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 VRANCK CORNELISZ VAN RIJT, ged. Naaldwijk (Geref.) 2.7.1600, zn. van 

Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), lidmaat van de Geref. 

kerk in De Lier, bouwman in de Kralingerpolder onder Maasland bij De Lier, 

leenman aldaar, overl. begin 1646 

 

 tr. ca. 1625 

 

 NEELTJE PHILIPSDR VAN HEEMSKERCK, dr. van Philip IJsbrantsz 

Heemskerck en Neeltien Pietersdr, overl. De Lier 1.7.1659 

 

 Kinderen: 

 1. Jan, geb. 8.11.1626, volgt VIh 

 2. Leenaert, ged. Naaldwijk (Geref.) 6.8.1628 

 3. kind, begr. De Lier 19.11.1628 

 4. kind, begr. De Lier 16.6.1629 

 5. Willem, ged. De Lier (Geref.) 13.10.1630, volgt VIi 

 6. Philips, geb. 1633, volgt VIj 

 7. Cornelis, geb. 1637, overl./begr. De Lier 18/23.5.1695 

 8. Cornelia, ged. De Lier (Geref.) 19.4.1643 

   o.tr./tr. De Lier/Maasland (Geref.) 22.7/6.8.1663 

   Cornelis Pieters van der Weijde, ged. 1.4.1639, zn. van Pieter Cornelisz 

van der Weijde en Maria Cornelis Zuidereind, overl. Maasland okt 1698
1
 

 

 

Op 18.5.1624, rondom de datum van zijn huwelijk, koopt Vranck Cornelisz van Rijt  

- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen en geboomte, met 11 

morgen 4 hond land, in het ambacht van Maasland in de Kralinger polder bij De 

Lier.   (+1) 

Een en ander wordt op 28.12.1625 aangevuld met de aankoop van 

- 5 morgen vicarieland, (+2) 

op 28.3.1632 met 

- 6 morgen klooster- of geestelijk land, (+3) 

en op 16.5.1637 met 

- een huis met een boomgaard, aan de overkant van de Burgerdijkse weg, met 2 

morgen land.
2
 (+4) 

 

De aankopen gaan niet altijd goed. Zo verkoopt Cornelis Jans van de Velde op 

24.3.1631 3 morgen en enige roeden land in de Oostbuurt onder De Lier, met nog de 

toegift van 21 morgen bruikwaar, aan Joris Pieters van den Hoeff. Dit land was in 

eerste instantie gekocht door Vranck Cornelis van Rijt, maar daarna gerechtelijk 

genaast door Joris Pieters volgens schepen-sententie van 10.2.1631.
3
 

 

Vranck en zijn vrouw Neeltgen Philpsdr Heemskerck, wonende in het ambacht van 

Maasland in de parochie van De Lier, stellen op 27.8.1637 een codicillaire dispositie 

op, waarbij zij de schout en het gerecht van Maasland uitsluiten van het beheer over 

hun nalatenschap. Mocht Vranck komen te overlijden, dan benoemt hij van zijn kant 

                                                           
1
  Bron: Ons Voorgeslacht, jrg. 43, 1988, pp. 3-6. 

2
 Gegevens ontleend aan de inventarissen van 16.2.1647 en 4.11.1659, Oud notarieel archief Delft, 

inv. nr. 1928, akte 8 en inv. nr. 1931, akte 23. 
3
 Oud rechterlijk archief De Lier, inv. nr. 2, f. 200.  
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zijn broer Cornelis en zijn zwager Maerten Ariensz Duijfhuijs als voogden aan. 

Neeltge wijst van haar kant haar broers Ysbrant en Pieter Philpsz Heemskerck aan.
4
 

 

Op 31.5.1642 verkoopt Vranck Cornelisz van Rijt in De Lier 

- een partij zowel wei- als teelland in vijf kampen aan elkaar, in het ambacht van 

Wateringen, in de nieuwe Broekpolder, groot 8 morgen 62 roeden 6 voet, eertijds 

gekomen van de abdij van Leeuwenhorst, 

voor de som van f 6.480. Deze partij is afkomstig uit de nalatenschap van Phijllips 

IJsbrants Heemskerck en oude Neeltien Pietersdr, de ouders van zijn vrouw, en hem 

bij kaveling toebedeeld op 11.5.1642.
5
 

 

Op 11.5.1644 krijgt Franck Cornelisz van Rijdt in De Lier na overdracht door Jan 

Jansz van de Vecht, rentmeester te Leiden, volgens machtiging d.d. 31.12.1643, 

namens heer Robert de Cotereau, heer van Westmalle, Soersele etc. 

