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

Willemsdr (zie IIIb), bouwman op de Schie bij de Poldervaart onder Kethel, 

molenmeester in Noord-Kethel (1608), later wonend in huis de Swan te 

Overschie, overl. Overschie 5.8.1656 

 

 tr. 

 

 MACHTELT JANSDR, dr. van Jan Adriaensz A(e)cxster en Geertje Pietersdr,
1
 

overl. Overschie 1655/1656 

 

 Kinderen: 

 1. Maritgen de oudste, overl. zuideinde van Delfgauw 1643/1644
2
 

   o.tr. Overschie (Gerecht) 26.5.1635 

   Jan Cornelisse Langerack 

 2. Vranck, volgt Vg 

 3. Arijen, volgt Vh 

 4. Willem, volgt Vi 

 5. Maritgen, begr. Kethel 28.9.1663?
3
 

   tr. 

   Andries Ariensz Olijman 

 

 

Op 14.5.1603 kopen Willem Hendricxz Gorter en Joost Vrancken, beiden wonende 

onder Kethel van Gerrit Jansz Delft 

- 12 morgen 85 roeden land in de Oostabtspolder, grenzend aan (+1 deel) 

  zuid de verkoper, de weduwe van Joris Bakker en de Kerk met de Heilige 

Geest van Kethel 

  noord Mathijs Jacobsz Holierhoeck met Jan Lenertsz Bakker te Overschie, 

 belast met een losrentebrief van f 100 

voor een bedrag van f 2.346, te betalen in drie termijnen. 

Op 18.3.1609 neemt Joost Vranckensz, wonende op de Schie bij de Poldervaart, het 

aandeel van Willem Heijnricxz over.
4
 (+1 rest) 

 

Vanaf 1604 pacht Joost Vrancken 7 morgen land van de abdij van Rijnsburg. Later 

blijkt het bij nameting om 5 morgen 3 hond 25 roeden te gaan. Meer precies gaat het 

om 

- de hoekkamp op de Poldervaart in Kethel, bij nameting 5 morgen 5 hond 25 

roeden, waarvan 2 morgen 1 hond en 4 hond eigen land en de rest in pacht van de 

abdij en 

- de kamp tussen de Kethelweg en de Schie, groot 2 morgen 3 hond, waaronder ten 

dele zijn werf en schans zijn begrepen, in pacht van de abdij.
5
 

 

Rond 1608 is Joost Vrancken molenmeester in Noord Kethel.
6
 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 84, f. 268v, 26.1.1632. 

2
 Vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1928, akte 22, 8.4.1644, inventaris door Jan Cornelisse 

Langerack van de boedel die hij met Maertgen Joostdr zijn overleden huisvrouw heeft bezeten. 
3
 Dat wil zeggen, de Begraaflijst (Geref.) 1655-1705 van Kethel (kopie aanwezig op het CBG) 

maakt op die datum melding van een Maertgen Joosten. 
4
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 91, ff. 25 en 114v, bewerking A. van der Tuijn. 

5
  Archief ridderschap van Holland, inv. nr. 1704, bijlage bij een missive van 7.4.1630. 
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Op 25.6.1611 en 18.9.1613 verkopen Geertje Pietersdr weduwe van Jan Adriaensz 

Acxster voor de ene helft en Pieter Jansz Rijvert en Joest Vrancken uit Kethel, haar 

zoon en schoonzoon, samen voor de andere helft twee huizen in ’s-Gravenzande.
7
 

 

Op 6.2.1619 koopt Joost Vrankensz van Olivier van de Willigen uit Delft 

- 4 morgen patrimoniaal land, in de Oostabtspolder onder Kethel.
8
 (+2) 

 

Begin 1628 verkoopt Joost Vrancken in een herberg aan Sier Dircxz 

- een deel van de boomgaard aan de noordzijde van zijn woning. (1, stukje) 

De prijs is f. 300 contant, boven de wijnkoop, het betaald gelag en enig speldegeld. 

Waarschijnlijk heeft Joost daarbij, onder invloed van drank, wat lichtzinnig 

gehandeld. In ieder geval komt zijn zoon Vranck Joosten, wonend te Schiedam, in het 

geweer. Hij ziet niet graag dat de boomgaard van de woning van zijn vaders huis zou 

worden gesepareerd. Als oudste zoon is hij blijkbaar gerechtigd tot naasting. Lees: hij 

koopt het deel van de boomgaard terug.
9
 

 

In 1632 draagt Joost Vrancken op Schie f 6 bij voor de herbouw van de Dorpskerk in 

Kethel. Die is bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog verwoest. Joosts bijdrage (hij 

is katholiek, de kerk gereformeerd) is bestemd voor het beleggen van de graven met 

hoofdstukken en tegelen.
10

 

 

Op 20.4.1646 koopt Joost Vrancken van Pijeter Janse Blanckert (voor 2/3) en Claes 

Claes de Jong (voor 1/3) 

- een huis, erf, tuin of boomgaard, genaamd de Swan, staande en gelegen in het 

dorp Ouderschie, de oude naam voor Overschie, aan de oostzijde van 

 de straat,  (+3) 

voor f 2.275.
11

 

Ik veronderstel dat Joost en zijn vrouw gaan rentenieren en zich, ten behoeve van hun 

zoon Arij, terugtrekken uit het  boerenbedrijf. 

 

Machtelt Jans en Joost Vrancken overlijden betrekkelijk kort na elkaar in 1656. Ze 

wonen dan in het dorp Overschie. 

