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Pieter van Rijt verwerft op 25.4.1778 de eigendom van de houtzaagmolen van zijn 
vader (zie onder VIIIb). Het betreft 
- molen ’t Nieuwe Hoofd aan de Rotterdamse Schie, buiten maar onder de 

jurisdictie van de stad Rotterdam, omtrent de woning genaamd de Schans, in het 
protocol geregistreerd onder nr. 338 F 2.1 (+1) 

 
Op 22.8.1811 laten 
- Johannes van Rijt, houtzaagmolenaar te Overschie, poorterij van Rotterdam en 
- Nicolaas van Brandenburg, echtgenoot van Trijntje van Rijt, meester broodbakker, 

wonend aan de Goudse Wagenstraat te Rotterdam, 
 enige kinderen en erfgenamen ab intestato van Pieter van Rijt, weduwnaar en 

boedelhoudster van Neeltje Mulder, overleden te Overschie op 18.4.1811, 
weten dat ze de nalatenschap niet dan onder benefitie van inventaris hebben aanvaard, 
beducht als ze waren voor de staat van de boedel. Ze hebben de windzaagmolen 
publiek doen veilen, maar moeten constateren dat het bod plus de overige baten niet 
opwogen tegen de lasten. Ze zijn nu met de gezamenlijke crediteuren 
overeengekomen dat de boedel geheel zal toekomen aan de crediteuren, die na 
liquidatie niets meer zullen vorderen van de erfgenamen. Om de molen zo snel 
mogelijk te verkopen, wordt er een advertentie geplaatst in de Rotterdamsche 
Courant. Tot dan zal de molen voor rekening van de boedel in bedrijf blijven.2 
 
Op 21.4.1812 is de verkoop een feit. De procureurs van Johannes van Rijt en Nicolaas 
van Brandenburg als echtgenoot van Trijntje van Rijt verkopen 
- een paltzrok houtzaagmolen, het Nieuwe Hoofd, met een huis bestaande uit 2 

separate woningen, een tuin, houtloods, erf en bijbehorende gereedschappen, aan 
de Rotterdamse Schie omtrent de plaats genaamd de Schans, naast de molen 
genaamd de Bruijnvis toebehorende aan Pieter Boot, 

 met een stukje land, een welbeplante boomgaard, en water daaromtrent aan de 
Rotterdamse Schie, strekkende van de sloot van het windaas van de Oudedijkse 
kade oostwaarts op tot aan de molensloot van de molen genaamd het Nieuwe 
Hoofd, in het protocol geregistreerd onder nummer 338 F  2, 

 gedesigneerd letter X nr. 20 en 21/12 (-1) 
voor f 4.000, kosten koper, aan Hermanus Boogaerdt, mr. Willem Maurits 
Swellengrebel en mr. Isaac Nicolaas Johan van Nierop, kooplieden namens de Firma 
van Hermanus Boogaerdt en van Nierop & Compagnie.3 

                                                           
1  Zie resp. Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 2931, notaris Cornelis van der Looij, f. 422 en f. 
652. Het transport van 29.4.1778 is te vinden in Oud rechterlijk archief Rotterdam, inv. nr. 596, 
Giftboek, f. 457. 
2  Nieuw notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 50, notaris Thomas Fontein, f. 193, akte 82. 
3  Nieuw notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 51, notaris Thomas Fontein, f. 605, akte 69. 