- 1/3 deel van 7 morgen (ofwel 2 morgen 2 hond) land onder Maasland (+5) 

in leen van de Grafelijkheid van Holland.
6
 

 

Vranck Cornelisz van Rijt, bouwman in het ambacht van Maasland inde parochie van 

De Lier, overlijdt begin 1646. Omdat de 5 kinderen die hij achterlaat - Jan, Willem, 

Philps, Cornelis en Neeltgen - alle minderjarig zijn, wordt er inventaris opgemaakt 

van zijn nalatenschap.
7
 Die omvat het volgende onroerend goed: 

- een woning bestaande uit huis, bijhuis, schuren, bergen en geboomte, met 26 

morgen 5 hond land, alle in het ambacht van Maasland inde Cralinger polder, 

 te weten: 

  11 morgen 4 hond patrimoniaal land 

  6 morgen 5 hond geestelijk of conventiaal land 

  1 morgen gekomen van de kerk in De Lier 

  5 morgen vicarieland en 

  2 morgen 2 hond leenland, 

 waarvan 

  22 morgen 3 hond gelegen om en omtrent de voornoemde woning bij het dorp 

van De Lier, 

  2 morgen land gelegen over de Burgerdijkse weg, gemeen met 1 morgen 

bruikwaar; op een gedeelte waarvan staat een huis met een boomgaard, 

  2 morgen 2 hond gelegen op de Lucht bij de Bommel, 

 welke woning en landen alle worden gebruikt door deze boedel; alleen het huis 

met de boomgaard op Burgersdijk wordt verhuurd voor f 60 per jaar. 

 Hiervan bevonden opdrachtbrieven 

  van de woning met 11 morgen 4 hond land ten behoeve van Vranck Cornelisz 

van Rijt d.d. 18.5.1624, 

  van 5 morgen vicarieland d.d. 28.12.1625 

  en van 6 morgen klooster of geestelijk land d.d. 28.3.1632. 

Daarnaast heeft de boedel 28 morgen 4 hond land in bruikwaar, ingehuurd van 

verscheidene eigenaren. 

De inventaris geeft verder uitgebreid informatie over het aanwezige vee: 

                                                           
4
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1919, notaris Gerrit van der Wel, f. 292. 

5
 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 32, f. 241. 

6
 C. Hoek, Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland (1258-1648), Ons Voorgeslacht, jrg. 25, 

1970, p. 90, leen 24B. 
7
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1928, akte 8, 16.2.1647. 
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- drie merriepaarden 

- twee ruinen 

- twee eenwinterveulens 

- vijfentwintig koebeesten 

- zeven vaarsen 

- een stier 

- zes hokkelingen, 

het koren, de landbouwgereedschappen, de uitstaande vorderingen, de inboedel en 

huisraad, waaronder in de voorkamer: 

- een schilderij van Abraham 

- een schilderij van Josef 

- het conterfeitsel van oude Neeltgen Philps 

- een schilderij van de boodschap aan Maria 

en de lasten, waaronder: 

- f 105 aan Cornelis Vrancken van Rijt over de huur van stijf 5 morgen land 

- f 60 aan de heer Franchoijs Sonderman vanwege 3 jaar huur van 1 morgen land 

gelegen gemeen met 2 morgen eigen land 

- f 100 aan Jan Vranckensz van Rijt aan hem gelegateerd bij wijlen Jan Thimmer 

Dircxz en na diens overlijden als de voornoemde Jan Vranckensz van Rijt omtrent 

2 of 3 jaar oud was bij wijlen Vranck Cornelisz van Rijt ontvangen 

- f 40 aan Machtelt Pieters de dienstmaagd over haar huur. 

