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Jan vestigt zich met zijn vrouw in eerste instantie op de Lage woning in de 

Groeneveldse polder onder Hof van Delft.
1
 De volgorde van de kinderen is niet geheel 

zeker.
2
 

 

Aan het begin van de jaren dertig blijken ze verhuisd. Op 14.1.1732 maken de 

eerzame Jan Francke van Rijt, bouwman, en de eerbare Maria van Leeuwen, wonende 

aan de Delftse Schie, een testament op de langstlevende. Deze dient aan ieder van de 

kinderen bij het bereiken van de meerderjarigheid een som uit te keren van f 100. De 

testateur benoemt van zijn kant tot voogden zijn vader Frank Jansz van Rijt en zijn 

zwager Cornelis Pietersz van Leeuwen, de testatrice haar broer Simon van Leeuwen 

en haar neef Pieter Heijndrich Verhoven.
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Vanaf 1733 woont het gezin in de Oostbuurt onder De Lier.
4
 Jan koopt daar op 

5.5.1733 

- een woning bestaande uit huis, schuur, bergen, boomgaard en geboomte in de 

Dorppolder onder Maasland aan de Lierweg, met de bijbehorende grond ter 

grootte van 3 hond patrimoniaal, waarvan 15 roeden toekomen aan het Gasthuis 

van Delft, grenzend aan (+1) 

  oost Govert Holierhoek met bruikwaar 

  west hr. Overschie met 16 morgen.
5
 

Uit het verpondingsregister van De Lier weten we verder dat hij 5 morgen 4 hond 

pacht van het Gasthuis te Delft en 4 morgen van Leendert Arentz van der Pas.
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Tien jaar later blijkt het goed mis te zijn. Vanaf augustus 1743 wordt Jan 

"geconfineert" gehouden in het verbeterhuis tot Gouda. De precieze details heb ik niet 

kunnen achterhalen. Maar het komt hierop neer dat Jan, om welke reden dan ook, 

thuis niet te handhaven was en, met goedkeuring van de lokale overheid, op kosten 

van de familie wordt opgeborgen.
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De laatste jaren van zijn leven brengt Jan door ten huize van zijn zus Beatrix en zijn 

zwager Cornelis Pieterse van Leeuwen in de Uithofpolder onder Monster. In zijn 

eigen gezin is hij blijkbaar niet meer welkom. 

Na zijn overlijden in 1761 bevat zijn nalatenschap niet meer dan wat contanten, 

gouden hemdsknopen en zijn kleren. Daartegenover staan zijn doodschulden van in 

totaal f 67-16-2, en een rekening van zijn zus en zwager vanwege 3 jaar en 4 maanden 

kost en logies ten bedrage van f 250.
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Zijn kinderen Frank, Maria, Beatrix en Gerrit Jans van Rijt kopen op 9.5.1759 

                                                           
1
 Zo blijkt uit de aantekeningen in het doopboek van Schipluiden.  

2
  Op 23.3.1735 wordt een niet met name genoemd klein kind van Jan van Rijt begraven. Het zou om 

een kind kunnen gaan dat circa 1733 is geboren. Het zou echter ook om de op 1.3.1735 gedoopte Maert 

kunnen gaan. In dat geval zou er later nog een Maria geboren moeten zijn. Hoe dan ook ontbreekt de 

doopaantekening van (ten minste) een kind. 
3
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2674, notaris Cornelis de Man.  

4
 Zie het overzicht van de akten van indemniteit en de lijst van gezinshoofden in Lierse Bronnen V.  

5
  Zie bij de verkoop in Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1165, f. 108. Het transportregister 

waarin de aankoop is genoteerd, is niet bewaard gebleven. 
6
 Archief gemeente De Lier, inv. nr. 59, Quohier verponding 1739 e.v.  

7
  Zie de boedelscheiding van zijn moeder, Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 89, 26.2.1751. 

8
 Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 90, 24.10.1761.  
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- 16 morgen wei-, teel- en hooiland, in de Dorppolder onder Maasland, strekkende 

uit de schee watering noord op tot de Lierweg, grenzend aan (+2) 

  oost het Gasthuis tot Delft en Jan Francke van Rijt 

  west Joost Zuijtgeest en hr. en mr. van der Burg, 

voor f 4.320 van hr. mr. Regnerus Bernardus Hoynck van Papendrecht, echtgenoot 

van Vrouwe Jacobse Boodt. 

Op dezelfde dag lenen ze f 5.000 van monsr. Arij Jongmans, waarbij het zojuist 

gekochte land als onderpand fungeert. Hun moeder, Maria van Leeuwen, huisvrouw 

van Jan Franke van Rijt, stelt zich borg en verbindt daarvoor 

- een woning bestaande uit huis, schuur, bergen, boomgaard en geboomte in de 

Dorppolder onder Maasland aan de Lierweg, met de bijbehorende grond ter 

grootte van 3 hond patrimoniaal, waarvan 15 roeden toekomen aan het Gasthuis 

van Delft, grenzend aan (1) 

  oost Willem van Stralen 

  zuid het voornoemde Gasthuis met 14 morgen land 

  west het zojuist gekochte land 

  noord de voornoemde weg.
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Op 6.1.1778 doet Marijtje Jans van Rijt, gehuwd met Arij Pieterse Post maar vanwege 

diens indispositie geassisteerd met Pieter Crijn Sprenkhuijzen, haar aandeel in de 

- 16 morgen wei- en teelland in de Dorppolder onder Maasland (2) 

voor f 2.500 over aan haar broer en zus Frank en Beatrix Jans van Rijt (het aandeel 

van Gerrit is al bij zijn overlijden in 1760 vervallen aan de anderen).
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Op 8.5.1780 tekenen Frank en Beatrix, wonend in de Oostbuurt van de Lier onder 

Maasland, een schuldbrief van f 4.000 ten behoeve van Catharina Steenwijk, weduwe 

van Jan der Velden. Ze verbinden daarvoor als onderpand 

- een huismanswoning, bergen en geboomte in de Dorppolder aan de Lierweg, met 

omtrent 3 hond patrimoniaal land, waarvan 15 roeden toebehoort aan het Gasthuis 

te Delft (1) 

- 16 morgen wei- en teelland in de Dorppolder onder Maasland. (2) 

Op 21.4.1788 wordt de schuldbrief vanwege de vertoonde kwitantie doorgehaald. 

 

Op 17.5.1788 draagt Frank Jansz van Rijt, wonend binnen het dorp Maasland 

- een huismanswoning, bestaande uit huis, schuur, bergen, boomgaard en geboomte 

in de Dorppolder aan de Lierweg, met omtrent 3 hond patrimoniaal land, waarvan 

15 roeden toebehoort aan het Gasthuis te Delft en (-1) 

- 16 morgen wei- en teelland in de Dorppolder onder Maasland, strekkende van de 

schee watering noord op tot aan een driekant hoekje tot de Lierweg, (-2) 

over aan Jacob Cornelisz de Jongh. Hij heeft een en ander eerder met zijn zus Beatrix, 

die inmiddels overleden is en van wie hij de enige erfgenaam is, uit de hand verkocht. 

De betaling vindt plaats via een schuldbrief van f 9.900.
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9
  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1161, ff. 2 en 4v. 

10
  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1163, f. 186v. 

11
  Archief gemeente Maasland, inv. nr. 1165, f. 108. 


