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De ouders van Pieter Jansz overlijden betrekkelijk jong. Pieter is wees op zijn 17e. 

Zijn oudste broer Vranck zet het bedrijf voort. Het onroerend goed blijft onverdeeld 

tot 1718, wanneer Vranck zijn broer en zus uitkoopt. Zie onder VIh. 

 

Nadat Pieters schoonvader, Jan Pieters van Leeuwen bouwman bij de Lier, op 

6.11.1701 is overleden, wordt diens nalatenschap geïnventariseerd en verdeeld. 

Vastgesteld wordt dat Pieter en zijn vrouw Marijtge Jans van Leeuwen nog recht 

hebben op een bedrag van f 1.500, in vergelijking met wat de andere kinderen reeds 

als moederlijk erfdeel en uitzet hebben ontvangen. De nalatenschap van Jan Pieters 

van Leeuwen heeft een netto waarde van f 13.710-9-2. Daarin delen Pieter en zijn 

vrouw mee voor een 1/5, ofwel f 2.742-1-12. 

Pieter krijgt uit de nalatenschap een van de twee woningen, te weten: 

- een woning, bestaande uit huis, schuur, berg en geboomte, met 12 morgen 300 

roeden land, onder Maasland (+1) 

die staat genoteerd voor f 7.000. Na verrekening van de f 80-16-2 aan uitgaven die hij 

voor de boedel heeft verricht, moet hij het verschil ad f 2.838-14-6 bijbetalen. De 

andere woning, met 26 morgen 250 roeden land onder Maasland, gaat naar Gerrit, 

Pieter en Neeltje Jans van Leeuwen.
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Pieter Jansz deelt in 1696, 1703 en 1709 mee in de erfenissen van zijn kinderloos 

overleden ooms Cornelis, Willem en Philips Vrancken van Rijt. Hij krijgt zijn aandeel 

uitbetaald in geld en schuldbekentenissen. 

 

Op 8.11.1731 verschijnen Pieter Jansz van Rijt en de voogd Vranck Jansz van Rijt 

voor notaris Simon van der Sleijden te Delft. Zij treden op ten behoeve van de vijf 

nagelaten kinderen van Pieters tweede vrouw Crijntje Cornelis Markenburg, te weten 

Cornelis, Neeltge, Pieter, Philip en Jannetje. De comparanten laten weten dat 

medevoogd Cornelis Cornelisz Marckenburgh is overleden en benoemen in zijn plaats 

tot (gesurrogeerde) medevoogd Gerrit Cornelisz Marckenburg. Verder laten ze 

vastleggen dat er reeds op 20.4.1728 inventaris is opgemaakt van de nalatenschap van 

Crijntje. Afgesproken is dat Pieter Jansz van Rijt de gehele nalatenschap met de 

bijbehorende schulden tot zich mag nemen. In ruil daarvoor belooft hij aan ieder kind 

f 100 als moederlijke erfenis te zullen uitkeren. Bovendien zal hij aan ieder kind f 75 

als uitzet meegeven.
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In 1737 overlijdt Pieter. Aangezien inmiddels ook voogd Vrank Jansz van Rijt is 

overleden, stelt Gerrit Cornelisz Marckenburg wonende in Zandambacht, als 

(gesurrogeerde) voogd over de vijf nagelaten minderjarige kinderen van Pieter en zijn 

tweede vrouw, op 17.5.1737 twee nieuwe voogden aan, te weten Arij van den Ende te 

Naaldwijk en Pieter Vijversberg te Zandambacht. Die bevoegdheid blijkt terug te 

leiden op de acte van voogdij die op 17.9.1713 is gepasseerd voor notaris Dirk Kok te 

Maasland.
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De boerderij van Pieter wordt door zijn erfgenamen 

 Jan Pieters van Rijt, 

 Jan Pieters Westermeer, als weduwnaar en geïnstitueerde erfgenaam van Marijtje 

Pieters van Rijt, 

                                                           
1
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2465, notaris Pieter Coel, akte 50, 10.5.1703. 

2
 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2723, f. 262 en f. 264. 