Apart kopje in de inventaris vormt de Rederij, waar melding wordt gemaakt van: 

- 3/16 part in een hoekerschip, waar stuurman op is Joris Jansz op Maassluis 

- 1/4 part in een klein versvaarder scheepje, tegenwoordig op Maassluis liggende 

onbevaren. 

 

Het leen van 

- 2 morgen 2 hond onder Maasland, (5) 

van de Grafelijkheid van Holland wordt op 19.1.1647 verheven ten name van Jan 

Franckensz van Rijdt in de Lier, bij dode van zijn vader Franck Cornelisz van Rijdt. 

Omdat Jan onmondig is worden de honneurs waargenomen door Pieter Philipsz 

Heemskerck, een oom van moeders zijde.
8
 

 

Op 21.6.1659 voelt ook Neeltgen Philps Heemskerck haar einde naderen. Ziekelijk 

van lichaam doch haar verstand zeer wel en volledig gebruikende benoemt zij haar 

zoons Jan en Willem Vrancken van Rijt, haar schoonbroer Cornelis Cornelisz van 

Rijt, en haar neven Jacob Pouwelsz van Dijck en Cornelis Cornelisz Rodenburch tot 

voogden over haar minderjarige erfgenamen.
9
 

Wanneer Neeltgen kort daarop op 1.7.1659 inderdaad overlijdt, zijn van de 5 eerder 

genoemde kinderen alleen Cornelis en Neeltgen nog minderjarig. Ten behoeve van 

deze kinderen wordt door de voogden opnieuw inventaris opgemaakt.
10

 

De opsomming van het onroerend goed heeft dezelfde inhoud als die in de 

voorgaande inventaris, met dien verstande dat nu ook nog melding wordt gemaakt 

van: 

- een leenbrief van 1/3 deel van 7 morgen land ten name van Jan Vranckensz van 

Rijt d.d. 19.1.1647, 

                                                           
8
  C. Hoek, het Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland (1258-1648), Ons Voorgeslacht, jrg. 

25, 1970, p. 90, leen 24B: 
9
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1923, akte 98. 

10
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1931, akte 23, 4.11.1659.  
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- een opdrachtbrief d.d. 16.5.1637 vande woning op Burgersdijk met 2 morgen land 

en de toegift van de huur tot 1 morgen bruikwaar met de andere gemeen liggende 

in een kamp van 8 morgen. 

 

Op 9.2.1661 wordt de boedelscheiding formeel vastgelegd.
11

 Op 22.9.1660 heeft 

Willem Franckensz van Rijt het onroerend goed overgenomen, door het 4/5 erfdeel 

van zijn broers en zus te kopen. Hij neemt ook de schulden en lasten van de boedel 

voor zijn rekening. Uiteindelijk hebben zijn broers en zus elk recht op een bedrag op 

van f 3.996-11-14. (-1t/m5) 

 

– 0 – 0 – 0 –  

 

Onder IVb is reeds gemeld dat de gezamenlijke kinderen van Vranck Cornelisz ook 

uit de nalatenschap van hun grootouders, Cornelis Franckensz van Rijt en Trijtge 

Claesdr, het een en ander aan onroerend goed toebedeeld hebben gekregen. Om 

precies te zijn: 

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

heerlijkheid van Honselersdijk, waarin Cornelis Vranckensz van Rijt laatst heeft 

gewoond en is overleden, 

 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, (+G1) 

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

mede gelegen in de ban van Wateringen voor de dijk, (+G2) 

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

de Nieuwe Broekpolder aan de Broekweg. (+G3) 

Op 9.2.1661 wordt ook de verdeling van deze erfgoederen nader geregeld.
12

 Daaruit 

blijkt dat op 22.1.1660 het aandeel van Jan Franckensz van Rijt reeds is afgesplitst, 

dat Willem Franckens van Rijt zijn aandeel krijgt in de vorm van geld en obligaties, 

en dat de andere 3 kinderen m.n. de percelen land van 2½ en 3½ morgen krijgen 

toegewezen. 

