
IIIb - 1 

 VRANCK JOOSTENZ, geb. ca. 1530(?), zn. van Joost Hillebrantsz en Margriete 

Cornelisdr (II), gezworene van Hof van Delft (1565, 1568),1 bouwman in de 

Broekpolder onder Wateringen, leenman onder Wateringen en in 

Naaldwijkerbroek, ambachtsbewaarder van Naaldwijk (1581),2 schepen te 

Wateringen (1582),3 overl. Naaldwijk 26.4.1599
4
 

 

 tr. 

 

 GRIETGEN WILLEMSDR, van Den Hoorn, dr. van Oude Willem Pietersz en 

Maritge Jansdr.
5
 

 

 Kinderen: 

 1. Willem, volgt IVa 

 2. Cornelis, volgt IVb 

 3. Joost, volgt IVc 

 4. Maritge, overl. ca. 1601 

   tr. 

   Cornelis Pieter Huijbrechts, weduwnaar van Maritge Cornelis Vranckendr, 

overl. ca. 1602
6
 

 5. Grietgen, begr. Monster 30.4.1622 

   tr. Naaldwijk (Geref.) 21.5.1589 

   Joris Meesz, weduwnaar van Annetgen Gerritsdr, wonend te Poeldijk, 

overl. ca. 1604
7
 

 

 

Vranck Joostenz komen we voor het eerst officieel tegen in het kader van de heffing 

van de 10e penning over 1557. Op 4.3.1558 doet Vranck namens zijn vader Joost 

Hillebrantsz, die op sterven ligt, aangifte van de huur van 4 morgen land in 

                                                           
1
  C. Hoek, Het cartularium van Ariaenge Ariënsdochter, Ons Voorgeslacht, jrg. 44, 1989, pp. 520, 

523. 
2
  Archief ambachtsbestuur Naaldwijk, inv. nr. 121, f. 29. 
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 C. Hoek, Register van de Heilige Geest te Naaldwijk, Vierde jaarboek van de Zuid-Hollandse 

vereniging Ons Voorgeslacht, 1961, p. 37. 
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  J.J.F. Lots, Enige grafzerken in Naaldwijk. De zerk van Vranck Joostenz (van Rijt), Ons 

Voorgeslacht, jrg. 68, 2013, p. 233. 
5
  C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, Ons Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, p. 

215. 
6
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 6, f. 82v vermeldt de uitkoop van de moederlijke erfenis 

ten behoeve van Cornelis Cornelisz, geboren mei 1589, zoon van Maritge Cornelis Vranckendr. Idem f. 

122v, 29.10.1601 geeft de uitkoop van de moederlijke erfenis ten behoeve van Trijntje Cornelisdr, 

geboren mei 1594, Claes Cornelisz, geboren december 1595 en Maertje Cornelisdr, geboren 

Vrouwenlichtmisse 1597, kinderen van Maertje Vranckendr. In het laatste geval treden, naast Cornelis 

Pieter Huijbrechts, Willem en Cornelis Vranckensz op als voogden. Cornelis Pieter Huijbrechts lijkt 

daarna opnieuw getrouwd te zijn, met Gerritje Andries, maar niet voor lang (de pest?). Op 20.12.1602 

blijkt uit Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 6, f. 310, dat Cornelis Pieter Huijbrechts is 

overleden en twee kinderen heeft nagelaten, te weten Cornelis Cornelisz en Maertge Cornelisdr. Bij 

enkele verkopen in 1612 treedt Cornelis Vranckensz, wonend in Naaldwijkerbroek (zie IIIb), op als 

oom en bloedvoogd van Maritge Cornelisdr, het nagelaten weeskind van Cornelis Pieter Huijbrechts 

geprocreeerd bij Maritge Vrancken. Zie Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 7, ff. 180v e.v. 
7
 Zie voor de familierelaties van Grietgen met haar broers Willem, Cornelis en Joost, haar ouders 

Vranck Joestenz en Grietgen Willemsdr, en haar overleden man Joris Mees, diens eerdere huwelijk met 

Annetten Gerrits, en de zeven kinderen uit zijn beide huwelijken Weeskamerarchief Monster, inv. nr. 

