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Bij de loting voor zijn lichting van de Nationale Militie trekt Philippus nr. 2. 

Aangezien dat nummer niet wordt opgeroepen, hoeft hij geen dienst te doen. 

 

Philippus gaat aan de slag in het warmoezeniersbedrijf van zijn vader aan de 

Noordhoorn. 

 

Wanneer de vader van Philippus in 1844 overlijdt, zet hij diens bedrijf voort. Op 

8.8.1844 compareren zijn drie zussen voor notaris B. van Berckel te Delft en 

verkopen hun aandeel van ¾ in het ouderlijk erfgoed aan Philippus.
1
 De percelen 

worden nader omschreven als: 

- een perceel weiland, in de Harnaspolder onder Hof van Delft, grenzend aan 

   oost Nicolaas Arkesteijn (1) 

   zuid jonkheer Mr. Willem van der Goes e.a. 

   west ter halve sloot Cornelis van Buuren 

   noord Nicolaas Arkesteijn, 

 kadastraal bekend sectie B 172, 

- huis en erf benevens tuin en een partij weiland en water, in de Voordijkhoornse 

polder onder Hof van Delft, grenzend aan (2) 

   oost de Noordhoornse weg 

   zuid, west en noord de Lookwatering, 

 kadastraal bekend sectie B 193 t/m 198, 

- een perceel tuingrond, gelegen als voor, grenzend aan (3) 

   oost de Noordhoornse weg 

   zuid de heer Pieter Virulij 

   west de Lookwatering 

   noord de Woudtselaan, 

 kadastraal bekend sectie B 199 en 200, 

- een perceel tuingrond, vanouds genaamd het Notenboomtuintje, in de Hoekpolder 

onder Rijswijk, grenzend aan (4) 

   oost en zuid de heer Pieter Virulij 

   west de Westlaan 

   noord de heer Pieter Virulij, 

 kadastraal bekend sectie I 248. 

De koopsom bedraagt f 2.850. De erfgoederen zijn niet belast met enige hypothecaire 

inschrijving. 

Dat laatste verandert echter diezelfde dag. Want om de koopsom te kunnen betalen 

moet Philippus f 2.000 lenen van mr. Maximiliaan Anne Michiel 's Gravesande 

Guicherit, advocaat te Delft. Hij verbindt de door hem aangekochte percelen als 

hypothecair onderpand. De rente wordt vastgesteld op 4½ % per jaar.
2
 

Natuurlijk wordt de verkoop verantwoord in de leggers van het kadaster. Daar zien we 

ook dat in dienstjaar 1859 de kadastrale perceeltjes B 197 en 198 officieel worden 

samengevoegd en vernummerd tot B 410.
3
 

 

Philippus woont zijn hele leven op de Noordhoorn. In het bevolkingsregister van Hof 

van Delft wordt als huisadres eerst genoteerd Noordhoorn huis nr. 29, later wordt het 

na een hernummering wijk 2 no. 34. Elizabeth van Hoek, schoonmoeder van 

Philippus, is enige jaren inwonend tot aan haar dood in 1858. 

                                                           
1
 Nieuw notarieel archief Delft, inv. nr. 20, 1844 akte 138. 

2
 Nieuw notarieel archief Delft, inv. nr. 20, 1844 akte 139. 

3
 Archief Gemeente Hof van Delft, inv. nr. 908, Kadastrale legger, art. nr. 385. 



Xh - 2 

 

Op 1.9.1864 maken Philippus en zijn vrouw Bastiana hun testament op voor notaris 

B. van Berckel te Delft. 

Bastiana benoemt haar echtgenoot tot enige erfgenaam, althans tot erfgenaam van dat 

gedeelte van haar nalatenschap waarover zij de vrije beschikking heeft. Ze benoemt 

hem tevens tot uitvoerder van haar uiterste wil. 

Philippus heeft een andere boodschap. "Ten gevolge van gehouden overleg met mijne 

vrouw en kinderen, druk ik den wensch en het verlangen uit dat mijn zoon Philippus 

eigenaar worde van het door mij bewoonde huis, met tuin, weiland en water, in den 

Voordijkhoornschen polder, gemeente Hof van Delft, kadaster sectie B nommer 193 

en volgende tot en met 200, en van een perceel tuingrond, in den Hoekpolder, 

gemeente Rijswijk, kadaster sectie I nommer 248, waarvan ik de waarde van 

overneming stel op tweeduizend gulden, verder bepalende dat, zoolang mijne 

huisvrouw Bastiana Schilperoort in leven blijft, deze overneming moet worden 

geschorst, daar ik haar levenslang in het bezit dier goederen, zoowel als van den 

inboedel wensch te laten. Mocht er onverhoopt bezwaar ontstaan om die vaste 

goederen tot het overlijden mijner vrouw in het gemeen te houden, onder haar bezit en 

beheer, zoo legateer ik wel uitdrukkelijk aan mijnen zoon Philippus het regt van 

overname derzelfde goederen voor de som van tweeduizend gulden, behoudens den 

last van levenslang vruchtgebruik ten voordele zijner moeder." Verder benoemt 

Philippus zijn vrouw tot executrice.
4
 

 

Na het overlijden van Philippus van Rijt op 11.4.1866, 71 jaar oud, wordt ten behoeve 

van de successiebelasting aangifte
5
 gedaan door zijn echtgenote Bastiana Schilperoort 

en hun zes kinderen. 