3
 Archief weeskamer Naaldwijk, inv. nr. 89. 
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 Cornelis Pieters van Rijt en 

 Arij van den Enden en Pieter Hoogwegt, op 4.12.1737 samen met Pieter Arents 

Vijverberg door het gerecht van Maasland aangesteld tot voogden over Pieter, 

Neeltje, Phulps en Jannetje Pieters van Rijt, 

voor een bedrag van f 4.940 publiek verkocht aan Pieter Arents Vijverberg. Op 

28.5.1738 vindt de overdracht plaats van 

- een huismanswoning, bestaande uit huis, schuren, bergen, boomgaard en 

geboomte, met 1 morgen 4 hond 4 roeden eigen land, in Burgersdijk in de 

Kralinger polder, grenzend aan (-1a) 

  oost dhr. van Schuijlenburg 

  zuid het meisjeshuis tot Delft 

  west vrouwe Megtelt Spiering Guldekroon, wed. van dhr. en mr. Willem van 

Assendelft 

  noord de Burgerdijkse weg, 

- 10 morgen 5 hond land in de voornoemde Kralinger polder, grenzend aan (-1b) 

  oost dhr. Vrijenhoven 

  zuid de scheewatering 

  west Philips Doelman 

  noord de Burgerdijkse weg, 

- een tuintje met zijn beplanting in Pardijk annex de voornoemde woning en landen, 

groot omtrent 96 roeden, grenzend aan (-1c) 

  oost, zuid en west de voornoemde woning 

  noord de Pardijkse weg.
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Daarop verlaten de nog thuiswonende kinderen van Pieter Janse van Rijt De Lier met 

een akte van indemniteit van de parochieraad d.d. 7.5.1738. Waarheen blijft 

onvermeld.
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4
 Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f. 148.  

5
 Lierse Bronnen V meldt dat in 1738 een akte van indemniteit is afgegeven aan de kinderen van 

Pieter Janse van Rijt, bestemming onbekend. In het archief van de Hervormde Kerk van Kethel, inv. nr. 

328, admissies etc. H. Geest 1705-1808, is een afschrift van de akte van indemniteit van Neeltje Pieters 

van Rijt terug te vinden, afgiftedatum 7.5.1738. 
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 PHILIPPUS VAN RIJT, geb. Pardijk, ged. Schipluiden (RK) 26.9.1720, zn. van 

Pieter Jansz van Rijt en Crijntje Cornelisse Marckenburgh, boer op Sion onder 

Rijswijk, overl. Schipluiden 1.9.1816 

 

 tr. Rijswijk (Gerecht)/Schipluiden (RK) 27.5.1753 

 

 (1) CORNELIA CORNELISSE (NEELTJE) VAN DIJK, weduwe van Leendert 

van Swet, begr. Rijswijk 2.5.1788 

 

 o.tr/tr. Wateringen/Rijswijk (Gerecht) 23.10/8.11.1789 

 

 (2) AGATHA (AAGJE) VAN DER MARK, weduwe van Jan van Heijningen, 

begr. Rijswijk 16.1.1805 

 

 Kinderen: geen 

 

 

Philippus trouwt in 1753 met Cornelia van Dijk, de weduwe van Leendert van Swet, 

woonachtig op de Kitswoning. Dat is een van de drie boerderijen die horen bij het 

landgoed Sion onder Rijswijk, eigendom van de aanzienlijke familie Van 

Hogendorp.
6
 Na zijn trouwen neemt Philippus de pacht van deze boerderij, met 17 

morgen land in de Hoekpolder en 4 morgen land in de Plaspoelpolder, over. Alleen al 

de verponding kost hem jaarlijks f 104-15-0.
7
 

 

Op 23.4.1782 koopt Philippus van Arij van Beek nog een perceel bij. Het betreft 

- een partij wei- of hooiland, groot 3 morgen, in de Harnaspolder onder ‘t Woudt, 

grenzend aan (+1) 

  oost Abraham van Nierop 

  zuid Gabriel Arkesteijn, de weduwe van burgemeester Mouchon en Jacob 

van Leeuwen 

  west Jan Breur 

  noord het Fraterhuis der stad Delft.
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Philippus doet het blijkbaar heel behoorlijk. Bij het overlijden van Cornelia van Dijk 

wordt hij aangeduid als "de boer op Sion". En waar zijn huwelijk in 1753 nog pro deo 

is, wordt hij bij zijn hertrouwen in 1789 aangeslagen voor een impost van f 15. 

 

Voorafgaande aan dat hertrouwen met Agatha van der Mark worden huwelijkse 

voorwaarden opgemaakt. Philippus brengt al zijn goederen in; Agatha daarentegen 

hoeft niets in te brengen, omdat zij kinderen heeft en haar goederen nodig zijn om hun 

levensonderhoud te verzekeren. Alle ingebrachte goederen, eventuele toekomstige 

erfenissen en donaties, en de winsten en verliezen staande huwelijk die voor rekening 

van Philippus zullen komen, blijven buiten de gemeenschap. Als Philippus als eerste 

                                                           
6
 Zie voor gegevens over Sion: J.W. Moerman, Klooster, buitenplaats en tuinbouwgebied. De rijke 

historie van het Rijswijkse Sion, uitgave Gemeente Rijswijk, 1996. 
7
 Verpondingskohier deel 7, Oud archief Rijswijk, inv. nr. 669. 