30A, charter van 17.5.1604. 
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Nieuwveen. Eind 1558 laat Vranck Joest Hillebrantsz zoon aantekenen dat hij met 

zijn broers en zussen 5 morgen land in het Poortland van Delft in de Noordpolder van 

Delfgauw in eigendom heeft en 3 morgen land huurt van het St. Ursula convent in 

Delft.
8
 

 

In 1561 is de nalatenschap van Joost Hillebrantsz, in ieder geval ten dele, 

afgehandeld. Vranck Joesten heeft de eigendom verkregen van 

- een huis, schuur en bergen met 1 morgen weiland onder Hof van Delft in de 

Noordpolder van Delfgauw, 

terwijl hij de eigendom van 

- 9 morgen 5 hond weiland, als voor, 

- 3 morgen weiland, als voor, 

- 8 morgen weiland, als voor, 

- 3 morgen 3 hond teelland, als voor, en 

- 5 morgen onder het Poortland van Delft, 

nog moet delen met zijn zwager Gerrit Adriaensz en zijn broer Pieter Joesten aan wie 

elk 1/7 toekomt. Er is ook nog sprake van een zwager Pieter Cornelisz aan wie 1/7 

van 1/8 zou toebehoort.
9
 

 

Op 26.9.1568 laat Gerrit Adriaensz, wonende in het zuideinde van Delfgauw, weten 

dat hij 

- zijn gerecht 1/7 deel van 8 morgen hofland onder Hof van Delft in de hoefslag van 

Pijnacker, grenzend aan 

  oost de Overgauw 

  zuid Jan de Huijter en Jan Philpsz met eigen en bruikwaar 

  west de watering 

  noord het St. Agnietenconvent  en Hillebrant Joesten c.s. met eigen en 

bruikwaar, 

- zijn gerecht 1/7 deel van 11 morgen 2 hond hofland, als boven, waarvan 9 hond 

vrij hofland, grenzend aan 

  oost het land van Coninxvelt 

  zuid het St Agnietenconvent en Hillebrant Joestenz met eigen en bruikwaar 

  west de watering 

  noord de Heilige Geest binnen Delft en Maerten Aertz Vercade met eigen en 

bruikwaar, 

- zijn gerecht 1/7 deel van 1½ morgen vrij hofland, strekkende van de 

Delfgauwseweg tot de voornoemde watering, grenzend aan 

  zuid Vranck Joestenz met eigen 

  noord de Heilige Geest binnen Delft, 

- zijn gerecht 1/7 deel van 3½ morgen onder Hof van Delft in de hoefslag van 

Barthoutsaat, grenzend aan 

  oost de Delfgauwseweg 

  zuid het St Agnietenconvent en Vranck Joestenz c.s. 

  west de kooltuinen van Cornelis Pieters Bhemont c.s. 

  noord Jan Philpsz met eigen en bruikwaar, 

 samen 24 morgen 2 hond,  

heeft verkocht aan zijn zwager Vranck Joestenz.
10

 

                                                           
8
  Resp. Kohier 10e penning Nieuwveen 1557 f. 10v en Kohier 10e penning Poortland 1557 f. 13v. 

9
  Kohier 10e penning Hof van Delft 1561 ff. 44v-49 en Kohier 10e penning Poortland 1561 f. 8. 

10
  Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 118, f. 125v. 
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Op enig moment heeft ook Pieter Joestenz zijn 1/7 deel aan zijn broer Vranck 

verkocht. In het Verzweerboek van Hof van Delft van 1569 blijkt Vranck namelijk 

volledig eigenaar van 

- 3½ morgen in de hoefslag van Barthoutsaat en 

- 18 morgen 5 hond 6 voet in de hoefslag van Pijnacker.
11

 

 

Voor zijn boerenbedrijf maakt Vranck niet alleen gebruik van zijn eigen land. Hij 

huurt in ieder geval onder het Poortland van Delft nog 3 morgen weiland van het St. 

