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 CORNELISZ VRANCKENZ VAN RIJT, zn. van Vranck Joostenz en Grietgen 

Willemsdr (zie IIIb), geb. ca. 1575, bouwman in de Broekpolder onder 

Wateringen te Honselersdijk, leenman in Naaldwijkerbroek, Wateringen en 

Maasland, schepen van Honselersdijk in de periode 1636-1645, overl. 20.5.1648, 

begr. Naaldwijk 17.5.1648
1
 

 

 tr. ca. 1600 

 

 TRIJNTJE CLAESDR, geb. Stompwijk, dr. van Claes Schrevelsz en Aeltge 

Cornelisdr, overl. 1.4.1647, begr. Naaldwijk 5.4.1647
2
 

 

 Kinderen: 

 1. Vranck, ged. Naaldwijk (Geref.) 2.7.1600, volgt Vd 

 2. Grietge, ged. Naaldwijk (Geref.) 24.11.1602, 

   tr. 

   (1) Maerten Adriaensz Duyffhuys, begr. Naaldwijk 8.10.1641
3
 

   tr. 

   (2) Jan Jansz van Outshoorn, begr. Naaldwijk 15.2.1679
4
 

 3. Cornelis, ged. Naaldwijk (Geref.) 14.11.1604, volgt Ve 

 4. Willem, volgt Vf 

 5. kind, geb. juli 1609, begr. Naaldwijk 6.8.1609
5
 

 6. kind, begr. Naaldwijk 31.1.1614
6
 

 

 

Rond 1600 neemt Cornelis Vranckenz uit de nalatenschap van zijn vader 

- de boerderij in Naaldwijkerbroek over, (+1) 

die deze in 1577 heeft gekocht. Hoe de afrekening precies verloopt, is onduidelijk, 

maar in ieder geval een deel vindt plaats via een schuldbrief. Daarbij is er sprake van 

15 morgen land die (vooralsnog) gemeen blijft.
7
 

 

Aansluitend verkrijgt Cornelis Frankenz te Naaldwijkerbroek op 13.3.1600, bij dode 

van zijn vader Frank Joostenz, de beschikking over 

- 3 morgen land in Wateringen (+2) 

als grafelijk leen.
8
 

                                                           
1
 De overlijdensdatum wordt genoemd in de inventaris van de nagelaten boedel, Oud notarieel 

archief Delft, inv. nr. 1928, akte 13. De begraafdatum is ontleend aan Begraaflijsten Naaldwijk 1587-

1700, Ons Voorgeslacht jrg. 28, 1973, p. 294. Bron: rekeningen in archief NH kerk te Naaldwijk. 
2
 Resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1928, akte 13, en Begraaflijsten Naaldwijk 1587-1700, 

Ons Voorgeslacht jrg. 28, 1973, p. 293. 
3
 Begraaflijsten Naaldwijk 1587-1700, Ons Voorgeslacht, jrg. 28, 1973, p. 286. 

4
 Westlands archief, DTB Naaldwijk 43, f. 98. Jan Jansz Oosthoorn, weduwnaar van Grietje 

Cornelis van Rijt, wonend aan de Maasdijk, hertrouwt 's-Gravenzande 15.1.1677 met Neeltje Arens de 

Goede, weduwe van Willem Jacobsz Patijn. 
5
 Althans: op die datum is in de Begraaflijsten Naaldwijk 1587-1700, Ons Voorgeslacht, jrg. 28, 

1973, p. 258 sprake van de begrafenis van een kind van 1 maand van Corn. Vranckensz in den Brouck. 
6
 Aansluitend op de vorige voetnoot: een kind van Cornelis Vrancken. 

7
 Zo blijkt uit Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 6, f. 122v. Op 22.6.1612 laat Louris 

Gerrits, als echtgenoot van Claesgen Gerritsdr de weduwe van Willem Vranckenz (IIIa), optekenen dat 

Cornelis aan de verplichtingen voortvloeiend uit de aankoop van zijn boerderij heeft voldaan. Vgl. Oud 

rechterlijk archief Schiedam, inv. nr. 602, f. 222. 
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Overigens blijkt op 22.4.1600 dat Cornelis Vranckensz wonende in Naaldwijkerbroek 

- 3 morgen eigen patrimoniaal land, gelegen in de zuidbroek in de ban van 

Naaldwijk, grenzend aan (-1a) 

   oost Huijch Jansse met bruikwaar 

   zuid Cornelis Vranckensz met bruikwaar 

   west Cornelis Joris op Honselersdijk 

   noord de Broekweg, 

weer heeft verkocht aan Dirck Lenaerts van Hoven. Pouwels Jansse Vos heeft echter 

de eerste koper bij gerechtelijke naasting ontzet. Vastgelegd wordt dat de 

kooppenningen inmiddels geheel zijn voldaan.
9
 

 