Na het overlijden van zijn vrouw mag Joost ingevolge het testament van 28.8.1650 

voor notaris Adriaen Sprockenburch tot Ouderschie de gemeenschappelijke boedel bij 

wijze van vruchtgebruik onder zich houden. 

 

Op 6.4.1656 vult Joost voor notaris Gerrit vander Wel tot Delft het testament aan, 

door vast te leggen wat elk van de kinderen inmiddels ten huwelijk of anderszins 

genoten heeft. Hij legateert aan de twee kinderen van zaliger Maritgen Joosten van 

                                                                                                                                                                      
6
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 84, Dingboek, ff. 67 en 74, bewerking A. van 

der Tuijn. 
7
  Oud rechterlijk archief ’s-Gravenzande, inv. nr. 2, ff. 312v en 340. 

8
  Vgl. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1930, notaris Van der Wel, akte 8 d.d. 31.3.1656 en akte 

10 d.d. 16.8.1656. Zie ook Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 84, Dingboek, f. 167v, 

bewerking A. van der Tuijn. 
9
  Oud rechterlijk archief Kethel en Spaland, inv. nr. 84, f. 199v, bewerking A. van der Tuijn. 

10
  J.H. Brakke, Kethel. Bijdragen voor de bouw van de nieuwe hervormde kerk bijeengebracht in de 

jaren 1629-1632, Jaarboek van de Zuid-Hollandse vereniging Ons Voorgeslacht, 1956, p. 24. 
11

  Oud rechterlijk archief Overschie, inv. nr. 296, f. 626. Zie ook Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 

1930, notaris Van der Wel, akte 8 d.d. 31.3.1656 en akte 10 d.d. 16.8.1656.  
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Rijt de oudste zijn huis, tuin of boomgaard genaamd de Swan staande en gelegen in 

het dorp Ouderschie, een som van f 2.600, en een 1/5 aandeel in zijn linnen, bed, 

dekens etc. Daartegenover staat dat zij ook de schuld van f 500 ten laste van hun 

vader Jan Cornelisse Langerack voor hun rekening moeten nemen. In de rest van zijn 

nalatenschap benoemt hij zijn vier kinderen Vranck, Arijen, Willem en Maritgen 

huisvrouw van Andries Ariensz Olijman elk voor een gelijk vierde deel. 

 

Nadat Joost op 5.8.1656 is overleden, wordt (opnieuw) inventaris opgemaakt. Het 

onroerend goed bestaat uit: 

- een huis, erf, tuin of boomgaard, genaamd de Swan, staande en gelegen in het 

dorp Ouderschie, aan de oostzijde van de straat, voor het grootste deel bewoond 

geweest door Joost en zijn vrouw Machtelt, en wat betreft een kamer voor f 25 per 

jaar verhuurd aan Job Ariens, (3) 

 volgens vier opdrachtbrieven, de jongste d.d. 20.4.1646 ten behoeve van Joost 

Vranckensz van Rijt, 

- 12 morgen 85 roeden thijnsbaar land, gelegen inde Oostabtspolder onder Kethel, 

grenzend aan (1) 

  zuid het fraterhuis tot Delft 

  noord de heer Ramp, 

 welk land werd verhuurd aan verschillende personen waaronder Arijen Joosten 

van Rijt en waarvan het boomgaardje met de laan door Joost Vranckensz zelf 

werd gebruikt, 

 volgens twee opdrachtbrieven, de ene van 14.5.1603 ten name van Willem 

Henricxs Gorter en Joost Vranckensz voor de gehele partij en de tweede van 

18.5.1609 waarin Willem Heijndricxs zijn gedeelte overdraagt aan Joost 

Vranckensz, 

- 4 morgen patrimoniaal land, mede gelegen in de Oostabtspolder onder Kethel, 

grenzend aan (2) 

  oost de stadskade 

  zuid het leprozenhuis binnen Delft 

  west Louris Gerrits van Noorden 

  noord de heer mr. Willem van Nieupoort 

 gebruikt door Willem Joosten, 

 volgens vier opdrachtbrieven, de jongste d.d. 6.2.1619 ten behoeve van Joost 

Vranckensz.
12

 

 

Aansluitend volgt op 17.5.1657 de boedelscheiding. De twee nagelaten kinderen van 

Maritgen Joosten van Rijt de oudste, te weten Neeltgen Jans Langerack getrouwd met 

Claes Hillebrants Ouwervest en de nog minderjarige Geertgen Jans Langerack, 

krijgen conform de testamentaire dispositie de beschikking over 

- het huis, erf, tuin of boomgaard, genaamd de Swan, staande en gelegen in het dorp 

Ouderschie. (-3) 

De rest van de nalatenschap valt toe aan Vranck, Arijen en Willem Joosten van Rijt en 

Andries Ariensz Olijman de echtgenoot van Maritgen Joosten, elk voor een gelijk 

vierde deel ter waarde van f 5.860-10. Van het onroerend goed valt de 

- 12 morgen 85 roeden thijnsbaar land, gelegen in de Oostabtspolder onder Kethel 

toe aan Arijen Joosten van Rijt en de (-1) 

- 4 morgen patrimoniaal land, mede gelegen in de Oostabtspolder onder Kethel 
                                                           
12

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1930, notaris Van der Wel, akte 8 d.d. 31.3.1656 en akte 10 

d.d. 16.8.1656.  
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aan Willem Joosten van Rijt.
13

 (-2) 
 

                                                           
13

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