Ursulaconvent, onder Vrouwenrecht 2 morgen weiland van het St. Agnietenconvent, 

en onder Nootdorp, samen met Jan Willemsz, 6½ morgen van Maritgen Blanck Jan.
12

 

 

Het bedrijf van Vranck komt in problemen wanneer in 1574, ten behoeve van Leidens 

Ontzet, de polders van Delfland, Schieland en Rijnland onder water worden gezet, om 

de geuzen een doortocht over water te bieden. Hij ziet uit naar wat anders en komt 

terecht in de buurt van Naaldwijk, waar zijn zus Grietge woont. 

 

Op 15.2.1577 koopt Vranck Joostenz in Naaldwijkerbroek de boerderij van wijlen 

Simon Heynricksz uit handen van Jan Heyndricksz en Jan Pouwelsz Vos, de voogden 

van de achtergebleven weeskinderen. De officiële overdracht vindt plaats op 

20.9.1577. Onder de ban van Wateringen valt
13

 

- een woning met huis, berg en geboomte, en de werf, groot 15 morgen 3 hond, in 

diverse stukken om de voornoemde woning gelegen, 

 in een stuk land groot 23 morgen 2 hond, volgens de meting ervan gedaan liggend 

in diverse kampen, 

 strekkende van de Rijt of de Dijkwalle, zuidwaarts over de banweg van 

Wateringen en over de rijstuintjes tot de halve sloot zuidwaarts aan dezelfde 

rijstuintjes, 

 grenzend aan oost de Molenlaan en west Melchior Gerritsz, 

 welke landen een deel gemeen liggen met de abdij van Egmond met 4 morgen, de 

Heilige Geest van Naaldwijk met 7 hond en de kerk te 's-Gravenzande met 2 

morgen 1 hond; 

en onder de ban van Naaldwijk
14

 

- 4 morgen bij brouxboomgaert, 

- 450 roeden aan de oostzijde van de voornoemde 4 morgen strekkende langs de 4 

morgen op van het vlietje toekomende de erfgenamen van Haes van Bleijswijck 

zuidwaarts over de banweg in de vliet, aan de oostzijde het kapittel van 

Naaldwijk, 

- 3 morgen min 73 roeden, strekkende van de banweg genaamd de Dorweg tot de 

ban Wateringen toe. 

De boerderij zal later, in 1637, gekocht worden door prins Frederik Hendrik ten 

behoeve van zijn buitenverblijf te Honselersdijk. Door die bijzondere omstandigheid 
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  C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop, Het verzweerboek van Hof van Delft 1569/1579, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 50, 1995, pp. 222/223 en 225. 
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  Zie resp. kohier 10e penning 1561 van Poortland, f. 8, kohier 100e penning 1569 van Nootdorp en 

kohier 100e penning 1569 van Vrouwenrecht, f. 2. 
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 F.J. van Rooijen, Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause Domeinraad, 

Ons Voorgeslacht, jrg. 47, 1992, p. 408. 
14

 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 3, ff. 13 en 14. 
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zijn de oude eigendomspapieren bewaard gebleven in het archief van de Nassause 

Domeinraad.
15

  

 

Om de aankoop van de boerderij in Naaldwijkerbroek te financieren stoot Vranck 

Joosten zijn onroerend goed onder Delfgauw af. Op 27.3.1577 laat hij aantekenen dat 

hij 

- 5 morgen poortland buiten de Oostpoort van Delft 

heeft verkocht aan Arent Louweris. Daarbij heeft hij Cleijmant Cornelisz en Andrijes 

Cornelisz wonende tot Delft bereid gevonden om borg te staan. Maar om deze borgen 

kosteloos en schadeloos te houden verbindt hij op zijn beurt de bovengenoemde 

percelen van 4 en 3 morgen onder Naaldwijk tot speciale hypotheek.
16

 

 

Uit het verzweerboek van Hof van Delft valt op te maken dat deze verkoop niet de 

enige is. Ergens tussen 1569 en 1579 vindt ook nog 

- 3½ morgen onder Hof van Delft in de hoefslag van Barthoutsaat 

zijn weg naar Arent Lourisz, terwijl 

- 18 morgen 5 hond 6 voet onder Hof van Delft in de hoefslag van Pijnacker 

wordt overgedaan aan Jacop Jacopsz.
17

 

 