8
  Zulks blijjkt uit Memories van Successie ZuidHolland, kantoor Naaldwijk, inv. nr. 1534. Zie ook 

Oud archief Hoog en Woud Harnasch, inv. nr. 27, Verpondingskohier. 
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overlijdt, krijgt zijn weduwe een eenmalige douarie uit zijn nalatenschap van f 1.000, 

en het beste bed met toebehoren. Als Agatha als eerste overlijdt, kan de weduwnaar 

volstaan met een ordentelijke begrafenis.
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In 1800 doet de familie Van Hogendorp Sion en de bijbehorende boerderijen van de 

hand, waarna het landgoed versnipperd raakt. Zo komt de eerder genoemde 

Kitswoning met de 17 morgen land in de Hoekpolder in het bezit van Simon van der 

Vaart en Coenraad de Cooningh, terwijl de 4 morgen land in de Plaspoelpolder 

eigendom worden van Bernardus Draijer.
10

 Dat neemt niet weg dat Philippus ook 

daarna de pacht nog enkele jaren voortzet. Pas na 1804, hij is dan ruim in de tachtig, 

vinden we zijn naam niet meer terug in het verpondingskohier.
11

 Wellicht is de dood 

van zijn tweede vrouw aanleiding om er echt mee te stoppen. 

 

Het is onaannemelijk dat Philippus tot op zo hoge leeftijd zelf, in zijn eentje, de 

boerderij draaiende heeft gehouden. Mogelijk heeft zijn neef Philippus (zie VIIIg) 

daaraan een niet onbelangrijke bijdrage geleverd. In officiële stukken van rond 1800 

worden de twee respectievelijk aangeduid als Philippus de oude en Philippus de 

jonge. 

 

Op 5.9.1812 maakt Philippus van Rijt, zonder beroep, wonende te Schipluiden 

voorheen ambacht van Hodenpijl, zijn testament op. Hij legateert 

 aan zijn vijf aangetrouwde kinderen, door Agatha van der Mark in echt verwekt 

aan haar eerste man Jan van Heijningen, elk een bedrag van f 400, in totaal dus 

f 2.000, 

 aan Cornelis van Zwet f 500, 

 aan de kinderen van wijlen Dirk van Zwet samen f 300 en 

 aan Cornelia de Jong, de dochter van wijlen Maria van Zwet, f 400. 

Verder geeft hij aan Philip van Rijt de jonge, wonend aan de Noordhoorn onder ‘t 

Woudt, de keuze om het stuk land van 3 morgen in de Harnaspolder onder ‘t Woudt 

voor f 1.200 uit de boedel over te nemen. 

Hij benoemt tot erfgenamen in de verdere nalatenschap de gezamenlijke kinderen van 

zijn overleden broer en zussen, voor zover op dat moment in leven, elk voor een gelijk 

bedrag, en dus niet bij staken en zonder representatie.
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Philippus overlijdt uiteindelijk in 1816 in Schipluiden, op de respectabele leeftijd van 

96 jaar. 

 

Uit de memorie van successie blijkt dat zijn nalatenschap per saldo een waarde heeft 

van f 19.948-8-14. Hiertoe behoort, behalve een flink aantal onderhandse obligaties 

en contante penningen, als onroerend goed 

- een partij wei- of hooiland, groot 3 morgen, in de Harnaspolder onder ‘t Woudt (1) 

met een geschatte waarde van f 950. 

Na aftrek van de legaten van in totaal f 3.200 resteert een bedrag van f. 16.748-8-14. 

Hiervan gaat een gelijk 1/6 deel naar zijn 6 erfgenamen, te weten 

 Krijntje van Rijt en Philippus van Rijt de jonge, de kinderen van zijn broer Pieter, 

 Krijntje van Berkel, dochter van zijn zus Jannetje en 

                                                           
9
 Oud notarieel archief Den Haag, inv. nr. 5229, f. 491, 2.11.1789. 

10
 Transportregister, Oud archief Rijswijk, inv. nr. 554, ff. 127v en 132. 

11
 Verpondingskohier deel 11, Oud archief Rijswijk, inv. nr. 673. 

12
  Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 3535, notaris Jan van Koetsveld du Croq, akte 257, f. 223. 
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 Arij en Pieter Suijker en Leendert Ham, de kinderen van zijn zus Neeltje.
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  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Naaldwijk, inv. nr. 1534. Zie voor de berekening 

van de successierechten van in totaal f 2.024,06½ ook inv. nr. 1533, f. 9v. 


