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Vranck trouwt op enig moment met Grietge Theunis Boerman. Waarschijnlijk is dat 

zijn eerste echtgenote.
1
 

 

Vrank Jans neemt, als oudste zoon, het bedrijf van zijn vader over en zet de pacht van 

de oude familieboerderij in de Broekpolder onder Wateringen voort. Samen met vijf 

andere partijen land in de onmiddellijke nabijheid pacht hij in totaal 42 morgen 122½ 

roeden van de Nassause Domeinraad, die het beheer voert over de bezittingen van de 

Oranjes. De jaarlijkse pachtsom bedraagt f 560. Maar in 1694 gaat de pacht over op 

Cornelis van der Salm en begint Vrank blijkbaar voor zichzelf.
2
 

 

Zo verkoopt hij op 24.1.1696 voor f 2.600 aan Jacob Pieterse Bosstede 

- 3 morgen 4 hond 24 roeden wei- en teelland, omtrent de Hartelaan, onder 

Naaldwijk, grenzend aan (-1) 

   oost de grafelijkheid van Holland 

   zuid de Broekweg 

   west de erfgenamen van dhr. Pietersen 

   noord Jan Arens Vellecoop,
3
 

maar koopt hij min of meer tegelijk op 26.5.1696 voor f 3.700 van de weduwe van 

dhr. Jacob Spronch
4
 

- 9 morgen wei- en teelland, in de Nieuwe Broekpolder onder Wateringen, grenzend 

aan   (+2) 

   oost dhr. van Broeckhuijsen 

   zuid de Wollebrand 

   west dhr. Gerard van Ames en dhr.van Broeckhuijsen 

   noord de Broekweg, 

- 4 morgen 4 hond teelland, gelegen als voor aan de noordzijde van de Broekweg, 

grenzend aan (+3) 

   oost de erfgenamen van dhr. mr. van Duijnen 

   zuid de Broekweg 

   west de erfgenamen van dhr. Hillebrand van Wouw 

   noord dhr. advt. Huet. 

 

Wanneer Vranck Jans van Rijt, als weduwnaar van Grietge Theunis Boerman, 

hertrouwt met Gerritge Cornelis van Rijn, worden er op 13.11.1698 huwelijkse 

voorwaarden opgesteld. Die houden in dat er geen gemeenschap van goederen zal 

zijn, dat de huidige en de toekomende goederen bij overlijden van een van de 

echtgenoten zullen gaan naar de kant waarvan ze zijn gekomen, en dat de winst en het 

verlies staande huwelijk zullen worden gedragen door de bruidegom alleen.
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Op 7.4.1706 verwerft Vranck voor in totaal f 3.175 van mrs. Johan Baart en Willem 

van Swieten
6
 

                                                           
1
 Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700, Ons Voorgeslacht jrg. 28, 1973, p. 311 meldt op 

16.9.1692 de begrafenis van de Vrouw van Vranck van Rijt. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2510, 

13.11.1698 vermeldt dat Vranck Jans van Rijt weduwnaar is van Grietge Theunis Boerman. 
2
 Zie het relevante hoofdstuk in Archief Nassause Domeinraad, inv. nrs. 7003 (jaar 1686) en 7011 

(1694). 
3
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 17, f. 29.  

4
 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 39, f. 67v.  

5
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2510, notaris Cornelis vander Sleijden.  

6
 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 40, f. 21v en Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. 

nr. 17, f. 156v.  
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- een woning met huis, zomerhuis, berg en geboomte, groot 5 morgen 2 hond, 

zowel wei- als boomgaardland en waarop het huis is staande, in de Korte Broek 

onder Naaldwijk, grenzend aan (+4) 

  oost de Strijp 

  zuid en west dhr. Algirinus 

  noord de Broekweg, 

- ½ in 3 morgen nieuw gemaakt weiland, gemeen met de grafelijkheid van Holland, 

mede als voor, strekkende van de Broekweg tot aan de Naaldwijkse weg, 

grenzend aan (+5) 

   oost de heer van Naaldwijk en voornoemde hr. Algirinus 

   west voornoemde grafelijkheid, 

- 4 morgen teelland, in het midden van 12 morgen, onder Wateringen, het geheel 

grenzend aan (+6) 

  oost voornoemde Vrank van Rijt 

  zuid de Broekweg 

  west de Molenlaan 

  noord de weduwe van Cornelis Jacobs van Dijk. 