In de volgende jaren koopt Cornelis Vranckenz een aantal stukken land bij, te weten
10

 

- op 28.1.1606 3½ morgen land, genaamd het Sprongeland, in de ban van 

Wateringen, (+3) 

- op 10.7.1610 14½ hond teelland aan het Slimpad, in de ban van Wateringen, (+4) 

 grenzend aan 

  oost de erfgenamen van Machtelt Adriaensdr 

  zuid de Broekweg 

  west raadsheer Vranck van de Hoge Raad in Holland 

  noord de Merriendijk,
11

 

- op 15.4.1612 3 morgen land, genaamd het Nieuwe land, waarvan 2 morgen eigen 

land en 1 morgen land in leen van het huis van Naaldwijk, onder Naaldwijk (+5) 

 met als toegift ½ morgen bruikwaar, grenzend aan 

  oost Cornelis van Reijnegom 

  zuid Jan Jansz Dou eigen land of bruikwaar 

  west Jan Cornelisz Penning eigen land of bruikwaar 

  noord Doe Adriaensse Lucq met zeker vlietje, 

 van de erfgenamen van Cornelis Pieter Huijbrechts en Gerritje Andries voor een 

bedrag van 1.400 Karolusgulden,
12

 

- op 8.3.1617 7 morgen 1 hond 27 roeden teelland, aan de Merriendijk, in het 

ambacht van Monster, (+6) 

 van Adriaen Willemssen van Zalm voor een bedrag van f 4.300.
13

 

 

Op 7.12.1619 laat Grietge Vranckendr weduwe van Joris Meesz in Poeldijk 

aantekenen dat ze 

- 3 morgen in een kamp van 15 morgen, in de Nieuwebroekpolder onder 

Wateringen, grenzend in het geheel aan (+1a) 

                                                                                                                                                                      
8
 A.J. van der Valk, Repertorium op de grafelijke lenen in Wateringen 1281-1646, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 38, 1983, pp. 562-563, leen 27. De tegenwoordige vindplaats is Archief Leen- en 

registerkamer van Holland (968) 1584-1807, inv. nr. 52, f. 63. 
9
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 6. 

10
 Deze gegevens zijn ontleend aan de inventaris van zijn nalatenschap, Oud notarieel archief Delft, 

notaris van der Wel, inv. nr. 1928, akte 13, 9.8.1648. 
11

 Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 29, f. 63v. 
12

 Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 7, f. 181v. De bijbehorende 

schuldbrief is te vinden op f. 82v. De overdracht van het leen van 1 morgen land in Naaldwijkerbroek 

aan Cornelis Vranckensz heeft plaatsgevonden op 28.1.1613. Vgl. C. Hoek, Repertorium op de lenen 

van de hofstad te Hontshol, Ons Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, pp. 153-154, leen 4, of Archief Nassause 

Domeinraad, inv. nr. 7363, Register op de lenen van Naaldwijk 1612-1625, f. 6. 
13

  Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 23, f. 126v. 
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  oost de Heilige Geest tot Delft 

  zuid de Broekweg 

  west Cornelis Vrancken 

  noord de Rietsloot, 

 belast met een rente van f 12-10, en 

- 3 morgen 3 hond, gelegen als voor, grenzend aan (+7) 

  oost Jan Pietersz met bruikwaar en Joris Cornelisz met eigen land 

  zuid voornoemde Joris Cornelisz 

  west Phillips IJsbrantsz met bruikwaar 

  noord de Wollebrand, 

afkomstig uit de nalatenschap van haar ouders, heeft verkocht aan haar broer Cornelis 

Vranckenz in Naaldwijkerbroek.
14

 

 

Deze akte is overigens niet alleen interessant vanwege de inhoud. Het markeert ook 

het moment waarop de achternaam “van Rijt” zijn intrede doet in de familie. De naam 

heeft ongetwijfeld een geografische achtergrond. Het kaartboek van het baljuwschap 

van Naaldwijk laat zien hoe ter hoogte van de boerderij van Cornelis Vranckenz twee 

afwateringen annex sloten door de Broekpolder lopen die worden aangeduid als De 

Groote Rijt en De Cleijnen Rijt. 

