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Op 2.10.1741 koopt Jan van Rijt van Nicolaas de Bruijn 

- een zaagmolen, genaamd ‘t Nieuwe Hoofd, aan de Rotterdamse Schie omtrent de 

woning genaamd de Schans, buiten maar onder de jurisdictie van de stad 

Rotterdam, naast de molen van de verkoper genaamd de Wageschotzager, met zijn 

getimmerte en zijn erf zijnde een deel van het gehele erf van de verkoper in het 

protocol geregistreerd onder nr. 338 F. Het afgesplitste deel wordt gequoteerd 

onder nr. 338 F 2. De aankoop omvat een stenen huis zijnde een woning voor de 

molenaar van twee vertrekken met nog twee vertrekken of woningen voor twee 

knechten, een sparren loods en een lange houten loods langs de Schie. (+1a) 

De aankoopsom van f 8.400 wordt voldaan met de betaling van f 1.000 contant, een 

bedrag van f 1.000 te voldoen op 1.5.1742 en het tekenen van een schuldbrief van f 

6.400.
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Op 14.4.1742 laat Jan van Rijt, onder de poorterij van Rotterdam, aantekenen dat hij 

f 232 schuldig is aan de meester timmerman Adrianus Oosthoek. Het bedrag bestaat 

uit de resterende kooppenningen vanwege de levering van een houtschuit, die nieuw 

van stapel is gelopen.
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Op 23.9.1750 koopt Jan van Rijt voor f 300 nog 

- een stukje land met de loods daarop, aan de Rotterdamse Schie omtrent de woning 

de Schans, strekkende voor van de sloot van het windaas van de Ouderdijkse kade 

zuidoost op tot aan de molensloot van de molen ‘t Nieuwe Hoofd, in het protocol 

geregistreerd onder nr. 338 F 1 buiten. maar nu gehecht aan molen ‘t Nieuwe 

Hoofd en geregistreerd onder nr. 338 F 2, (+1b) 

van de erfgenamen van Nicolaas de Bruijn. 

Tegelijk verkoopt hij voor f 50 aan diezelfde erfgenamen 

- de helft van de dwarssloot tussen de molen ‘t Nieuwe Hoofd nr. 338 F 2 en molen 

de Wageschotzager nr. 338 F 1, zodat de sloot nu geheel tot de laatstgenoemde 

molen behoort.
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Op 30.7.1762 laat Jan van Rijt weten dat hij voornemens is te hertrouwen en dat hij 

ten behoeve van zijn drie nog onmondige kinderen Pieter, Lijsje en Bartholomeus 

bewijs wil doen van de moederlijke portie. Hij is dan zaagmolenaar op de molen 

genaamd ‘t Nieuwe Hoofd aan de Schie buiten doch onder de jurisdictie van de stad. 

Zijn vrouw Trijntje Wijtemans is op 3.2.1760 overleden. In het testament van 

20.3.1742 voor notaris Adriaan Schadee te Rotterdam is vastgelegd dat de 

langstlevende de kinderen behoorlijk zal opvoeden en hen t.z.t. samen f 25 uitzet mee 

zal geven als legitieme portie.
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Op 7.8.1762 maken Jan van Rijt, meestermolenaar op de zaagmolen ‘t Nieuwe Hoofd 

aan de Schie, aanstaande bruidegom, en Anna Rombies, weduwe van Andries Le 

Feburé in de Koningsteeg te Rotterdam, aanstaande bruid, hun testament op. Jan en 

Anna gaan trouwen in gemeenschap van goederen. Hij benoemt tot zijn erfgenamen 

Anna Rombies, hun eventuele kinderen en de drie voorkinderen, elk voor een gelijk 

kindsdeel. Zij benoemt tot haar erfgenaam Jan van Rijt, onder de voorwaarde dat hij 

hun eventuele kinderen behoorlijk opvoedt en hen t.z.t. een passend bedrag als 
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legitieme portie meegeeft. Mocht Anna zonder kinderen overlijden, dan dient haar 

moeder Rebecca Maas f 100 te krijgen. Hij benoemt tot voogd over zijn voorkinderen 

o.a. zijn broer Arij, meestermolenaar op een houtzaagmolen buiten de Witte Poort te 

Leiden.
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Op 15.11.1773 wordt de nalatenschap van juff. Rebecca Maas, eerst weduwe van Jan 

Rondbiest later van Gerrit Smits, gelijkelijk tussen haar 3 kinderen verdeeld. De 

nalatenschap bevat geen onroerend goed. Anna Rondbiest, weduwe van Andries 

Lafebvre en nu vrouw van Jan van Rijt, krijgt een bedrag van f 89-11-6.
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Op 22.3.1778 laten Anna Rombies en Bartholomeus en Elisabeth van Rijt weten dat 

ze als mede-erfgenamen van Jan van Rijt de inventaris van diens nalatenschap hebben 

bekeken en het niet raadzaam hebben geacht deze te aanvaarden. Pieter van Rijt 

accepteert de erfenis wel en belooft de schulden voor zijn rekening te nemen. 

Aansluitend komt Pieter op 25.4.1778 met Anna Rombies overeen dat hij ook haar 

halve aandeel in de gemeenschappelijke boedel kan overnemen. Als tegenprestatie 

neemt hij haar helft van de uitstaande schulden van in totaal f 9.650 voor zijn 

rekening. Verder krijgt ze tot aan haar hertrouwen (of anders haar leven lang) de vrije 

bewoning van het huisje op de werf dat het verste van de molen afstaat. En hij belooft 

haar wekelijks tot aan haar hertrouwen (of anders haar leven lang) f 2-10 te betalen. 

Daarmee verwerft Pieter de volledige eigendom van 

- zaagmolen ’t Nieuwe Hoofd aan de Rotterdamse Schie, in het protocol 

geregistreerd onder nr. 338 F 2.
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Op 25.7.1780 laat Pieter van Rijt notarieel vastleggen dat zijn zuster Elisabeth op 

20.7.1780 is overleden te Overschie, poorterij Delft, ongehuwd en naar zijn weten 

zonder testament. Hij zal haar laten begraven zonder enig beroep op of gevolg voor de 

nalatenschap.
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