Philippus en Bastiana blijken in gemeenschap van goederen getrouwd te zijn geweest. 

Volgens het testament van 1.9.1864 (zie hiervoor) is Bastiana executrice en krijgt zij 

het levenslang vruchtgebruik van de nalatenschap. 

De nalatenschap van Philippus omvat de helft van 

- een huis en tuin, weiland en water, groot 3 bunder 51 roeden 72 el, in de 

Voordijkhoornse polder onder Hof van Delft, kadastraal bekend sectie B 172, 193 

t/m 200 (waarvan 197 en 198 doorgehaald en vervangen door 410) (1+2+3) 

- een perceel tuingrond, groot 21 roede 20 el, in de Hoekpolder onder Rijswijk, 

kadastraal bekend sectie I 248. (4) 

 

Opmerkelijk is dat de jongste van de kinderen in deze aangifte, evenals in tal van 

andere min of meer officiële stukken (bevolkingsregister, notariële akten), niet met 

haar eigenlijke naam Philomina wordt aangeduid. Naast Francina komen we ook 

Cecilia, Clazina en Sientje tegen. Althans, gezien de context en de overige gegevens 

kan het in al deze gevallen eigenlijk alleen maar om Philomina gaan. Uit bewaard 

gebleven correspondentie is bekend dat Sientje haar roepnaam was. Het heeft er alle 

schijn van dat haar omgeving – niet goed op de hoogte van de officiële naam 

waaronder ze bij haar geboorte in de Burgerlijke Stand was ingeschreven – er bij 

gelegenheid een slag naar sloeg. Wanneer haar overlijden later in de Burgerlijke Stand 

wordt opgetekend, op de leeftijd van 85 jaar, heeft de ambtenaar blijkbaar haar juiste 

naam opgezocht. Dan is het weer Philomina. 

 

                                                           
4
 Nieuw notarieel archief Delft, inv. nr. 256, akte 194 en 195. 

5
 Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 2710, Reg IV 3/2224. 
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In de loop van de jaren ontstaan er inderdaad bezwaren om de erfgoederen in het 

gemeen te laten. Op 14.3.1878 verkopen Bastiana Schilperoort en haar vijf dochters 

voor notaris B. van Berckel te Delft hun aandeel van in totaal 11/12 in 

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

Voordijkhoornse polder onder Hof van Delft, kadaster sectie B 193, 194, 195, 196 

en 410  (2) 

- een perceel tuingrond, gelegen als voor, kadaster sectie B 199 en 200 (3) 

- een perceel tuingrond, vanouds genaamd het Notenboomtuintje, in de Hoekpolder 

onder Rijswijk, kadaster sectie I 248 (4) 

aan hun zoon en broer Philippus van Rijt, tuinier te Hof van Delft. De koopprijs 

bedraagt f 2.000. Ter voldoening daarvan neemt de koper de hypotheekschuld van 

f 2.000 op het verkochte, gevestigd ten behoeve van Jan van Paassen, voor zijn 

rekening. 

Verder wordt vastgelegd dat Bastiana Schilperoort en Francina van Rijt tezamen, en 

de langstlevende alleen, om niet mogen blijven wonen in de twee thans bij hen in 

gebruik zijnde voorvertrekken van het verkochte huis. Mocht Francina echter een 

huwelijk aangaan, dan houdt haar recht van bewoning dadelijk op.
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Na het overlijden van Bastiana Schilperoort op 13.7.1881 te Hof van Delft erven 

volgens de memorie van successie
7
 de eerdergenoemde zes kinderen elk 1/6 van haar 

nalatenschap, die dan met name nog bestaat uit 5/8 (de overige 3/8 behoort al toe aan 

de kinderen) in 

- een perceel weiland in de Harnaspolder onder Hof van Delft, kadastraal bekend 

sectie B 172, groot 2 ha 38 a 80 ca, geschatte waarde f 4.200, verhuurd voor f 280 

per jaar. (1) 

De kinderen verkopen dit perceel weiland op 22.9.1881 voor f 6.750 aan Joris van der 

Drift, bouwman te Hof van Delft.
8
 (-1) 

 

Een paar maanden later komen we de zes kinderen nog een keer tegen bij een 

verkoop. Op 17.2.1882 is hun tante Catharina Schilperoort, weduwe van Pieter van 

Velzen, kinderloos overleden. Erfgenamen zijn de vijf broers en zussen van 

Catharina, dan wel bij vooroverlijden hun kinderen, elke staak voor 1/5. De 

gezamenlijke erfgenamen verkopen op 20.3.1882 

- twee huizen onder één dak, met plaats en tuin, waarin schuurtje, aan de St. Olofs- 

of Krabbelaan in Hof van Delft, kadaster sectie C 673, 674 en 675, te zamen groot 

2 are 50 ca 

aan Leonardus Gerardus Dijkgraaf, timmerman te Delft, voor een bedrag van f 1.500.
9
 

                                                           
6
 Nieuw notarieel archief Delft, inv. nr. 432, akte 71. 

7
 Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Delft, inv. nr. 2725, Reg IV 5/5253. 
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 Nieuw notarieel archief Delft, notaris B. van Berckel, inv. nr. 504, akten 322 en 329. Volgens 

Archief Hof van Delft, Kadastrale legger, art. nr. 861, heet de koper overigens Louis van Drift. 
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 Nieuw notarieel archief Delft, notaris B. van Berckel, inv. nr. 513, akten 85 en 94. 