 

Al met al heeft Cornelis Vranckenz rond 1620 een flink boerenbedrijf opgebouwd. In 

het kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk kunnen we precies terugvinden 

welke percelen hij bewerkt. De tekst van het kaartboek informeert ons over de 

eigendomsverhoudingen (deels eigendom, deels pacht), terwijl de bijbehorende 

kaarten laten zien waar elk perceel ligt. Zijn boerderij treffen we in het 7e kwartier, 

vlakbij het paleis van prins Frederik Hendrik te Honselersdijk: 

- 21 morgen 1 hond, waar zijn huis, berg en geboomte op staan, waarin de Heilige 

Geestarmen tot Naaldwijk gemeen liggen met 7 hond, strekkende van de Grote 

Rijt over de Broekweg met zekere vlietjes (perceel 61). (1) 

Het gaat hierbij, gegeven de ligging, zonder twijfel om de boerderij die zijn vader in 

1577 heeft gekocht (zie onder IIIb). 

Aansluitend op de boerderij pacht Cornelis Vranckenz: 

- 7 hond, van de Heilige Geestarmen tot Delft (perceel 62), en 

- 1 morgen, van het kapittel (perceel 63). 

In het 7e kwartier bewerkt hij verder, meer in de richting van Kwintsheul: 

- 5 morgen, van Eewout vander Dussen, strekkende van de Merriendijk tot de 

Broekweg (perceel 9), en 

- 14 hond, in eigendom, strekkende als voor (perceel 10). (4) 

Aan de zuidkant van de Broekweg in het 9e kwartier gaat het om 

- 3 morgen 3 hond, in eigendom, genaamd het Sprongenland (perceel 27) (3) 

- 3 morgen 3 hond, in eigendom, strekkende vande Wollebrant tot Joris Cornelisz 

en Heemskerck (perceel 29) (7) 

- 5 morgen, van het huis van Naaldwijk, strekkende vande vlietjes tot in de 

Wollebrant (perceel 30) 

- 3 morgen leen, in eigendom, van Joffr. van Alfrigen (perceel 31) (2) 

- 7 hond, van het huis van Naaldwijk (perceel 32) 

- 2 hond, van de St Jansheren tot Haarlem (perceel 35) 

- 5 morgen, van het huis van Naaldwijk (perceel 38) 

                                                           
14

  Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 29, f. 185v. 
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- 13 hond, van Mathijs Jacobsz Holijenhouck in Den Haag (perceel 39) 

en in het 11e kwartier 

- 3 morgen 4 hond 50 roeden, in eigendom, aan de Middelweg (perceel 27) (5) 

en ten slotte in het 6e kwartier, ten noorden van de Merriendijk 

- 7 morgen “provelant”, in 1620 bij octrooi aan hem verkocht (perceel 34) (6) 

 

Op 30.6.1622 wordt te Stompwijk de erfenis van Claes Schrevelsz en Aeltge 

Cornelisdr verdeeld onder de vijf nagelaten kinderen. Het aandeel van Trijntge 

Claesdr wordt uitgekeerd in de vorm van contanten en schuldbrieven, het onroerend 

goed gaat naar haar broers en haar zus.
15

 

 

Op 8.4.1627 maken Cornelis Vrancken van Rijth en Trijntge Claes, wonende in 

Naaldwijkerbroek, voor notaris Dirck de Haer te Delft een testament op.
16

 Het is een 

betrekkelijk standaard testament op de langstlevende. Die krijgt alle goederen 

toegewezen en mag daar naar eigen inzicht over beschikken, op voorwaarde dat 

eventuele minderjarige kinderen een fatsoenlijke opvoeding krijgen, en dat kinderen 

die gaan trouwen een een behoorlijke som (gedacht wordt aan zo'n f 3.000) in 

goederen of geld meekrijgen. Mocht ook de langstlevende komen te overlijden, dan 

delen alle kinderen gelijkelijk in de erfenis, waarbij leengoederen dezelfde status 

dienen te krijgen als alle andere goederen. Zou de langstlevende besluiten te 

hertrouwen, dan dient alsnog een inventaris van de boedel gemaakt te worden, en 

moet de helft afgezonderd te worden ten behoeve van de kinderen. Voor het overige 

worden de schout en het gerecht uitgesloten van bemoeienis met de nalatenschap. 

