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Op 6.11.1682 koopt Abraham Jansz van Rijt van de weduwe en kinderen van 

Leendert Willem Cruijck 

- een huis en erf binnen ’s-Gravenzande, grenzend aan (+1a) 

  oost ‘s herenstraat 

  zuid David Pieters Zeeman 

  west en noord Arij Hogeveen, 

 belast met een schuldbrief van f 325 tegenwoordig aan de armen tot Monster, 

voor f 100 plus de overname van de schuldbrief.. 

Voor de f 325 staat mede verbonden een tuin achter het huis, dat door Leendert 

Willem Cruijck is verkocht aan Sr. Roelant te Bruijn. Daarop is f 125 betaald, zodat 

de tuin nu wordt ontslagen van de hypotheek. De resterende f 200 blijft te verhalen op 

huis en erf.
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Op 30.11.1694 koopt Abraham Janse van Rijt van de eerzame Joris Jorisse Biesland 

- zekere tuin gelegen achter kopers huis te ’s-Gravenzande, breed ca. 21 roede 

voeten, grenzend aan (+1b) 

  oost de koper 

  zuid Dirck Arentsz Hogeveen 

  west de achterweg 

  noord de verkoper, 

voor f 200 in de vorm van een schepenschuldbrief. van dezelfde dag.
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Op 26.8.1698 koopt Abraham Janse van Rijt van Pieter Willemse Buijs 

- een huis en erf op het zuideinde van de Langestraat binnen ’s-Gravenzande, 

grenzend aan (+2) 

  oost ‘s herenweg 

  zuid Huige Goeijenbier 

  west de verkoper 

  noord Dirck Arentse Hogeveen, 

 belast met een jaarlijkse rente van f 2-10 aan het gasthuis of kerk te ’s-

Gravenzande, 

voor f 12-12 plus een schepenschuldbrief van f 900 van dezelfde dag.
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Op 2.6.1699 sluit Willem Cornelisse van Marck een lening af van f 300 omdat hij een 

huis te Honselersdijk heeft gekocht van 

 Ariaentie Cornelis en 

 Abram Jansz van Rijt echtgenoot van Rijntie Cornelis, 

de kinderen en erfgenamen van Cornelis Ariensz en Leentje Leenders. Het transport is 

voorzien voor de volgende dag.
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Op 8.5.1711 koopt Abraham Janse van Rijt van Albert Pieterse van Schoonhoven 

- 4 morgen 2 hond teelland, vanouds genaamde de Hoogweijde, in het Nieuweland 

van Zandambacht, grenzend aan (+3) 

                                                           
1
  Oud rechterlijk archief ’s-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr. 6, Transporten ’s-Gravenzande 

1661-1685, f. 87v. 
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1685-1756, f. 55. 
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  oost de Maasdijk 

  zuid en west de erfgenamen van mej. Matroos 

  noord mw. Bicker van Swieten, 

 belast met een jaarlijkse rente van f 25 aan de heren van de Grafelijkheid van 

Holland, 

voor f 156-6 contant.
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De verpondingsboeken vertellen ons dat Abram van Rijt niet alleen de hierboven 

genoemde 2 huizen in ’s-Gravenzande en het perceel van 4 morgen 2 hond in 

Zandambacht in eigendom heeft. In de loop van de tijd heeft hij ook diverse percelen 

land van anderen in gebruik. Rond 1720 bestaat zijn pachtareaal uit  

- 5 morgen 2 hond in de Wettiend, van het gasthuis tot ‘s-Gravenzande 

- 1 morgen 1 hond in het Noordland, van het gasthuis tot ‘s-Gravenzande 

- 2 morgen, idem 

- 8 morgen in het Nieuwland, van hr. van Valkenburg 

- 4 morgen 5 hond, idem 

- 2 morgen 2 hond, idem 

- 2 morgen 2 hond, idem 

- 2 morgen 5 hond, idem 

- 3 morgen 4 hond. 

Hij houdt er dus een flink boerenbedrijf op na. 

