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 JAN VRANCKEN VAN RIJT, geb. 8.11.1626, zn. van Vranck Cornelisz van 

Rijt en Neeltje Philipsdr van Heemskerck (zie Vd), eerst marktschipper 

(Voorburg-Delft), later bouwman (pachtboer) in Naaldwijkerbroek onder 

Wateringen, begr. Naaldwijk 1680 (op het koor) 

 

 buitenechtelijke relatie met 

 

 MACHTELT PIETERS 

 

 Kind: 

 1. Abraham, ged. De Lier (Geref.) 26.4.1648 (speciale doopget. Trijntge Joris), 

volgt VIId 

 

 o.tr. De Lier (Gerecht) 12.4.1653 

 

 BEATRIX PIETERS VAN LELYVELT, dr. van Pieter Davitsz van Lelievelt alias 

van Oosten en Neeltge Bastiaensdr Ruijchrock, begr. Naaldwijk 23.7.1687 (op het 

koor)
1
 

 

 Kinderen: 

 2. kind, begr. De Lier 1653/54 

 3. Frank, volgt VIIe 

4. Cornelia, overl./begr. Monster/Naaldwijk 30.8/5.9.1727 

  tr. 

  (1) Pieter Pietersz Hoffstede, begr. Naaldwijk 8.5.1693 (op het lage koor, 

f 8) 

  tr. Zandambacht (Gerecht) 12.4.1694 

  (2) Arij Engelen Vijversbergh, zoon van Engel Leendertsz. Vijverbergh en 

Gerritgen Claesdr. van Zwieten,
2
 overl./begr. Monster/Naaldwijk 

24/30.4.1739 

5. Pieter, geb. augustus 1670
3
, volgt VIIf 

 

 

Het heeft er alle schijn van dat Jan Franken voor zijn trouwen warme betrekkingen 

onderhoudt met Machtelt Pieters. Op 26.4.1648 namelijk laat Machtelt Pieters in De 

Lier een kind Abraham dopen, waarvan zij Jan Francken van Rijt als vader aanwijst.
4
 

Het vaderschap wordt des te aannemelijker, wanneer we weten dat Machtelt Pieters in 

1647 als dienstmaagd werkzaam was in zijn ouderlijk huis (zie onder Vd). 

 

Enkele jaren trouwt hij met Beatrix, enige dochter van Pieter Davitsz van Lelyvelt. 

Anders dan zijn vader en zijn broers Willem en Philips lijkt Jan niet protestant, maar 

katholiek te zijn. Het feit dat hij met Beatrix in ondertrouw gaat voor het Gerecht, en 

niet in de Gereformeerde kerk, vormt een duidelijke aanwijzing in die richting. Een 

andere aanwijzing is dat ook de volgende generaties Van Rijt katholiek zijn. Mogelijk 

heeft hij zich bekeerd tot het geloof van zijn vrouw. 

 

                                                           
1
 Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700, Ons Voorgeslacht jrg. 28, 1973, p. 309. 

2.  P.A. Vijverberg, Genealogie van het Westlandse geslacht Vijverberg (z.j.), p. 22. 
3
 Zie Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2190, f. 88. 

4
 CBG, Geref. doopboek De Lier 1628-1713. 
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Na zijn trouwen vestigt Jan Franken zich in eerste instantie te Voorburg en gaat hij de 

kost verdienen als marktschipper van Voorburg op Delft. Op 24.9.1653 koopt hij van 

de erfgenamen van Huijbrecht Cornelissen inde Veer, in zijn leven marktschipper tot 

Voorburg, 

- een huis en erf aan de Kerklaan te Voorburg, met een gang daar zuidwaarts aan 

gelegen, grenzend aan (+1) 

 oost de buursloot 

 zuid Adriaen Jansz Hoijer timmerman 

 west de voornoemde Kerklaan 

 noord juf. Treffrij, 

 belast met  een rente van 15 stuivers per jaar aan de kerk te Voorburg. 

Tegelijk koopt hij ook de marktschuit met zijn toebehoren, het paard, de rolwagen, de 

hamen, bits, lijnen en ander gereedschap. De totale koopsom bedraagt f 3.400. 

Daarvan voldoet hij f 2.400 in de vorm van een schuldbrief. Zijn schoonvader Pieter 

Davitsz van Oosten wonend in Naaldwijkerbroek en zijn neef Lenaert Cornelisz van 

Swieten stellen zich borg.
5
 

 

Opmerkelijk is dat genoemde schoonvader enige tijd later, op 16.6.1656, voor f 1.875 

het aangrenzende huis koopt.
6
 Het gaat waarschijnlijk om een soort belegging, of 

wellicht een tweede huis, naast zijn enige dochter en kleinkinderen. 