 

In later jaren breidt Cornelis Vranckenz zijn boerderij verder uit met de aankoop van 

diverse percelen, te weten
17

 

- op 15.2.1627 een leen van de prins onder Maasland, bestaande uit 5 morgen 1½ 

hond in Burgersdijk, grenzend aan (+8) 

   oost Pieter Joosten van Ruyven 

   west Vranck Cornelisz 

   noord de Lierdijk,
18

 

- op 13.4 1630 2 morgen patrimoniaal land, in de ban van Wateringen, grenzend 

 aan    (+9a) 

   oost en zuid de koper 

   west de kapel van Honselersdijk 

   noord het kapittel tot Naaldwijk, 

 voor een bedrag van 1712 Karolusgulden,
19

 

- op 25.4.1631 3 morgen patrimoniaal land, in de ban van Wateringen, grenzend 

 aan    (+9b) 

   oost Gillis Jorisz 

   zuid de Rijtsloot 

   west vanouds het kapittel van Naaldwijk, nu de prins van Oranje 

   noord de Dijksloot, 

                                                           
15

  Oud rechterlijk archief Stompwijk, inv. nr. 4, f. 155. 
16

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1647, f. 92. 
17

 Ook deze gegevens zijn ontleend aan de inventaris van zijn nalatenschap, Oud notarieel archief 

Delft, notaris van der Wel, inv. nr. 1928, akte 13, 9.8.1648.  
18

 Zie voor de overdracht van dit leen C. Hoek, Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 37, 1982, pp. 166-167, leen 62.. 
19

 Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 31, f. 10. 
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 voor een bedrag van 4050 Karolusgulden.
20

 

 

Op 17.8.1634 volgt een woning met 2 morgen 3 hond 1 roede land, in de heerlijkheid 

Honselersdijk,  (+10) 

 bestaande uit een huis, berg en geboomte, met 2 hond 50 roeden erfpacht waarop 

het huis staat, grenzend aan 

   oost Gillis Janse Cramer met huis en erfpacht land 

   zuid ‘s heren weg 

   west de twee volgende percelen 

   noord Arent Philips Backer met huis en erfpacht land, 

 7 hond teelland wezende erfpacht, grenzend aan 

   oost de voornoemde Gillis Janse Cramer 

   zuid het voornoemde huis 

   west de voornoemde Arent Philips Backer 

   noord het navolgende weiland, 

 omtrent 7 hond weiland mede erfpacht, grenzend aan 

   oost Pieter Pieterse ‘t Hert met eigen en bruikwaar 

   zuid de voornoemde 7 hond teelland 

   west de voornoemde Arent Philips Backer 

   noord Pieter Phillips Heemskerck met eigen en bruikwaar.
21

 

Deze aankoop van een tweede boerderij, waarin zoals later zal blijken Cornelis 

Vrancken zich metterwoon vestigt, vormt de opmaat naar een splitsing van het bedrijf. 

 

Wanneer zoon 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 winsten en verliezen staande het huwelijk 

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

zonder enig kind na te laten, dan trekt de weduwe uit de gemene boedel f 5.000 tot 

een douarie.
22

 

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, (-1b) 

 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 

                                                           
20

 Zie voor het transport Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 31, f. 32v. 
21

 Oud rechterlijk archief Honselersdijk, inv. nr. 3, f.60v. 
22

 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 51, akte 24. 
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   west de verkoper en de navolgende 1 morgen 5 hond 24 roeden 

  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 (-1c) 

   oost de voornoemde woning en landen 

   zuid en west zijne excellentie 

   noord de verkoper, 

- 3 morgen leenland, (-2) 

- 3 morgen 3 hond eigen land, grenzend aan (-7) 

   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 meubels, 

- 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.
23

 

 

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 

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

Oranje, ten behoeve van zijn paleis in Honselersdijk. De 3 morgen leenland die deel 

uitmaken van het geheel volgen op 27.5.1639. Zie verder onder Vf. 

Cornelis Vranckenz van Rijt stelt zich borg voor de vrijwaring met 4 morgen achter 

de woning, grenzend aan: (1d) 

  oost zijne Hoogheid 

  zuid zijne Hoogheid 

  west Cornelis Vrancken van Rijt 

  noord Cornelis Vrancken van Rijt.
24

 

 

In de aan de prins verkochte landerijen ligt nog 

- een hoekje van 2 hond 27 roeden (-1e) 

dat eigendom is van Cornelis Vranckenz van Rijt. Dit hoekje is eveneens onderdeel 

van de verkoop aan de prins. De koopsom bedraagt f 340-10. Ook deze overdracht 

vindt plaats voor schepenen van Wateringen op 16.9.1637.
25

 

 

                                                           
23

 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. 
24

 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. 
25

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

jrg. 47, 1992, p. 412, en Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 32, f. 134v. 
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Op 21.4.1637 stellen Cornelis Vrancken van Rijt en Trijntge Claesdr, echtelieden 

wonend op Honselersdijk, een nieuw testament op.
26

 Over en weer benoemen ze de 

langstlevende tot erfgenaam van alle goederen. Na het overlijden van de langst-

levende moeten de nagelaten goederen door hun kinderen en descendenten als volgt 

worden verdeeld: 

- Maertge Willems van Rijt, het nagelaten weeskind van hun zoon Willem, krijgt 7 

morgen land, gelegen aan de Merriendijk, door de testateuren gekocht van Arij 

Willemsz vande Salm. Met dien verstande dat als Maertge komt te overlijden 

zonder kind of kinderen na te laten, de 7 morgen land weer terugkeren naar de 

zijde van de testateuren. Maertge zal de 7 morgen land niet mogen vervreemden, 

maar daarvan bij wijze van fidei commis alleen het vruchtgebruik genieten.  

