoorn.
31

 
 

                                                           
30

  Oud rechterlijk archief Berkel en Rodenrijs, inv. nr. 28, ff. 164v e.v. en inv. nr. 29, ff. 1 e.v. voor 

de giften en inv. nr. 97, ff. 155v e.v. voor de transporten. 
31

  Oud rechterlijk archief Zouteveen, inv. nr. 20, f. 88v en Oud archief Zouteveen, inv. nr. 8, ff. 43 en 

43v. 