 

Op 5.4.1657 regelt Jan Vranckensz van Rijt, schipper van Voorburg op Delft, met zijn 

vrouw Beatrix Pieters de voogdij over hun kinderen. Zij stellen elkaar over en weer 

aan tot voogd en voogdes. Jan van zijn kant wijst verder zijn twee broers Willem en 

Philips aan, Beatrix van haar kant benoemt Pieter en Paulus Davidsz van Oosten, haar 

vader en oom.
7
 

 

Korte tijd later verandert de situatie, doordat in 1659 zijn moeder en in 1661
8
 zijn 

schoonvader overlijden, wellicht voorafgegaan door een langere periode van ziekte. 

Als gevolg daarvan is het beheer en de voortzetting van hun twee boerderijen in het 

geding. Terwijl zijn broer Willem het ouderlijk bedrijf in De Lier voor zijn rekening 

neemt en op 22.9.1660 zijn broers en zus ook officieel uitkoopt, gaat Jan in 

Naaldwijkerbroek aan de slag. Vanaf wanneer is overigens niet helemaal duidelijk. 

Uit de belastingkohieren zou opgemaakt kunnen worden dat Jan zijn werkzaamheden 

al in de loop van 1657 naar Naaldwijk verplaatst; in 1660 wordt expliciet aangetekend 

dat hij metterwoon naar Naaldwijk is vertrokken.
9
 

 

In ieder geval verkoopt Jan in het najaar van 1659 zijn huis te Voorburg. Op 

21.5.1660 volgt het transport, waarbij Jan Vranckenz van Rhijt, gewezen 

marktschipper alhier, nu wonende in het ambacht van Naaldwijk, 

- zeker huis en erf, op de Kerklaan in Voorburg, met de gang daar zuidwaarts aan 

gelegen, grenzend aan (-1) 

 oost de buursloot 
                                                           
5
 ORA Voorburg, inv. nr. 8, f. 88, voor het transport op 17.11.1653 en f. 89 voor de bijbehorende 

schuldbrief van f 2.400. 
6
  ORA Voorburg, inv. nr. 8, f. 172. 

7
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1923, akte 46. 

8
 Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700, Ons Voorgeslacht, jrg. 28, 1973, p. 298 maakt 

melding van: 8 mei 1661, Pieter Davits, koor, nieuw graf, fl. 16. 
9
 Zie Oud administratief archief Voorburg, inv. nr. 77b, Kohieren 100e en 200e penning, 1657 en 

1660, f. 354v 
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 zuid Pieter Davitsz van Oosten 

 west de voornoemde Kerklaan 

 noord juf. Treffrij, 

 belast met  een rente van 15 stuivers per jaar aan de kerk te Voorburg, 

overdraagt aan Maerten Adriaensz van Cocxhoorn, marktschipper. De koopsom van 

f 1.800 wordt voldaan met een schuldbrief.
10

 

 

Daar staat tegenover dat op 22.1.1660 ten behoeve van Jan uit de nalatenschap van 

zijn grootouders Cornelis Franckensz van Rijt en Trijtge Claesdr 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte, staande inde 

heerlijkheid van Honselersdijk, met 2 morgen 3 hond 1 roeden land, waarvan 

omtrent 2 hond 50 roeden boomgaard is (+2) 

wordt afgesplitst (zie onder IVd). 

 

In 1661 neemt Jan officieel de pachtboerderij van zijn schoonvader over. Bijzonder is 

dat het daarbij gaat om de boerderij die oorspronkelijk van zijn grootvader was en in 

1637 door de voogden van het weeskind van Willem Cornelis van Rijt aan prins 

Frederik Hendrik werd verkocht. Deze boerderij werd sindsdien gepacht door Pieter 

Davids van Oosten. In de boeken van de rentmeester van de Nassause Domeinraad 

vinden we de volgende omschrijving: 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte, met omtrent 23 morgen 

3 hond 20 roeden land, in het ambacht van Wateringen, meer precies bestaande uit 

- de woning met 16 morgen 84 roeden 

- de rijstuin over de weg, groot 95 roeden, en de weg tegens de rijstuin, groot 

117 roeden 

- de weg en de vaart, samen 1 morgen 524 roeden 

- een stuk land groot 3 morgen 3 hont 

samen 21 morgen 520 roeden, waarvan is verkocht aan Sr. Swaenswijck 36½ 

roeden, zodat blijft 21 morgen 483½ roeden. 