- In alle andere goederen worden tot erfgenamen benoemd hun zonen Vranck en 

Cornelis Cornelisz van Rijt en hun dochter Grietge Cornelisdr van Rijt getrouwd 

met Maerten Adriaense Duijffhuijs, en hun nakomelingen, naar Zuid-Hollands 

recht. 

 Tot de boedel behoren enige leenlanden die volgens het leenrecht zouden moeten 

succederen op de oudste zoon. Het is echter de uitdrukkelijke wens van de 

testateuren dat hun drie kinderen gelijkelijk delen in al hun goederen, zonder dat 

de een voordeel geniet ten opzichte van een ander. Als de oudste zoon 

desalniettemin bij voorrang in de leenlanden zou worden geïnstitueerd, dient hij 

bij de verdeling van de rest stil te staan totdat de anderen goederen van gelijke 

waarde hebben verkregen.  

 De testateuren willen verder dat van elk kindsdeel wordt afgetrokken, hetgeen de 

kinderen bij hun huwelijk of anderszins al eerder hebben gekregen. 

Ten slotte worden de baljuw en weeskamer van Naaldwijk uitgesloten van bemoeienis 

met de nalatenschap. 

 

Aansluitend benoemen Cornelis Vranckensz van Rijd en Trijntge Claes, wonend op 

Honselersdijk, kloek en gezond van lichaam, op 29.8.1637 tot voogden over het 

nagelaten weeskind van Willem Cornelisz van Rijd en hun eventuele andere 

minderjarige erfgenamen 

 Vranck en Cornelis Cornelisz van Rijd, hun zoons en 

 Maerten Adriaensz Duijfhuijs, hun zwager (in de betekenis van schoonzoon) 

en tot toezichthouders 

 IJsbrant Willemsz van Rijd en Vranck Joosten van Rijd, neven van Cornelis 

Vranckensz, en 

 Schrevel Claes tot Voorburch en Pieter Jacobsz timmerman tot Wateringen, broer 

en zwager van Trijntge Claes.
27

 

 

Opmerkelijk is dat Cornelis Vranckenz rond deze zelfde tijd wat verderop nog/weer 

een boerderij koopt. Op 15.7.1637 transporteren de voogden van Maritgen Jorisdr, het 

nagelaten weeskind van jonge Joris Jorisz en Floortge Leendertsdr, aan Cornelis 

Vrancken van Rijt op Honselersdijk 

- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuur, berg en geboomte, 

 met 1 hond land zijnde erfpacht, op Honselersdijk, grenzend aan (+11) 

  oost het huis en erf toebehoord hebbende Maritge Ariens 

  zuid ‘s heren weg 

                                                           
26

 Oud notarieel archief Den Haag, inv. nr. 156, notaris Jan Pieterse Timmers, f. 109. Afschriften zijn 

ook te vinden in Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 39, akten 23 en 34. 
27

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1919, f. 294. 
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  west het huis en erf van Adriaen Dircxz timmerman 

  noord de Caeijersloot, 

- met 7 hond eigen land, in de ban van Wateringen, grenzend aan 

  oost Adriaen Jansse van Adrichem met bruikwaar 

  zuid de heer commijs Johan Verhair 

  west Pieter Pieters ‘t Hart eigen en bruikwaar 

  noord ‘s heren weg, 

- en als toegift 60 morgen bruikwaar in Wateringen en in het kwartier van 

Achterendijck. 

De koopsom wordt voldaan met een schuldbrief ad f 4.520. 

