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 WILLEM JOOSTENZ VAN RIJT, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt 

Jansdr (zie IVc), bouwman in de Noord-Kethelpolder omtrent Kwakelbrug onder 

Kethel, begr. Kethel 13.5.1669 

 

 tr. 

 

 (1) GRIETGE ARIENS SUIJCKER, begr. Kethel 27.8.1664 

 

 Kinderen:
1
 

 1. Adrianus, ged. Kethel (RK) 10.5.1648 

 2. Arij, geb. ca. 1651, volgt VIn 

 3. Machteld, geb. Kethel, ged. Schiedam (RK) 26.5.1656 

 4. Joost, geb. Noord-Kethel, ged. Schiedam (RK) 29.8.1659 

 5. Maria, geb. Noord-Kethel, ged. Schiedam (RK) 5.10.1662 

 

 tr. begin 1666 

 

 (2) MARITGE JANSDR, weduwe van Cornelis Simons van de Bergh 

 

 Maritge heeft uit haar eerste huwelijk een zoon, Jan Cornelis van den Bergh (zie 

Vh) 

 

 

Op 10.4.1646 koopt Willem Joosten 

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

alles op staat en twee boomgaardjes, in de Noord-Kethelpolder omtrent 

Kwakelbrug, liggende over de Poldervaart aan de Schie, alsmede 10 morgen 2 

hond 50 roeden land onder Kethel.
2
 (+1) 

 

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

verkrijgt Willem Joosten 

- 4 morgen patrimoniaal land, in de Oostabtspolder onder Kethel.
3
 (+2) 

 

Op 11.5.1661 koopt Willem Joosten van Rijdt, inwoner van Kethel, voor f 3.000 van 

Cornelis Cornelisz Poldervaert 

- 7 morgen 286 roeden land, gelegen aan 2 kampen in de Oostabtspolder onder 

Kethel, waarvan de koper voor zijn helft zal hebben een kamp, grenzend aan 

  zuid de verkoper met het andere kamp 

  noord jonkheer van Alckemade 

  strekkende van de watering af tot aan de Poldervaart.
4
 (+3) 

 

Op 6.6.1663 maken Willem Joosten van Rijt, bouwman, en Grietgen Ariensdr 

Suijcker, wonend in Noord Kethel aan de Schie bij de Poldervaart, hun testament. Ze 

benoemen de langstlevende tot enige en universele erfgenaam, op voorwaarde dat 

deze de eventuele kinderen behoorlijk opvoedt en hen bij meerderjarigheid samen 

                                                           
1
  Volgens de DTB van Kethel zijn op 5.6.1656 en 12.6.1658 twee kinderen van Willem begraven. 

Onduidelijk is om welke kinderen het precies gaat. 
2
 Vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2171. 

3
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1931, akte 14.  

4
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 92, f. 94v, bewerking A. van der Tuijn. 
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- 3 morgen 4 hond 50 roeden in de Oostabtspolder aan de Poldervaart, strekkende 

oostwaarts op tot in de watering, grenzend aan 

  zuid Cornelis Poldervaart 

  noord Jan Maertens met bruikwaar 

plus f 4.000 uitkeert in plaats van het vaderlijk of moederlijk erfdeel. Zijn er geen 

kinderen, dan dient de langstlevende het voornoemde perceel plus f 4.000 uit te keren 

aan de vrinden van de eerststervende.
5
 

 

Op 20.1.1666 maken Willem Joosten van Rijt, bouwman en weduwnaar, en zijn 

aanstaande bruid, Marijtgen Jansdr weduwe van Cornelis Sijmons, huwelijkse 

voorwaarden. Ze wonen beiden te Kethel aan de Schie bij de Poldervaart. Er zal geen 

gemeenschap van goederen zijn, noch van winst en verlies. Ieder behoudt en 

administreert zijn eigen goederen en kan niet aangesproken worden voor de schulden 

van de ander. Willem zal alleen zorgen voor het onderhoud van Marijtgen en haar 

familie. Bij scheiding van de boedel krijgt ieder zijn deel terug. Daarnaast ontvangt 

Marijtgen, of haar descendenten, nog f 1.000 uit de goederen van Willem.
6
 

 

Op 2.2.1668 benoemt Willem Joosten van Rijt, in Noord Kethel aan de Schie, in zijn 

testament zijn zoon Arij Willemse van Rijt, oud omtrent 16 jaar, tot enige erfgenaam. 