 

Op 17.8.1709 erft hij van zijn oom Philips Frankenz van Rijt,  

- omtrent 3 morgen 3 hond teelland, vanouds genaamd het Sprongenland, in de 

Nieuwe Broekpolder onder Wateringen. (+7) 

 

Op 19.6.1718 koopt hij voor in totaal f 1.800 van zijn zus en broer het resterende 2/3 

deel (de overige 1/3 komt hemzelf reeds toe als mede-erfgenaam van zijn ouders) in
7
 

- 7 morgen 1 hond 60 roeden weiland, in de Nieuwe Broekpolder onder 

Wateringen, grenzend aan (+8) 

  oost de St. Jansheren te Haarlem 

  zuid de Zwet 

  west juf. Verburgs erve 

  noord dhr. Vrijbergen, 

- 2 morgen teelland, in de Vlietpolder onder Naaldwijk, grenzend aan (+9) 

  oost raadsheer Ghijs 

  zuid dhr. van den Enden 

  west zijne Majt. van Pruisen 

   noord de Naaldwijkervaart. 

Het laatstgenoemde perceeltje van 2 morgen teelland verkoopt hij op 29.8.1721 weer 

voor f 525 aan Johan Brul uit Den Haag.
8
 (-9) 

 

Vranck Janz van Rijt en zijn vrouw, wonende in Naaldwijkerbroek, maken op 

11.10.1727 hun testament op. Gerritje ligt dan ziek te bed. 

Ze benoemen de langstlevende tot universele erfgenaam, met de verplichting om bij 

hertrouwen de helft van de zuivere boedel (als dan in weesen zijnde) over te geven ten 

behoeve van de kinderen. Als legitieme portie dient ieder kind bij het bereiken van de 

25-jarige leeftijd of eerder huwelijk een bedrag van f 1.200 te krijgen, met dien 

verstande dat aan de oudste twee kinderen, Jan en Jatris, mag worden gekort wat zij 

reeds eerder bij huwelijk of anderszins hebben genoten. 

                                                           
7
 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 40, f. 188v en Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. 

nr. 18, f. 158. 
8
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 19, f. 16.  
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Ze sluiten de weeskamer uit van het beheer van de nalatenschap en benoemen Pieter 

Janz van Rijt en Arij Engelen Vijverbergh tot voogd (en bij het vooroverlijden van de 

laatste, zijn zoon Pieter Ariensz Vijverbergh).
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Begin 1743 wordt een groot deel van het onroerend goed door Gerritje Corn. van 

Rijn, de weduwe van Frank Jansz van Rijt, op een publieke veiling ten overstaan van 

schepenen van Naaldwijk verkocht. Zoals uit de transportakten van 6.4 en 3.5.1743 

blijkt, verwerft 

Claes van der Arent uit Naaldwijk voor een bedrag van f 1.830
10

 

- een huismanswoning met berg en geboomte, groot 5 morgen 2 hond, zowel wei- 

als boomgaardland, in de Korte Broek in de Vlietpolder onder Naaldwijk, 

grenzend aan (-4) 

  oost de Strijpwatering 

  zuid en west dhr. Cornelis Roels 

  noord de Broekweg, 

- 1 morgen 3 hond weiland, gemeen liggende in een stuk land groot 3 morgen, het 

Smalle Weer, als voor, strekkende van de Broekweg tot aan de Honselersdijkse 

weg, grenzend aan (-5) 

   oost zijne Majt. van Pruisen en voornoemde Cornelis Roels 

   west juffrouw de weduwe Schalcken, 

Gerrit van der Donk, secretaris van Wateringen, voor f 1.600
11

 

- 7 morgen 160 roeden wei- en hooiland, in de Nieuwe Broekpolder onder 

Wateringen, grenzend aan (-8) 

  oost dhr. Hendrik van Ourijk 

  zuid de Zwetwatering 

  west dhr. Nicolaas Swent 

  noord juffrouw de wed. Schalcken, 

Arent van der Arent uit Wateringen voor f 915-15
12

 

