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 PHILIPS VRANCKEN VAN RIJT, zn. van Vranck Cornelisz van Rijt en 

Neeltje Philipsdr van Heemskerck (zie Vd), geb. 1633, bouwman in de Dijkpolder 

onder Maasland aan de Maasdijk, welgeboren man van Delfland (1674), schepen 

van Maasland, overl. Maasland 7.10.1708
1
 

 

 o.tr./tr. De Lier/Maasland (Geref.) 19.1/10.2.1669 

 

 GRIETJE CORNELISDR PEURMAN, dr. van Cornelis Gerrits en Leentge 

Pieters van der Weijde,
2
 ged. Maasland (Geref.) 26.7.1642, weduwe van Cornelis 

Jacobse Doelman, overl. 5.12.1669
3
 

 

 Kind: 

 1. Frank, ged. Maasland (Geref.) 1.12.1669, overl. op of kort na 5.12.1669
4
 

 

 

Zoals eerder beschreven, erft Philip samen met zijn broer Cornelis 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, genaamd het Sprongeland, gelegen onder Wateringen in de 

Nieuwe Broekpolder aan de Broekweg. (+2a) 

 

Op 6.6.1669 maken Philips Francken van Rijt, bouwman te Maasland aan de 

Maasdijk, en zijn vrouw Grietge Cornelis Peurman hun testament op. Ze benoemen de 

langstlevende tot enige en universele erfgenaam en stellen deze in het volle eigendom 

van hun nagelaten goederen. De langstlevende dient aan de kinderen in totaal f 6.000 

uit te keren, aan elk kind naar rato bij mondigheid of trouwen. Mochten er geen 

kinderen (meer) zijn, dan gaat naar de vrinden van de eerstaflijvige een bedrag van 

f 2.000. Verder wordt de langstlevende voogd, aangevuld namens de testateur met zijn 

broer Willem Franckense van Rijt en namens de testatrice met haar zwager Bancras 

Pieters Verkade.
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Een half jaar later overlijdt Grietge in het kraambed. De baby overlijdt korte tijd later. 

Omdat Philips en Grietge zonder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, erft hij de 

nalatenschap. Wel moet hij aan de vrinden van moeders zijde f 2.000 uitkeren, in 

plaats van de legitieme portie. 

De nalatenschap omvat, naast Philips hierboven genoemde helft van 6 morgen 

teelland in twee kampen onder Honselersdijk, (1/2a) 

- de woning, bestaande uit huis, schuur en bergen, in de Dijkpolder onder het 

ambacht van Maasland, met 16 morgen 1 hond 14 roeden bruikwaar, en met 

 een stuk land vanouds begroot op 4 morgen 4 hond 73 roeden patrimoniaal land in 

de voornoemde Dijkpolder, 

 1 morgen 3 hond eigen land, aangekocht van de Gasthuismeesters van Schiedam, 
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 Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2521, 17.8.1709. 
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  Zie de huwelijkse voorwaarden van Cornelis Jacobs Doelman en Grietje Cornelis Peurman in Oud 
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 2 morgen 2½ hond eigen land, gemeen liggende in de voornoemde polder met 17 

hond bruikwaar, en 

 3 morgen 3 hond buitenland, liggende ten westen van de stenen dijk onder 

Maasland, (+3) 

zoals door Cornelis Jacobs Doelman, de vorige echtgenoot van Grietge, op 6.6.1664 

gekocht voor schout en schepenen van Maasland.
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Phillips Vrancken van Rijt, in Maasland aan de Maasdijk, wordt in 1674 verkozen tot 

Welgeboren man van Delfland.
7
 Later komen we hem ook tegen als schepen van 

Maasland.
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In 1675 verkopen Phillips en Cornelis hun gezamenlijke perceel van 

- 2½ morgen onder Wateringen, waarvan ½ morgen leenland (-1) 

voor f 2.350 aan Dirck Dircks de Hoogh op Honselersdijk. Het transport vindt plaats 

op 16.9, nadat de koper op 26.7 als leenman is bevestigd.
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Nadat zijn broer Cornelis in 1695 is overleden, verwerft Philips uit de nalatenschap 

ook diens helft in 

- 3½ morgen teelland in de Nieuwe Broekpolder onder Wateringen, genaamd het 

Sprongeland, belend (+2b) 

  oost en zuid de erfgenamen van de heer commies Verhaer 

  west de erfgenamen van de heer Bonifacius Vrijbergen 

  noord de Broekweg.
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Van Philips Francken van Rijt, wonende in het ambacht van Maasland, weten we dat 

hij op 5.7.1704 69 jaar oud is. Dan stelt hij samen met een aantal anderen een 

verklaring op ten behoeve van Dirck Dircxen de Hoogh. De boomgaard achter diens 

huis en erve op Honselersdijk, in de ban van Wateringen, is vroeger teelland geweest. 

Dat geldt ook voor de tuinen en boomgaarden in gebruik bij Pieter Jans vander Valck 

e.a. Deze hebben aan de noordzijde een dreef gehad, waarover de genoemde landen 

overweg hadden naar de Molenweg. Die overweg is verdwenen, toen de landerijen 

een voor een werden omgezet in boomgaarden. Van Rijt getuigt dat hij vroeger zelf 

als eigenaar van de uitweg gebruik heeft gemaakt.
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Philips overlijdt kinderloos in 1708. De erfgenamen ab intestato zijn 

 Vranck Jans van Rijt, 

 Arijen Engelen Vijverbergh, echtgenoot van Cornelia Jans van Rijt en 

 Pieter Jans van Rijt, 

de kinderen van Jan Vrancken van Rijt samen voor de ene helft, en 

 Philips Franse Doelman, echtgenoot van Neeltge Cornelis vander Weijde, enige 

dochter van Neeltge Vranckens van Rijt, 

voor de andere helft. 
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De netto waarde van de nalatenschap bedraagt zo'n f 12.273-4-8. Bij de boedel-

scheiding krijgt Pieter Jans van Rijt zijn aandeel van f 2.045-10-12 in de vorm van 

- een geldbedrag en goederen uit de boedel ter waarde van f 835-11-10, 

- een vordering op Arijen Engelen Vijverbergh van f 117-17-7 en 

- een vordering op Philips Franse Doelman van f 1.092-1-11. 

Van het onroerend goed gaat de 

- 3 morgen 3 hond land, genaamd het Spongeland, in de Nieuwe Broekpolder in het 

ambacht van Wateringen, (-2) 

voor een geschatte waarde van f 880 naar Vranck Jans van Rijt, en 

- de woning, bestaande uit huis, schuur en bergen, in de Dijkpolder onder het 

ambacht van Maasland, met 16 morgen 1 hond 14 roeden bruikwaar, en met 

 een stuk land vanouds begroot op 4 morgen 4 hond 73 roeden patrimoniaal land in 

de voornoemde Dijkpolder, 

 1 morgen 3 hond eigen land, aangekocht van de Gasthuismeesters van Schiedam, 

 2 morgen 2½ hond eigen land, gemeen liggende in de voornoemde polder met 17 

hond bruikwaar, en 

 3 morgen 3 hond buitenland, ten westen van de stenen dijk onder Maasland (-3) 

voor een geschatte waarde van f 7.400 naar Philips Frans Doelman.
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