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Philippus treedt beroepsmatig in de voetsporen van zijn vader en gaat als tuinier op 

diens bedrijf aan de slag Hij blijft dan ook wonen in het ouderlijk huis aan de 

Noordhoorn, ook als hij eenmaal een gezin heeft gesticht.
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Na het overlijden van zijn vader in 1866 heeft zijn moeder het vruchtgebruik gekregen 

van de nalatenschap. Die blijft nog jaren onverdeeld. Op 14.3.1878 koopt Philippus 

voor het testamentair vastgestelde bedrag van f 2.000 de mede-erfgenamen uit, te 

weten zijn moeder en zijn vier zussen. Philippus zet het tuiniersbedrijf aan de 

Noordhoorn voort en wordt hoofdbewoner. 

 

Op 9.9.1903 maken Philippus en Gerarda hun testament op voor notaris W.E. van 

Berckel.
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 Ze blijken in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze legateren over en 

weer aan de langstlevende "mijn aandeel of de helft in de tot die gemeenschap 

behoorende onroerende en lichamelijke roerende goederen, onder den last, om 

daarvoor in mijne nalatenschap in te brengen de som van tweeduizend gulden." 

Bovendien benoemen ze over en weer de langstlevende tot executeur en tot erfgenaam 

"van zoodanig gedeelte mijner nalatenschap, waarover ik ten zijnen/haren meesten 

voordeele kan beschikken". 

 

Philippus overlijdt op 23.6.1906, 67 jaar oud. In de memorie van successie
3
 na zijn 

overlijden wordt vastgesteld dat van zijn nalatenschap 1/9 deel, het krachtens de wet 

voor haar beschikbare kindsgedeelte, naar zijn vrouw Gerarda gaat en de rest naar zijn 

8 nog in leven zijnde kinderen. 

De gemeenschap van goederen omvat als actief 

- een huis en erf, benevens tuin, weg en een partij weiland en water, alsmede een 

perceel tuingrond, in de Voordijkhoornse polder onder Hof van Delft, 

 kadastraal bekend sectie B 193, 194, 195, 196, 199, 200 en 410, groot 1 ha 12 a en 

92 ca, en (2+3) 

 een perceel tuingrond, in de Hoekpolder onder Rijswijk, kadastraal bekend sectie I 

408, groot 19 a 80 ca, (4) 

 samen geschat op  f 4.500,00 

- inboedel, tuindersgereedschappen, hooi, legaardappelen en levende have 262,00 

- een vordering ten laste van Cornelis Adrianus van Rijt, tegen 4½% rente 400,00 

 met de lopende rente daarvan 11,65 

- contanten 300,00 

    ----------- 

tot een totaal van f 5.473,65 

Daar staan aan de passiefkant tegenover 

- een hypothecaire schuld aan de heer Pieter Langelaan Gerritszn te Rijswijk, tegen 

4¼ % rente, verleden voor notaris B. van Berckel te Delft d.d. 16.5.1885 2.400,00 

 met de lopende rente 86,38 

                                                           
1
 Volgens het bevolkingsregister (1861-1882) woont Philippus onder Hof van Delft wijk 2 nr. 34, 

eerst inwonend bij zijn ouders, daarna als hoofdbewoner. Later woont hij wijk 2 nr. 60 (bevolkings-

register 1880-1890 en 1890-1906) en wijk 1 nr. 103 (bevolkingsregister 1896-1903 en 1904-1920). 

Van een feitelijke verhuizing is, voor zover bekend, geen sprake. Het huis wordt in de loop van de tijd 

blijkbaar een paar keer hernummerd. In termen van (toenmalige) straatnamen en huisnummers gaat het 

om de Noordhoornse- of Dijkhoornseweg 69. Zie Bevolkingsregister Hof van Delft deel 25, 

Huizenregister 1896-1903. Zie ook Archief Gemeente Hof van Delft, inv. nr. 1020, Indeling van wijken 

met straatnamen ca. 1900. 
2
 Nieuw notarieel archief Delft, inv. nr. 341, akten 337 en 338. 

3
 Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 6424, Reg. IV 8/9238. 
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- een hypothecaire schuld aan mej. Petronella van Adrichem te Delft, tegen 4½ % 

rente, verleden voor notaris W.E. van Berckel te Delft d.d. 31.10.1905 1.000,00 

 met de lopende rente 6,63 

    ----------- 

tot een totaal van f 3.493,01 

Blijft een bedrag van f 1.980,64, waarvan de helft uitkomt op f 990,32. Daarvan 

moeten nog de begrafenis- en kerkelijke kosten af ten bedrage van f 111,64, zodat het 

zuivere saldo van de nalatenschap uitkomt op f 878,68. 

 

Wanneer Gerarda van der Knaap enkele jaren later overlijdt, zijn de 7 kinderen uit het 

tweede huwelijk van Philippus elk voor een gelijk 1/7 deel gerechtigd in haar 

nalatenschap.
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Die nalatenschap vertegenwoordigt een zuiver saldo van f 2.984,55. Het onroerend 

goed bestaat uit 5/9 in 

- een huis en erf, benevens tuin, weg en een partij weiland en water, alsmede een 

perceel tuingrond, in de Voordijkhoornse polder onder Hof van Delft, kadastraal 

bekend sectie B 193, 194, 195, 196, 199, 200 en 410, groot 1 ha 12 a en 92 ca, en  

 een perceel tuingrond, in de Hoekpolder onder Rijswijk, kadastraal bekend I 408, 

groot 19 a 80 ca. 

Die 5/9 maakt duidelijk dat de gemeenschappelijke boedel van Philippus en Gerarda 

nog onverdeeld is. Gerarda had daarin een aandeel van 1/2 (haar eigen deel) plus 1/9 

(een kindsdeel) van de andere 1/2 (het deel van Philippus), samen 5/9. 

 

Op 20.12.1910 besluiten de erfgenamen tot scheiding van de boedel.
5
 Aan Philippus 

komt een aandeel toe van 7/126, te weten een kindsdeel in de helft van Philippus, 

ofwel 1/9 x 1/2 = 1/18 = 7/126. Zijn 7 halfbroers en -zussen hebben elk een aandeel 

van 17/126. De gemeenschappelijke boedel bestaat uit het eerdergenoemde onroerend 

goed, tot een geschatte waarde van f 5.000. Daartegenover staan twee hypothecaire 

schulden (zie hiervoor) van f 2.400 aan mej. de weduwe P. Langelaan Gerritszoon te 

Delft en van f 1.000 aan mej. P.R. van Adrichem te Delft. Rekening houden met 

lopende rente en notariskosten bedraagt de netto-waarde van de boedel f 1.403,63. 

Hiervan komt aan Philippus toe f 77,97, aan de anderen elk f 189,38. 

Bij de scheiding wordt overeengekomen dat Cornelis Adrianus van Rijt het onroerend 

goed krijgt toebedeeld en de schulden voor zijn rekening neemt. De andere 

erfgenamen worden door hem uitgekocht tegen de genoemde bedragen. 

 

                                                           
4
 Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 6432, Reg. IV 89/4762. 

5
 Nieuw notarieel archief Delft, notaris W.E. van Berckel, inv. nr. 510, akte 419. In de aansluitende 

akte 420 leent Cornelis Adrianus f 5.000 van Lena Johanna Muller, particuliere te Rotterdam, tegen een 

rente van 4½ %, blijkbaar om een en ander te financieren. 