- omtrent 3 morgen 3 hond teelland, vanouds genaamd het Sprongenland, in de 

Nieuwenbroekpolder onder Wateringen, grenzend aan (-7) 

   oost Leendert van der Meer 

   zuid Arij Arkesteijns erfgenamen 

   west juf. Schalken 

   noord de Broekweg, 

en Jan Willemsz Ruijsevelt op Honselersdijk
13

 

- 4 morgen 4 hond teelland, aan de oostzijde van de Molenlaan in de Nieuwe 

Broekpolder onder Wateringen, grenzend aan (-3) 

   oost het weeshuis van ’s Hage 

   zuid de Broekweg 

   west de volgende partij 

                                                           
9
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 40. 

10
 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 20, 3.5.1743. In het verpondingskohier staat de woning 

genoteerd als no. 125, het perceel van 5 morgen 2 hond op f. 108v en de 1 morgen 4 hond op f. 105v, 

met verponding van resp. f 2-10, 26-13-4 en 7-18-4.  
11

 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 42, f. 125v, 6.4.1743. In het verpondingskohier staat 5 

morgen genoteerd op f. 95 en 2 morgen 1 hond op f. 95v, met verponding van resp. f 25 en 10-16-8.  
12

 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 42, f. 128, 3.5.1743. In het verpondingskohier staat de 

3 morgen 3 hond genoteerd op f. 93, met een verponding van f 17-10.  
13

 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 42, f. 128v, 3.5.1743. In het verpondingskohier staat 

de 4 morgen 3 hond genoteerd op f. 72v en de 4 morgen op f. 73, met verponding van resp. f 22-10 en 

20.  
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   noord advt. Weveringh en Daniel Koster, 

- 4 morgen teelland, gelegen als voor, grenzend aan (-6) 

  oost het voorgaande perceel 

  zuid de koper 

  west de Molenlaan 

  noord Simon Ouwendijk. 

 

Gerritje Cornelisdr van Rijn houdt alleen de 9 morgen wei- en teelland in de Nieuwe 

Broekpolder onder Wateringen onder zich. (2) 

Ze overlijdt op 29.1.1749 ten huize van haar schoonzoon Cornelis Pieters van 

Leeuwen, bouwman in de Uithofpolder onder het ambacht van Monster. Haar erfenis 

komt toe aan 

 Jan Franke van Rijt en zijn wettige kinderen, vertegenwoordigd door de executeur 

en voogd Dirk Simonsz Groenewegen, voor de ene helft, en 

 Beatrix Franksdr van Rijt en haar man Cornelis Pieters van Leeuwen, voor de 

andere helft. 

Jan en zijn kinderen krijgen hun helft ter waarde van f 4.105-19-3 in de vorm van 

- een onderhandse lening van Jan zelf van 2.2.1740 ad f 2.000, 

- de rekening van het verbeterhuis tot Gouda sedert augustus 1743 tot 1749 wegens 

onderhoud en alimentatie mitsgaders onkosten gevallen op het confineren en bij 

continuatie geconfineerd houden van Jan Franke van Rijt, ten bedrage van f 1.568-

13-14, en 

- een aandeel van f 537-5-5 in een grotere obligatie. 

Het onroerend goed gaat naar Cornelis Pieters van Leeuwen.
14

 (-2) 
 

                                                           
14

 Zie het Oud rechterlijk archief Monster, inv. nr. 89, voor de inventaris van de boedel op 2.5.1749 

en de boedelscheiding op 26.2.1751. Er wordt in die stukken verwezen naar een testament van Gerritje 

Cornelisdr van Rijn d.d. 8.8.1740 voor notaris Roels in Den Haag; dat is echter niet bewaard gebleven. 

Het transport van de 9 morgen in de Nieuwenbroekpolder aan Cornelis Pietersz van Leeuwen is te 

vinden in Oud rechterlijk archief Wateruingen, inv. nr. 43, f. 4v, 5.5.1750. 