De implicatie is dat Jan Franckensz de woning van zijn grootouders met de 

bijbehorende 2 morgen 3 hond land heeft gekregen. Dat wordt bevestigd door het 

kaartboek van Naaldwijk, waar op de desbetreffende plek de naam Jan Vrancken staat 

ingetekend.  (-G1) 

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat op 16.2.1664 een verdere verdeling wordt 

overeengekomen, waarbij Neeltgen Franckensz van Rijt, die inmiddels is getrouwd, 

haar aandeel in geld en obligaties krijgt uitgekeerd.
13

 De percelen land van 2½ en 3½ 

morgen blijven onder Philip en Cornelis. (-G2/3) 
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  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1932, akte 1. Zie ook Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 

1931, akte 25, 3.3.1660, waarin het potgeld, de gouden en zilveren sieraden e.d. worden verdeeld. 
12

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1932, akte 2. 
13

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 1933, akte 21. 
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 CORNELIS VRANCKEN VAN RIJT, geb. 1637, zn. van Vranck Cornelisz van 

Rijt en Neeltje Philipsdr van Heemskerck, overl./begr. De Lier 18/23.5.1695 

 

 

Zoals onder Vd is beschreven, erft Cornelis samen met zijn broer Philip uit de 

nalatenschap van zijn grootouders, Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr, 

- 2½ morgen teelland, waarvan ½ morgen leenland van de prins van Oranje, 

gelegen onder Wateringen voor de dijk en (+1) 

- 3½ morgen land, genamd het Sprongeland, gelegen onder Wateringen inde 

Nieuwe Broekpolder aan de Broekweg. (+2) 

 

Het perceel van 2½ morgen wordt door Phillips en Cornelis in 1675 verkocht aan 

Dirck Dircks de Hoogh op Honselersdijk. Het transport vindt plaats op 16.9, nadat de 

koper op 26.7 als leenman is geïnvestieerd. Van de koopsom van f 2.350 wordt 

f 1.250 contant betaald. Voor de overige f 1.100 wordt een schuldbrief opgemaakt ten 

behoeve van Cornelis Vrancken van Rijt in het ambacht van Maasland.
14

 (-1) 

 

Wanneer Cornelis Frankensz van Rijt op 18.5.1695 in De Lier overlijdt, blijkt hij 

"bejaerd jongman" te zijn. Dat wil zeggen: hij is nimmer getrouwd. 

Zijn erfgenamen ab intestato 

 Willem Frankensz van Rijt, 

 Philips Frankensz van Rijt, 

 Vrank en Pieter Jans van Rijt, en Cornelia Jans van Rijt huijsvrouw van Arij 

Engelen Viverbergh, de kinderen van Jan Franckensz van Rijt, en 

 Neeltge Cornelis van der Weijde, enig kind van Neeltge Francken van Rijt, met 

haar vader en voogd Cornelis Pieters van der Weijde 

maken op 12.6.1696 de inventaris op van de nalatenschap. Deze omvat naast 

- de helft van 3½ morgen teelland in de Nieuwe Broekpolder onder Wateringen, 

genaamd het Sprongeland, grenzend aan (2) 

  oost en zuid de erfgenamen van de heer commis Verhaer 

  west de erfgenamen van de heer Bonifacius Vrijbergen 

  noord de Broekweg, 

 waarvan de wederhelft toekomt aan Philips Francken van Rijt, getaxeerd op f 800, 

diverse schuldbrieven en obligaties, ten laste van Willem Vranckens van Rijt, Dirk 

Dirks de Hoogh, Cornelis Pieters van der Weijde en het gemeenland van Holland en 

West-Friesland. De waarde van de nalatenschap bedraagt netto f 8.990. Daarvan 

krijgen de erfgenamen ¼, ofwel f 2.247-10, per staak. 

Bij de verdeling gaat het onroerend goed naar Philips Vrancken van Rijt.
15

 (-2) 
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 Oud rechterlijk archief Wateringen, inv. nr. 37, f. 106v. De schuldbrief komt later via twee 

boedelscheidingen eerst bij zijn nicht Cornelia Jans van Rijt en vervolgens bij haar zoon Pieter 

Vijversberg terecht. De laatstgenoemde laat in 1755 aantekenen dat de schuld is afgelost. Zie voor de 

overdracht van het leen ook C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, Ons 

Voorgeslacht, jrg. 27, 1972, pp. 170-171, leen 24. 
15

 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2508, f. 352.  