Daarnaast pacht Jan Vrancken ook drie andere percelen in de Nassause Domeinen, te 

weten 

- 10 morgen 1 hond 3 roeden wei- en teelland, grenzend aan zuid de Wollebrand en 

noord de weg, 

- 1 morgen 3 hond 97 roeden teelland, 

- 1 morgen 2 roeden teelland, grenzend aan oost de Molenlaan en zuid de 

Broekweg, 

zodat het geheel uitkomt op 34 morgen 387½ roeden. De totale pachtsom bedraagt 

f 820 per jaar. 

Vermeldenswaard is nog dat Pieter Davids ook nog enige tijd het aanpalende stukje 

land van 2 hond 27 roeden pachtte, dat door Frederik Hendrik in 1637 was gekocht 

van Cornelis van Rijt. Die pacht is beëindigd, omdat dat stukje "aent pleijn verheelt is 

ende affgedolven tot het maecken van de vaert op Honsholredijck".
11

 

 

Op 24.1.1661 doet Jan Franckensz van Rijdt hulde met betrekking tot het leen van  

- 1/3 deel van 7 morgen land onder Maasland 

                                                           
10

  Oud rechterlijk archief Voorburg, inv. nr. 9, ff. 27 en 28. Het ligt voor de hand dat Jan ook de 

marktschuit met toebehoren heeft verkocht. Die verkoop zal waarschijnlijk ondershands zijn 

afgehandeld, om de overdrachtsbelasting te vermijden. 
11

 Zie het relevante hoofdstuk in Archief Nassause Domeinraad, inv. nrs. 6958 (jaar 1639), 6978 (jaar 

1661) en 6998 (jaar 1681). 
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dat na het overlijden van zijn vader Franck Cornelisz van Rijdt in beginsel op hem is 

overgegaan. Omdat hij toen echter onmondig was, heeft Pieter Philipsz Heemskerck, 

oom van moeders zijde, op 19.1.1647 de honneurs waargenomen. Jan draagt het leen, 

dat onderdeel vormt van de ouderlijke boerderij, echter meteen over aan zijn broer 

Willem.
12

 

 

Op 28.6.1661 wordt de erfenis van Pieter Davitsz van Lelijvelt geregeld.
13

 Van de 

totale gemeenschappelijke boedel blijft de helft bij zijn echtgenote Neeltge 

Bastiaensdr Ruijchrock, de andere helft gaat naar zijn enige dochter en erfgenaam 

Beatrix. Die helft heeft een waarde van f 14.335-14-7 en bevat, naast schuld-

bekentenissen e.d., het onroerend goed te weten: 

- 7 morgen 1 hond 60 roeden patrimoniaal land, in de ban van Wateringen, 

grenzend aan (+3) 

oost de St. Jansheren tot Haarlem, Philp IJsbrantsz Heemskerck en de H. 

Geestarmen tot Naaldwijk 

  zuid de Zwet 

  west het weeshuis binnen Delft, 

 volgens de opdrachtbrief ten name van Pieter Davitsz voor schepenen van 

Wateringen d.d. 4.6.1652, 

 geschatte waarde van f 7.000, 

voor de helft in gebruik bij de boedel en voor de andere helft verhuurd aan Jan 

Vranckensz van Rijt voor f 150 voor een jaar, 

- een huis en erf in het dorp van Voorburg aan de Kerklaan, belend (+4) 

 oost de buursloot 

 zuid Jan ten Ham 

 west de voornoemde Kerklaan 

 noord Maerten Arentsz Cocxhoorn, 

volgens de opdrachtbrief ten name van Pieter Davitsz d.d. 16.6.1656, 

 geschatte waarde van f 1.800, 

waarvan het grootste deel van het woonhuis onverhuurd is en het kleinste deel 

verhuurd aan Jacob de Bruijn voor f 30 per jaar. 

 

Op 4.4.1662 koopt Jan Vrancken van Rijt van de regenten van het Catharina Gasthuis 

binnen Leiden 

- omtrent 2 morgen teelland, vrije landen, in Naaldwijkerbroek achter het huis te 

Honselersdijk, belend (+5) 

  oost Leendert Arijens met bruikwaar 

  zuid procureur Ravesteijn 

  west zijne hoogheid de Prins van Oranje 

  noord de Naaldwijkse vaart. 

De koopsom van f 1.850 wordt voor een deel contant betaald; voor de resterende 

f 1.350 wordt een schuldbrief opgemaakt.
14
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 C. Hoek, Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland (1258-1648), Ons Voorgeslacht, jrg. 25, 

1970, p. 90, leen 24B en Archief Leenhoven en leen- en registerkamer van Holland 1520-1807, inv. nr. 