Op 16.7.1578 verkrijgt Frank Joostenz bij overdracht door Hendrik Joostenz voor 

Samuel van Alveringen, heer van Hofwegen, de beschikking over 

- 3 morgen land in Wateringen 

als grafelijk leen.
18

 

 

En op 28.1.1581 draagt Dirck Jansz bij Kwintsheul, als echtgenoot van Anneken 

Cornelisdr, na overdracht door Heyman Jansz de voogd van haar onmondige zoon 

Joest Cornelisz, een leen van de hofstad te Hontshol, bestaande uit 

- 1 morgen land in Naaldwijkerbroek 

over aan Vranck Joestenz te Naaldwijkerbroek.
19

 

 

Op 1.4.1597 maken Vranck Joosten en zijn vrouw Grietge Willemsdr, woonachtig in 

Naaldwijkerbroek, hun testament op voor notaris Kethelaers te Naaldwijk.
20

 De 

langstlevende krijgt het vruchtgebruik van de gehele boedel en hoeft aan niemand 

rekenschap af te leggen. Wel moeten de kinderen eerlijk moeten worden onderhouden 

tot ze de staat van mondigheid hebben bereikt. 

Hun kinderen Willem, Cornelis en Joost Vranckenz en Maertge Vranckdr worden 

geïnstitueerd in de legitieme portie, met dien verstande dat daarop in mindering 

gebracht dient te worden wat elk als huwelijks goed genoten zal hebben. 
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 F.J. van Rooijen, Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause Domeinraad, 

Ons Voorgeslacht, jrg. 47, 1992, pp. 401-412.  
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nr. 7360, Register van de lenen van Naaldwijk 1567-1579, ff. 36v, 39v en 58v. 
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 Oud notarieel archief Naaldwijk, inv. nr. 6164.  
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Voor hun dochter Grietge treffen ze een aparte regeling, “daerop zij te beeter ijet 

zeeckers behoudende in noot soude hebben daervan te leven”. De kinderen die ze 

reeds heeft gewonnen bij haar tegenwoordige man Joris Meessen, en haar mogelijk 

toekomstige kinderen, verwerven de eigendom van de eventuele erfenis, terwijl 

Grietge alleen het vruchtgebruik krijgt. De hoofdsom dient te worden belegd en mag 

niet worden aangetast totdat alle kinderen meerderjarig zijn. 

Verder bepalen de testanten dat het schependomsrecht van toepassing zal zijn. Mocht 

er een kind bij de uitvoering van het testament moeilijk gaan doen, dan verkrijgt het 

niet meer dan de legitieme portie. Zou de langstlevende gaan hertrouwen, dan dient 

uitkoop en scheiding plaats te vinden.  

 

Vranck Joestenz overlijdt kort daarop. Zijn grafsteen in de Oude Kerk in Naaldwijk 

vermeldt hij op 26.4.1599 is begraven. Hoe de verdeling van zijn nalatenschap precies 

uitvalt, is niet helemaal duidelijk. Bekend is wel dat de boerderij in Naaldwijkerbroek, 

met verrekening via een schuldbrief, wordt overgenomen door zoon Cornelis (zie 

IVb). Een partij van 15 morgen land blijft (vooralsnog) gemeen. Enkele stukken land 

vallen toe aan andere kinderen. Zo verwerft Joris Meesz als echtgenoot van Grietge 

Vranckendr een perceel van 3 morgen 3 hond.
21

 

In dat verband worden ook de eerdergenoemde lenen overgeschreven. Zo gaat het 

leen van 

- 1 morgen land in Naaldwijkerbroek 

op 23.2.1600 bij dode van zijn vader Franck Joesten naar Willem Franckens. Die 

draagt het leen overigens meteen weer over aan zijn zwager Cornelis Pietersz te 

Naaldwijk. In 1613 komt dit leen vervolgens, door koop van de erfgenamen, in 

handen van Cornelis Vranckensz van Rijt (IVb). 

En het leen van 

- 3 morgen land in Wateringen 

gaat op 13.3.1600 bij dode van Frank Joostenz, zijn vader, direct over op Cornelis 

Frankenz te Naaldwijkerbroek.
22
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 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 6, f. 122v, 29.10.1601. 
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 Zie de eerder vermelde bronnen. 


