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Zoals eerder aangegeven erft Maarten uit de nalatenschap van zijn ouders (zie onder 

VIId) 

- een huis en erf op het zuideinde van de Langestraat binnen ’s-Gravenzande. (+1) 

 

Op 7.2.1747 koopt Maarten van Rijt van de erfgenamen van Claas Claassz Overgaag 

- een huis en erf aan de Langestraat te ’s-Gravenzande, grenzend aan 

  oost ’s herenstraat (+2) 

  zuid Steven Meijer 

  west en noord de koper, 

 belast met 10 deniers erfhuur per jaar aan de Koninklijke Majesteit van Pruisen, 

voor f 207.
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Op 2.12.1750 doet Maarten van Rijt doet aangifte voor de collaterale successie, omdat 

zijn broer Engel zonder nakomelingen is overleden. De nalatenschap omvat 

- een huis en erf te ’s Gravenzande 

- 4 morgen 2 hond in Zandambacht 

- en een hypothecaire schuldbrief van f 800, 

met een totale waarde van f 1.828. Vanwege collaterale successie dient daarvan 

afgedragen te worden de twintigste penning plus een tiende verhoging ad f 100-7-8. 

Erfgenamen zijn Maarten en zijn zus Neeltje van Rijt, echtgenote van Willem Jorisse 

Groen, beiden voor de helft. Ze houden het onroerend goed in gemeenschappelijke 

eigendom.
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 (+3/4) 

 

Van 20.8.1751 tot 8.3.1755 is Maarten schepen van 's-Gravenzande, en van 8.3.1755 

tot 8.4.1760 burgemeester van ’s-Gravenzande.
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Op 27.7.1758 transporteert Maarten aan Dirk Matthijsz van Gaalen 

- een huis, schuur, berg, tuin en boomgaard, aan de westzijde van de Langestraat 

binnen ’s Gravenzande, grenzend aan (-1) 

  oost ‘s herenstraat 

  zuid Matthijs van den Berg  

  west de achterweg 

  noord de verkoper, 

 belast met 2 rentes tot f 2-12 per jaar, 

voor een schepenschuldbrief van f 1.100.
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Op 27.10.1758 maakt Maarten zijn testament. Hij prelegateert aan Dirk Matthijsz van 

Gaalen en Maartje Claasdr Kuijper, echtelieden te ’s-Gravenzande, een 

schepenschuldbrief van f 1.100 op het huis en erf dat tegenwoordig door de 

betrokkenen wordt bewoond plus het slot van een onderhandse obligatie 

tegenwoordig mede groot f 1.100,  beide door voornoemden op 27.7.1758 verleden 

ten behoeve van de testateur. 

Hij benoemt tot zijn erfgenamen, elk voor 1/7, 

 Teuntje Teunisdr Westmaas op Terheijde, 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief ’s-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr. 7, f. 234. 

2
  Gaardersregister ’s Gravenzande, inv. nr. 1, f. 64v. 

3
  D.J. Noordam, Burgemeesters en schepenen van ’s-Gravenzande, Ons Voorgeslacht, jrg. 21, 1966, 

pp. 353-354. 
4
 Gaardersregister ’s Gravenzande, inv. nr. 2, f. 20 en Oud rechterlijk archief ‘s-Gravenzande en 

Zandambacht, inv. nr. 8, f. 8. 



VIIIc - 2 

 Jan en Jaapje Jansdr van Dijck in de Oranjepolder, 

 Dirk Claasz Kuijper te Zandambacht, 

 Maartje Claasdr Kuijper huisvrouw van Dirk Matthijs van Gaalen, 

 Catharina Claasdr Kuijper huisvrouw van Cornelis van der Knijff en 

 Arij van Sweth, de laatsten allen te ’s-Gravenzande, 

alle familieleden (neven en nichten resp. een zwager) van zijn vrouw.  

Executeurs worden Arij van Sweth en Leendert tHart.
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Op 17.1.761 transporteert Maarten aan Dirk van Gaalen 

- een huisje en erf te ’s Gravenzande, grenzend aan (-2) 

  noord en oost de koper 

  zuid Matthijs van den Berg 

  west ’s herenstraat, 

voor f 150 contant.
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Op 27.5.1762 doet Leendert Thart, thesaurier burgemeester van ’s-Gravenzande, als 

mede executeur van het testament van Maarten van Rijt, aangifte van de nalatenschap. 

Deze omvat: 

- de helft in een huis en erf aan de westzijde van de Langestraat binnen ’s-

Gravenzande, grenzend aan (3) 

  oost ’s heren straat 

  zuid Cornelis Westmaas 

  west de Achterweg 

  noord Arij de Best, 

 getaxeerd op f 125 

- de helft in 4 morgen 2 hond zowel tuin als teelland, in het bedijkte Nieuwland 

onder Zandambacht, grenzend aan (4) 

  oost de Delflandse Maasdijk 

  zuid en west dhr. Van der Wal’s weduwe 

  noord dhr. Bicker van Swieten’s erven, 

 getaxeerd op f 400 

- de helft in een schuldbrief van f 800 

- en twee schuldbrieven van resp. f 700 en f 1.100, 

zodat het totaal uitkomt op f 2.725. Vanwege collaterale successie dient daarvan 

afgedragen te worden de tiende penning plus een tiende verhoging ad f 299-15.
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Op 14.9.1762 transporteren Arij van Swet en Leendert Thart als executeurs van het 

testament van Maarten en Willem Groen als echtgenoot van Neeltje van Rijt, beiden 

voor de helft, 

- het huis en erf aan de Langestraat te ’s-Gravenzande (-3) 

dat voor f 300 naar Leendert Thart in zijn privé gaat en 

- de 4 morgen 2 hond tuin en teelland onder Zandambacht, (-4) 

die voor f 500 naar Wouter van der Sar gaat.
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