
IXg - 1 

Philippus trouwt in 1789 met Aaltje de Jong. Bij de ondertrouw wordt de bruid 

aangeslagen in de 4e klasse, zodat zij f 3 impost moet betalen. De bruidegom heeft 

een akte pro deo. 

 

Na hun trouwen vestigt het paar zich aan de Noordhoorn, het noordelijk gedeelte van 

Den Hoorn, dat tot de gemeente Hof van Delft behoort.
1
 Hier begint Philippus een 

tuiniersbedrijf dat ruim 150 jaar in de familie zal blijven. Het huis staat, in termen van 

de huidige straatnaam en huisnummering, aan de Dijkshoornseweg 111, Den Hoorn. 

Tegenwoordig staat het op de monumentenlijst. 

 

Tussen 1791 en 1802 koopt Philippus van Rijt de jonge (in 1802 ook aangeduid als 

Fullis van Rijt) een aantal percelen grond aan de Noordhoorn, op de grens van Hof 

van Delft en Rijswijk. 

Het gaat om 

- een huis, erf en timmermanswinkel, met de schuur, loods, werf en tuin met een 

stukje weiland, groot samen 300 roeden, in de hoefslag van Voordijkshoorn onder 

Hof van Delft, grenzend aan (+1) 

   oost de Voordijkhoornseweg 

   zuid de Woudtselaan 

   west de Dijkshoornse watering, 

 op 12.5.1791 gekocht van Adrianus de Leeuw voor een bedrag van f 1.040, op 

voorwaarde dat het stukje weiland wordt overgelaten aan Arij Dijkshoorn zijn 

leven lang; 

- een erf, tuin en boomgaard, groot omtrent 300 roeden, gelegen als voor, tussen de 

weg en de watering, grenzend aan (+2) 

   zuid Jan Reijers Grisnigt 

   noord de Woudtselaan 

 op 2.4.1794 gekocht van de executeurs van het testament van Jan Breur voor een 

bedrag van f 605; en 

- een stukje tuinland, genaamd het Neutenboomtuintje, groot 200 roeden, op de 

hofstede Sion onder Rijswijk, grenzend aan (+3) 

   oost de halve sloot aan de Plataanlaan van Jan Romijn 

   zuid de halve sloot 

   west de halve sloot van de Westlaan de verkopers toebehorende 

   noord de halve sloot van Jan Romijn, 

 op 30.12.1801 gekocht van Leendert Roesen, Mr. Gijsmanus Adriaan Christ en 

Huijbert Burgerdijk voor een bedrag van f 205 en getransporteerd op 29.6.1802.
2
 

 

Mogelijk opereert Philippus onder de hoede van zijn gelijknamige oom die pachter is 

op de Kitswoning, onderdeel van de hofstede Sion. Dat zou ook verklaren waarom 

deze Philippus wordt aangeduid als "de jonge". Wellicht woont en werkt hij in die 

eerste jaren ook op het bedrijf van zijn oom, die dan al behoorlijk op leeftijd is en 

geen eigen kinderen heeft. Wellicht ook heeft hij financiële steun van zijn oom. 

 

                                                           
1
 Bij de doopinschrijvingen van de laatste 5 kinderen wordt expliciet als woonplaats Noordhoorn 

vermeld.  
2
 Informatie over deze aankopen is te vinden in: Oud archief Hof van Delft, inv. nr. 123, 

Transporten voor schout en geswoorens, f. 26 en f. 41; en Oud archief Rijswijk, inv. nr. 554, 

Transportregister, ff. 253v en 256v. Zie ook Nieuw notarieel archief Delft, inv. nr. 20, 1844 akte 138. 
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Op 17.2.1790 maken Philip van Rijt en Aaltje de Jong hun testament op voor 

schepenen van het ambacht Rijswijk.
3
 Ze benoemen de langstlevende tot enige en 

universele erfgenaam, met de plicht om de kinderen ordentelijk op te voeden. Bij het 

bereiken van de meerderjarige leeftijd dienen de kinderen bij wijze van legitieme 

portie een zodanige som uitgekeerd te krijgen, als past bij de staat van de boedel. 