Binnen een jaar verkoopt Cornelis Vranckenz deze boerderij echter weer in zijn 

geheel door aan Cornelis Sijmonse van der Meer op Honselersdijk.
28

 (-11) 

 

Ook later verwerft hij nog grond. Zo is er sprake van 2½ morgen teelland, in de ban 

van Wateringen, waarvan in ieder geval 

- 1 morgen land, de helft patrimoniaal land en de andere helft leenland van de prins 

van Oranje, (12) 

wordt getransporteerd op 16.12.1642.
29

 

Het leen van ½ morgen onder Wateringen, grenzend noord aan de Honselersdijk, is 

reeds op 15.12.1641 door Dirck de Milde overgedragen aan Cornelis Vranckenz van 

Rijt.
30

 

 

Daar staat tegenover dat hij enkele stukjes grond afstaat aan de prins van Oranje. Op 

4.6.1641 verkoopt hij 

- 2 hond 22 roeden land erfpacht, weiland, in de heerlijkheid van Honselersdijk, 

grenzend aan (-10a) 

  oost de verkoper en Sijmon van Catshuijsen 

  zuid en west Arent Philippe Backer  

  noord Sijmon van Catshuijsen, 

 die samen met 2 morgen 3 hond 1 roede land die de verkoper zelf behoudt zijn 

belast met een jaarlijkse betaling van f 15-7 aan de prins van Oranje. De prins zegt 

toe de verkoper voortaan te vrijwaren van deze betaling. De koopsom is f 150. 

Kort nadien verkoopt hij nog 

- 193 roeden land in de ban van Wateringen, grenzend aan (-1f) 

  oost en zuid de verkoper 

  west genoemde Hoogheid 

  noord ‘s heren weg, 

 voor een bedrag van f 602.
31

 

 

Niet onvermeld mag blijven dat we Cornelis Vranckenz van Rijt niet alleen als koper 

en verkoper tegenkomen in het transportregister van Honselersdijk. Tussen 1636 en 

1645 blijkt hij ook regelmatig op te treden als schepen van Honselersdijk.
32

 

                                                           
28

 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 32, f. 127 e.v. De akten zijn pas later, op 21.9.1638, in 

het protocol ingeschreven, waardoor preciezere datering niet mogelijk is. De akten zijn ook opgetekend 

in het Oud rechterlijk archief Honselersdijk, inv. nr. 3, f. 108 e.v. 
29

 Zo leert de inventaris van 9.8.1648, Oud notarieel archief Delft, notaris van der Wel, inv. nr. 1928, 

akte 13.  
30

  C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, Ons Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, pp. 

170-171, leen 24. 
31

 Oud rechterlijk archief Honselersdijk, inv. nr. 3, ff. 150 en 159v. Zie voor het tweede transport ook  

Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 32, f. 236. 
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Op 17.6.1644 vullen Cornelis en Trijntje hun testament aan met een codicillaire 

dispositie waarbij aan Maertgen Willemsdr, naast de reeds toegezegde 7 morgen land, 

ook nog 14 honden land gelegen aan het Slimpad in het ambacht van Wateringen 

worden toegewezen. 

Verder wordt op 25.3.1646, nadat ook zoon Vranck is komen te overlijden met 

achterlating van minderjarige kinderen (zie onder Vd), nog een codicillaire dispositie 

opgemaakt. Daarin wordt ten aanzien van eventuele minderjarige erfgenamen de 

seclusie van alle relevante weeskamers (her)bevestigd.
33

 

 

Na het overlijden van zijn vrouw laat Cornelis Vrancke van Rijt, kloek en gezond, op 

3.4.1648 notaris Johan Timmers uit Den Haag naar Honselersdijk komen, om het 

eerdere testament op een enkel punt aan te passen.
34

 In plaats van Grietge Cornelis, 

zijn dochter, worden tot erfgenaam geïnstitueerd 

- de vijf kinderen uit haar eerdere huwelijk met Maerten Adriaense Duijffhuijs, te 

weten Arij, Neeltge, Claes, Adriaentge en Willem 

- en de twee kinderen uit haar tegenwoordige huwelijk met Jan Janse van 

Outshoorn, te weten Engeltge en Trijntge, en de kinderen die eventueel nog 

geboren mochten worden, 

bij egale portie. Wel zal Grietge Cornelisse haar leven lang kunnen genieten van het 

vruchtgebruik. 

Opmerkelijk is dat een goede maand later, op 14.5.1648, dat wil zeggen op het 

sterfbed van Cornelis, de notaris opnieuw langskomt, om vast te leggen dat de 

wijziging van het testament weer wordt geannuleerd.
35

 

 

Op 9.8.1648 wordt inventaris gemaakt van de nalatenschap van Cornelis Vranckenz 

van Rijt en zijn vrouw Trijntge.
36

 

Het onroerend goed is omvangrijk en bestaat uit: 