Arij mag niet vrijelijk disponeren over de goederen die zijn vader hem heeft 

nagelaten, totdat hij 20 jaar oud is geworden. Mocht Arij voor die tijd overlijden, dan 

zullen de genoemde goederen alleen naar zijn vaders zijde vererven, en niet naar zijn 

moeders kant. Voogden worden Vranck Joosten van Rijt, zijn broer, en Isbrant 

Willems van Rijt, zijn neef.
7
 

 

Op 22.5.1669 transporteren Cornelis en Leendert Adriaensz van der Burg 

- 2 morgen 4 hond 96½ roeden land, gemeen in een kamp van 5 morgen in Kethel-

noord, grenzend aan (+4) 

  oost de Poldervaart 

  zuid en noord Joris Cornelisz Poldervaert en Joris Leendertsz Quant 

  west de Delftseweg 

aan Claes Arijensz van Rijt, Cornelis Arijensz Sijdeman en Franck Joosten van Rijt, 

als voogden over het nagelaten weeskind van Willem Joosten van Rijt. Willem 

Joosten had het perceel eerder gekocht voor f 3.300.
8
 

 

Op 5.6.1669 wordt de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Willem Joosten 

van Rijt, bouwman, wonende en overleden in ambacht Kethel. 

Willem is getrouwd geweest met 

(1) Grietge Ariens Suijcker, uit welk huwelijk zijn zoon Arij is voortgekomen. 

Willem was universele erfgenaam ingevolge het testament van 6.6.1663. Wel 

diende hij aan Arij 3 morgen 4 hond 50 roeden land in de Oostabtspolder plus 

f 4.000 uit te keren bij diens meerderjarigheid. Dat is nog niet gebeurd, zodat een 

en ander in de gemene boedel is gebleven. 

(2) Maritge Jansdr, nu zijn weduwe, met wie hij huwelijkse voorwaarden heeft 

vastgelegd op 20.1.1666. Daarbij is vastgelegd dat aan beide zijden blijft, wat van 

                                                           
5
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1924, notaris Gerard van der Wel, f. 60. 

6
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1924, notaris Gerard van der Wel, f. 170. 

7
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2168, notaris Abraham van der Velde, f. 392. 
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van elke zijde is gekomen. Wel moet Maritge Jansdr bij Willems overlijden de 

som van f 1.000 meekrijgen. 

Bij onderhandse akte in presentie van zijn broer Vranck heeft Willem nog aangegeven 

dat hij wil dat Maritge Jansdr blijft bouwen op zijn woning, totdat zijn zoon Arij de 

woning zal willen gebruiken. Zolang dient Maritge jaarlijks de helft van de huur van 4 

morgen land in Overschie te ontvangen. Als zij ophoudt met bouwen, zal zij de huur 

van het genoemde land tot eerlijk onderhoud trekken. Voorts wil hij dat Jan Cornelis 

van de Bergh, de zoon van Maritge, zal blijven bouwen bij zijn moeder, waarvoor hij 

jaarlijks 22 pond zal genieten. 

De onroerende goederen bestaan uit 

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

alles op staat en twee boomgaardjes, in de Noord Kethelpolder omtrent 

Kwakelbrug, liggende over de Poldervaart aan de Schie, alsmede 10 morgen 2 

hond 50 roeden land onder Kethel, bestaande uit (1) 

 - 2 morgen 1 hond land gekomen van het St. Baarten Convent, in de 

Oostabtspolder 

 - 2 morgen 1 hond 50 roeden, als voor 

 - 6 morgen in de Noord-Kethelpolder. 

 Hiervan bevonden de opdrachtbrief van 10.4.1646 voor schout en schepenen van 

Kethel. 

- 4 morgen land in de Oostabtspolder onder Kethel, de overledene aangekomen uit 

de boedel van zijn vader Joost Vrancken van Rijt. Hiervan bevonden de 

opdrachtbrief van 7.2.1619 op naam van Joost Vranckensz (2) 

- de helft van 7 morgen 286 roeden land, in twee kampen in de Oostabtstpolder 

onder Kethel, volgens de opdrachtbrief van 11.5.1661 (3) 

- 2 morgen 4 hond 96½ roeden land, in de Noord-Kethelpolder onder Kethel, 

gekocht door de overledene kort voor zijn overlijden.
9
 (4) 

 

                                                           
9
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2171. 