125, f. 35. 
13

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1932, akte 4 (inventaris) 17.6.1661 en akte 5 (staat en 

boedelscheiding) 28.6.1661. 
14

 Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. nr. 14, ff. 229v en 231. 
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Het huis in Voorburg dat afkomstig was uit de erfenis van Pieter Davitsz van 

Lelievelt, belend (-4) 

 oost de buursloot 

 zuid de koper zelf 

 west de Kerklaan 

 noord Maerten Ariens Cocxhooren marktschipper, 

wordt op 26.11.1667 door Jan Vrancken van Rhijt, wonende in Naaldwijkerbroek, 

verkocht aan d’heer Johan ten Ham, schepen te Voorburg. De koopsom wordt voldaan 

met een bedrag van f 1.000 contant plus een schuldbrief van f 975.
15

 

 

Op 13.2.1674 koopt Jan Vrancken van Rijt in Wateringen op een publieke veiling 

voor f 410 

- zeker huis en erf te Honselersdijk in de ban van Wateringen, belend (+6) 

  oost de weduwe van dhr. van Duijst van Voorhout 

  zuid Cornelis en Phillips Vrancken van Rijt 

  west Jan Wouters 

  noord de dijksloot, 

van de kinderen en erfgenamen van Hendrick Hendricks de Groot en Annetje 

Alewijns. 

Enige tijd later verkoopt hij het huis weer door aan Dirck Dircksz de Hoogh, wonende 

te Honselersdijk in de ban van Wateringen, een familielid van zijn vrouw. Dit laatste 

transport vindt plaats op 16.9.1675.
16

 (-6) 

 

Nadat Neeltge Bastiaens Ruijgrock, de moeder van Beatrix, tot Honselersdijk is 

overleden, wordt op 23.10.1680 haar nalatenschap verdeeld tussen de erfgenamen. 

Die nalatenschap bevat geen onroerend goed, maar wel een behoorlijk aantal 

schuldbekentenissen, waardoor de totale zuivere waarde uitkomt op f 13.761-7-0. 

Omdat Neeltge ook nog vijf kinderen had uit haar eerste huwelijk, komt aan Beatrix 

1/6 deel van het totaal toe, tot een bedrag van f 2.293-11-2.
17

 

 

Volgens het begraafregister van Naaldwijk wordt Jan Vrancken van Rijt begraven in 

1680, zonder nadere datumaanduiding. We weten echter dat de inventaris van de 

erfenis van zijn schoonmoeder op zijn aangeven is opgesteld en dat hij bij de 

boedelscheiding op 23.10.1680 aanwezig was. Hij is dus blijkbaar in de laatste 

maanden van het jaar overleden. Na zijn dood zet zijn weduwe het bedrijf voort. De 

pacht van de boerderij in de Nassause Domeinen wordt op haar naam overgezet. 

 

Nadat ook Beatrix is overleden, wordt op 30.9.1687 een inventaris opgemaakt van de 

boedel die Jan Vranckensz en zij in het gemeen hebben bezeten.
18

 Erfgenamen zijn de 

drie kinderen: Vranck Jans van Rijt en Cornelia Jans van Rijt, beide meerderjarig, en 

Pieter Jans van Rijt augustus 1687 oud geweest 17 jaren. 

De inventaris wordt gemaakt op aangeven van Vranck en Cornelia, ten overstaan van 

Willem Franken van Rijt en Dirk Dirkx de Hoogh. De eerste is gestelde voogd, de 

tweede gesurrogeerde medevoogd, nu de vader en oom van Beatrix beide zijn 

overleden. Ook Pieter Pietersz Hoffstede, de echtgenoot van Cornelia, kijkt mee. 

Het onroerend goed bestaat uit: 

                                                           
15

  Oud rechterlijk archief Voorburg, inv. nr. 10, ff. 6 en 6v. 
16

 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 37, resp. f. 95v (transport d.d. 11.5.1675) en f. 109. 
17

  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2183. 
18

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2190, akte 88. 
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- een partij patrimoniaal weiland, groot 7 morgen 160 roeden, gelegen in de ban van 

Wateringen, gekomen van de Prins van Oranje, grenzend aan (3) 

  oost de St. Jansheren tot Haarlem 

  zuid de Zwet 

  west de heer Pieter van der Burgh 

  noord de heer Vrijbergen, 

 in gebruik bij de boedel. 

Hiervan bevonden opdrachtbrief ten name van Pieter Davids van Oosten 

grootvader van 's moeders zijde van deze kinderen voor schepenen van 

Wateringen d.d. 4.6.1652. 