1. een woning bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte, staande in de 

heerlijkheid Honselersdijk, waarin Cornelis Vranckensz van Rijt laatst heeft 

gewoond en is overleden, (10b) 

 met 2 morgen 3 hond 1 roeden land, waarvan omtrent 2 hond 50 roeden 

boomgaard is op een gedeelte waarvan het voornoemde huis met schuur en berg 

staat, en het verdere weiland, 

 strekkende van ‘s heren of Dijkweg noordwaarts tot aan de nieuwe vaart, grenzend 

aan 

   oost voor Gillis de Cramer en achter Pieter Pieters ‘t Hart 

  west voor Arent Philps Backer en achter voor een klein gedeelte de 

voornoemde nieuwe vaart. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief d.d. 17.8.1634. Daarin is behalve van de 

boomgaard en de werf van 2 hond 50 roeden, 7 hond teelland en 7 hond weiland 

ook nog sprake van 2 hond 22 roeden daar noordwaarts van gelegen. In eerste 

                                                                                                                                                                      
32

 In het Oud rechterlijk archief Honselersdijk, inv. nr. 3, is een eerste vermelding te vinden op f. 

81v, 18.3.1636 en de laatste op f. 178, 20.6.1645. 
33

  Het ene codicil is opgemaakt door notaris Jan Timmers te Den Haag, het tweede door notaris 

Gerrit van der Wel te Delft. De inhoud van de twee codicillen is ontleend aan Oud notarieel archief 

Delft, inv. nr. 1928, akte 13. Een afschrift van het codicil van 17.6.1644 is ook te vinden in Oud 

rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 39, akte 31. 
34

 Oud notarieel archief Den Haag, inv. nr. 159, f. 154. 
35

 idem, f. 154v. 
36

 Oud notarieel archief Delft, notaris van der Wel, inv. nr. 1928, akte 13. 
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instantie is de partij in erfpacht belast geweest met f 15-7 per jaar aan de prins van 

Oranje. Later is het stukje van 2 hond 22 roeden aan de noordkant verkocht aan de 

prins. In het desbetreffende koopcontract heeft de prins laten weten de partij te 

bevrijden van de erfpacht. 

2. 9 morgen weiland gelegen in de ban van Wateringen voor de dijk, 

 strekkende van de dijk zuid op, over de Rijt, tot aan het land van de prins van 

Oranje, grenzend aan 

   oost de 2½ morgen teelland mede van deze boedel en de prins 

   west mede de prins. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrieven van 2 morgen patrimoniaal land d.d. 

13.4.1630, van 3 morgen patrimoniaal land d.d. 25.4.1631, de rest gekomen uit de 

boedel van Vranck Joosten. (9+1d) 

3. 2½ morgen teelland, waarvan ½ morgen leenland is van de prins van Oranje, 

mede gelegen in de ban van Wateringen voor de dijk, aan de oostzijde van de 

voornoemde 9 morgen van deze boedel, (12) 

 strekkende van het erf van Dirck de Milde zuid op, tot in de Rijt, grenzend aan 

  oost de heer Johan Quijst van Voorhout. 

 Hiervan alleen bevonden opdrachtbrief d.d. 16.12.1642 van 1 morgen land, 

waarvan de helft leenland is en de ander helft patrimoniaal land. 

4. 3½ morgen land, genaamd het Sprongeland, gelegen in de ban van Wateringen in 

de nieuwe Broekpolder aan de Broekweg, (3) 

 strekkende van die weg zuid op tot aan het land van nu wijlen de heer commijs 

Verhaer, grenzend aan 

   oost voernoemde heer Verhaer 

   west de prins. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief d.d. 28.1.1606 ten behoeve van Cornelis 

Vranckensz van Rijt. 

5. 3 morgen land, genaamd het nieuwe land, waarvan 2 morgen eigen land en 1 

morgen leenland te leen van het huis van Naaldwijk, (5) 

 en nog de helft van 1 morgen land voorheen in huur gebruikt en door Cornelis 

Vranckensz van Rijt kort voor zijn overlijden in het openbaar gekocht van de prins 

voor f 475, doch alsnog niet opgedragen noch betaald, 

 samen gelegen in Naaldwijkerbroek aan de zuidzijde van de Broekweg. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief d.d. 15.4.1612 ten aanzien van de 3 morgen land, 

en een leenbrief van de daaronder begrepen 1 morgen d.d. 28.1.1613 ten behoeve 

van Cornelis Vranckensse van Rijt. 

6. 14½ hond teelland, gelegen in den ban van Wateringen aan het Slimpad, 

 strekkende van de Merriendijk zuid op tot aan de Broekweg, (4) 

 waarvan 7 hond patrimoniaal land en de resterende 7½ hond eertijds gekomen van 

de abdij van Loosduinen. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrief d.d. 10.7.1610 ten behoeve van Cornelis 

Vranckensse van Rijt, met een afgeloste rentebrief van f 13 per jaar op 

voornoemde 8½ hond land. 