Voor de vererving verkiezen Philip en Aaltje het aasdoms- boven het 

schependomserfrecht. En ze benoemen de langstlevende tot voogd, met de 

bevoegdheid om naar eigen inzicht anderen te benoemen tot (toeziend) voogd, een en 

ander onder seclusie van de weeskamer. Bij het opmaken van het testament is de 

boedel gegoed beneden de f 2.000. 

 

Na het overlijden van zijn oom Philippus in 1816 krijgt Fullis blijkbaar, als onderdeel 

van zijn erfportie, het onroerend goed toebedeeld bestaande uit 

- een partij wei- of hooiland, groot 3 mergen, in de Harnaspolder onder ’t Woudt.(4) 

 

Bij de invoering van het Kadaster in 1832 wordt het grondbezit van Philippus van 

Rijt, bouwman aan de Hoorn, nader omschreven.
4
 

In de Voordijkhoornse polder onder Hof van Delft liggen: 

- sectie B 172, weiland, groot 2 bunder 38 roeden 80 el (4) 

- sectie B 193, weiland, groot 60 roeden 40 el (1a) 

- sectie B 194, huis en erf, groot 6 roeden 20 el (1b) 

- sectie B 195, tuin, groot 14 roeden 10 el (1c) 

- sectie B 196, water, groot 2 roeden 48 el (1d) 

- sectie B 197/198, weg en weiland, groot 2 roeden 14 el (1e) 

- sectie B 199, tuin, groot 12 roeden 50 el (2a) 

- sectie B 200, tuin, groot 15 roeden 10 el (2b) 

en in de Hoekpolder onder Rijswijk: 

- sectie I 248, tuin, 21 roeden 20 el. (3) 

 

Na het overlijden van Aaltje de Jong op 11.3.1837 wordt volgens de memorie van 

successie
5
 aangifte gedaan door echtgenoot Philippus van Rijt en de vier kinderen 

Maria, Philippus, Catharina en Cornelia. Zoon Pieter is blijkbaar al overleden; waar 

en wanneer is (vooalsnog) onbekend. 

Philippus en Alida zijn in gemeenschap van goederen getrouwd geweest. De 

nalatenschap omvat de helft van 

- een huis, wijk B no. 10, erf en een perceel tuinland, groot 12 roede 58 el (300 

roeden oude maat), in de Voordijkhoornse polder onder Hof van Delft (1) 

- een perceel weiland, groot 12 roede 58 el (30 roeden oude maat), gelegen als 

voor  (2) 

- een stukje tuinland, groot 17 roede 74 el (125 roeden oude maat), op Sion in de 

Hoekpolder onder Rijswijk (3) 

- een perceel weiland, groot 2 bunder 12 roede 89 el (2,5 mergen oude maat), in de 

Harnaspolder onder Hof van Delft. (4) 

Ingevolge het testament van 17.2.1790 (zie hiervoor) wordt de langstlevende tot 

enige universele erfgenaam benoemd en worden de kinderen bedeeld in de 

                                                           
3
 Oud archief Rijswijk, inv. nr. 521, Scabinale akten. 

4
 Archief Gemeente Hof van Delft, inv. nr. 905, Oorspronkelijke kadastrale legger, art. nr. 174. De 

maataanduiding bunder-roede-el zijn conform het decimale stelsel en corresponderen met de 

tegenwoordige hectare-are-centiare. 
5
 Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 2634, successienr. 53. 
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legitieme portie. Dit betekent dat Philippus ¼ van Aaltjes nalatenschap in 

eigendom verkrijgt, de overige ¾ zijn voor de kinderen. 

 

Wanneer enkele jaren later op 19.4.1844 ook Philippus van Rijt overlijdt, 81 jaar oud, 

wordt de aangifte verzorgd door de vier eerder genoemde kinderen.
6
 De nalatenschap 

omvat 5/8 van de bovengenoemde percelen (de overige 3/8 is al van de kinderen). 
 

                                                           
6
 Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 2669, successienr. 9. 