- omtrent 2 morgen teelland waarvan afgegaan is omtrent 30 roeden, voor het 

nieuwe water en de kade, gelegen in Naaldwijkerbroek achter het huis te 

Honselersdijk, grenzend aan (5) 

  oost Jacob Pieters Hofstede met bruikwaar 

  zuid de procureur Ravesteijn 

  west zijne hoogheid de Prins van Oranje 

  noord de ka of het nieuwe water, 

 in gebruik bij de boedel. 

Opgedragen aan Jan Vranken van Rijt voor schepenen van Naaldwijk op 9.4.1662. 

Van de koopsom van f 1.850 stond na 24.12.1674 nog f 218 open, met de interest 

sindsdien. De kinderen menen echter dat er maar f 70-0-4 betaald hoeft te worden; 

er loopt een proces, omdat geen uijtpath kan worden aangewesen. 

Lijkt het boerenbedrijf op grond van deze gegevens maar klein, dat verandert als we 

verder in de inventaris de opsomming van de gepachte gronden zien: 

- een woning met 40 morgen 23 roeden land, gepacht van de Prins van Oranje voor 

f 630 per jaar. Daarop dienen in mindering gebracht te worden de geleverde pinten 

melk, boter, en verdere waren. 

- 7 morgen 200 roeden, gepacht van de regenten van het hofje van Jerusalem voor f 

150 per jaar 

- 700 roeden land, gepacht van de regenten van het weeshuis te Delft voor f 16 per 

jaar 

- 3 morgen 160 roeden, genaamd de Prooij, gepacht van de heer van Heringkaspel 

voor f 42 per jaar 

- 2 morgen 1 hond land, gepacht van de armmeesters van Naaldwijk voor f 22 per 

jaar. 

Dat blijkt ook als we de opsomming van de levende have zien: 

- 2 grauwe merriepaarden oud acht jaar 

- 1 bruine merrie van negen jaar 

- 1 zwarte dito van zes jaar 

- 2 veulens 

- 1 bouwmerrie oud omtrent een jaar, die de overleden Beatrix Pieters van Lelijvelt 

aan haar zoon Vrank Jans van Rijt geschonken heeft in presentie van Willem 

Vranken van Rijt, een der voogden 

- 25 melkkoeien 

- 5 melkvaarsen 

- 3 vette beesten 

- 1 eenwinter stier 

- 5 hokkelingen 

- 2 kalveren 

- 12 vette varkens 
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- 1 bleek rood koetje dat Pieter Jans van Rijt in eigendom toekomt 

- de hoenderen op de werf 

- de duiven op de til 

- de eenden om de woning. 

Voor het overige wordt de huisraad in groot detail opgesomd. 

 

Aansluitend op de inventaris vinden we een notitie of summiere liquidatie, waarin 

Vranck Jansz van Rijt rekenschap aflegt van de uitgaven en ontvangsten in de jaren 

daarna. Op 20.6.1695 wordt de rekening gesloten ten overstaan van 

 Arijen Engelen Viverbergh, echtgenoot van Cornelia Jans van Rijt en 

 Pieter Jansz van Rijt, nu omtrent 25 jaren oud, geassisteerd met Willem en Philips 

Frankensz van Rijt ende Dirk Dirks de Hoog die tot nog toe zijn voogden zijn 

geweest. 

De uitgaven beslaan in totaal f 5.593-12-4, de inkomsten f 5.315-0-8, zodat aan Vrank 

Jans van Rijt nog een bedrag toekomt van f 278-11-12. 

 

Opmerkelijk is dat het genoemde onroerend goed lange tijd onverdeeld blijft. Pas op 

19.6.1718 transporteren Arij Engele Vijverberg als echtgenoot van Cornelia Jans van 

Rijt en Pieter Jans van Rijt hun 2/3 aandeel in 

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

Wateringen, belend (-3) 

  oost de St. Jansheren te Haarlem 

  zuid de Zwet 

  west juf. Verburgs erve 

  noord dhr. Vrijbergen, 

- 2 morgen teelland in de Vlietpolder, in het ambacht Naaldwijk, belend (-5) 

  oost raadsheer Ghijs 

  zuid dhr. van den Enden 

  west zijne Majt. van Pruisen 

  noord de Naaldwijkervaart,  

voor resp. f 1.400 en f 400 aan Vrank Janse van Rijt, die daarmee de volledige 

eigendom verwerft.
19
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 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 40, f. 188v en Oud rechterlijk archief Naaldwijk, inv. 

nr. 18, f. 158. 