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

de dijk aan de Merriendijk, (6) 

 strekkende van of uit de Merriendijk noord op tot in de Grote Gantel, 

 eertijds gekomen van en opgedragen door de deken en kapittelheren van de Oude 

Munster te Utrecht, 

 verhuurd aan Pijeter Davitsse voor f 175 per jaar. 
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 Hiervan bevonden opdrachtbrief d.d. 8.3.1617 voor schepenen in het ambacht van 

Monster ten behoeve van Cornelis Vranckensse van Rijt. 

8. 5 morgen 1½ hond leenland, te leen van de prins van Oranje, zijnde omtrent 3 

morgen wei- en de rest teelland, gelegen in het ambacht van Maasland in de 

Kralinger polder tussen de Burgerdijkse en de Lierweg, (8) 

 verhuurd aan Neeltgen Philpsdr de weduwe van Vranck Cornelisz van Rijt voor 

f 100 per jaar. 

 Hiervan bevonden brief van verlij ten behoeve van Cornelis Vranckensz van Rijt 

d.d. 15.2.1627. 

De inventaris gaat vervolgens vele, vele pagina's verder met een opsomming van de 

overige bezittingen, vorderingen en schulden. Daarbij valt onder de obligaties te lezen 

dat de voogden van het weeskind van Willem Cornelisz van Rijt f 2.000 aan de boedel 

schuldig zijn, als restant vanwege de koop van de woning en landen gelegen in 

Naaldwijkerbroek. 

 

Aansluitend op de inventarisatie wordt de nalatenschap gewaardeerd en een 

boedelscheiding overeengekomen.
37

 Daarbij blijven de erfgoederen die krachtens het 

testament en de aanvullende codicillaire dispositie toevallen aan Maritgen Willemsdr 

van Rijt, verder buiten beschouwing. In de erfenis delen Cornelis Cornelisz van Rijt, 

Jan Jansz van Olsthoorn als echtgenoot van Grijetgen Cornelisdr van Rijt, en de 

kinderen van za. Vranck Cornelisz van Rijt elk voor een gelijk deel. De waarde van 

elk aandeel wordt becijferd op f 12.292-1-2. De boedel wordt gesplitst in 3 kavels en 

bij blinde loting verdeeld. 

Van het onroerend goed verkrijgt al met al 

- Maritgen Willemsdr van Rijt de nrs. 6 en 7 uit de inventaris, (-4/6) 

- Cornelis Cornelisz van Rijt nr. 2, (-1d/9) 

- Jan Jansz Olsthoren de nrs. 5 en 8,
38

  (-5/8) 

- en de kinderen van Vranck Cornelisz van Rijt de nrs. 1, 3 en 4. (-3/12/10b) 

 

Merk op dat, na het (voor)overlijden van zijn broers Willem en Vranck, Cornelis 

Cornelisz de enige, en dus oudste, zoon is die nog in leven is. In die hoedanigheid 

worden de lenen van 1 morgen land in Naaldwijkerbroek, ½ morgen land onder 

Wateringen en 5 morgen 1½ hond onder Maasland op 28.2.1649 op zijn naam 

overgeschreven. Door de blinde loting bij de boedelscheiding zijn deze leenlanden, 

indachtig de uitdrukkelijke testamentaire wens van de overledenen, echter niet 

(automatisch) bij hem terechtgekomen. Gevolg gevend aan de boedelscheiding draagt 

hij het eerste en derde leen dan ook over aan zijn zuster Grietge Cornelisdr van Rijt 

gehuwd met Jan Jansz van Olsthoorn; het tweede leen gaat naar Philips Vranckenz 

van Rijt, zoon van zijn overleden broer.
39

 

 
 

                                                           
37

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1928, akte 14, d.d. 11.11 en 10.12.1648. 
38

 In aanvulling daarop kan nog worden opgemerkt dat Jan en Grietge het perceel onder nr. 6 op 

6.6.1672 overdragen aan Willem Maertense Duijfhuijs, zoon van Grietge uit haar eerste huwelijk (Oud 

rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 16, f. 16v) , en het perceel onder nr. 8 op 20.4.1674 aan Willem 

Vrancken van Rijt, neef van Grietge (Archief Nassause Domeinraad, inv. nr. 7331, f. 160v). 
39

 Archief Nassause Domeinraad, inv. Hingman nrs. 6524 en 6525, Repertorium op de lenen van de 

hofstad te Hontshol, zie ook Ons Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, lenen 4 (Naaldwijkerbroek) en 24 

(Wateringen), en inv. nr. 7341, Repertorium op de lenen van de heerlijkheid van Polanen, ff. 114v, 115, 

115v (Maasland). 