De pacht van de percelen in het Nieuwland blijkt door te lopen tot 1736, van de 

percelen in het Noordland tot 1746. Dat impliceert dat het boerenbedrijf ook wordt 

voortgezet na de dood van Abraham, waarschijnlijk door zijn zoon Engel of door de 

zoons Maarten en Engel samen.
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Een officiële boedelscheiding heb ik (nog) niet kunnen vinden. Uit latere akten valt op 

te maken dat van het onroerend goed van Abraham 

- een huis en erf te ’s Gravenzande met (-1a/b) 

- 4 morgen 2 hond in Zandambacht (-3) 

naar Engel zijn gegaan en 

- het andere huis en erf te ’s-Gravenzande (-2) 

naar Maarten. Aannemelijk is dat zus Neeltje is uitgekocht. 

 

                                                           
5
  Oud rechterlijk archief ’s-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr. 34, Transporten Zandambacht 

1685-1728, f. 158. 
6
  Oud archief ’s-Gravenzande, inv. nr. 208, Quohier verponding 1712 en inv. nr. 209, Gaarboek 

verponding Zandambacht 1720. 
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 ENGEL ABRAHAMSE VAN RIJT, ged. 's-Gravenzande (Geref.) 1.7.1691, zn. 

van Abraham Jansz van Rijt en Trintje Cornelis van Duijfhuijsen, aangifte overl. 

’s Gravenzande 23.11.1750 (impost f 6) 

 

 

Zoals hiervoor aangegeven erft Engel uit de nalatenschap van zijn ouders 

- een huis en erf te ’s Gravenzande en (+1) 

- 4 morgen 2 hond in Zandambacht. (+2) 

 

Engel Abrahamse van Rijt, wonend in de stad ’s-Gravenzande, koopt op 20.11.1726 

voor f 490 van Maarten Maartense van der Voort 

- een huis, schuur, bergen en geboomte, aan de westzijde op de berm van de 

Delflandse Maasdijk onder Zandambacht, grenzend aan (+3) 

  noord en oost voornoemde Maasdijk  

  zuid de dwarsdijk 

  west de erfgenamen van juff. Matroos, 

om het op 28.10.1730 voor f 565 weer te verkopen aan Jan Willemse Deunisvelt.
7
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Engel van Rijt overlijdt zonder nakomelingen. Zijn broer Maarten doet aangifte voor 

de collaterale successie. De nalatenschap omvat 

- een huis en erf te ’s Gravenzande, getaxeerd op f 428, (1) 

- 4 morgen 2 hond in Zandambacht, getaxeerd op f 600, (2) 

- en een hypothecaire schuldbrief van f 800, 

met een totale waarde van f 1.828.
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In de erfenis delen broer Maarten en zus Neeltje, echtgenote van Willem Jorisse 

Groen, gelijkelijk. Het onroerend goed wordt in eerste instantie gemeen gehouden. Na 

het overlijden van Maarten vindt op 30.7.1762 een publieke verkoop plaats. 

Leendert Thart koopt voor f 300 contant 

- een huis en erf aan de westzijde van de Langestraat in ’s-Gravenzande, grenzend 

aan   (-1) 

  oost ‘s herenstraat 

  zuid Cornelis Westmaas 

  west de achterweg 

  noord Arij de Best. 

Wouter Cornelisse van der Sar te Zandambacht koopt voor f 500 contant 

- een perceel zowel tuin als teelland, groot 4 morgen 2 hond, in het bedijkte 

Nieuweland van Zandambacht, grenzend aan (-2) 

  oost de Maasdijk 

  zuid en west de weduwe van hr. van der Wal 

  noord  de erven van dhr. Bicker van Swieten, 

 belast met een jaarlijkse rente van f 25 aan de Grafelijkheid van Holland.
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7
  Zie voor de transporten Oud rechterlijk archief ’s-Gravenzande, inv. nr. 34, f. 248, 20.5.1727 en 

inv. nr. 35, f. 18. 
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  Gaardersregister ’s Gravenzande, inv. nr. 1, f. 64v. 
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  Zie Oud rechterlijk archief ’s-Gravenzande en Zandambacht, inv. nr. 8, Transporten ’s-

Gravenzande 1757-1806, f. 30 en inv. nr. 35, Transporten Zandambacht 1729-1776, f. 170v voor de 

transporten van 14.9.1762. 


