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Onder VIIh is al vastgesteld dat Monsr. Klaas van Reijt, meester pruikmaker in 

Beverwijk, op 30.6.1746 de enige in leven zijnde descendent van Adrianus van Reijt 

is. 

 

Bij zijn huwelijk met Marijtje Jans Backer in 1742 in Beverwijk is Claas van Rijt 

weduwnaar van Geertruij Marshoorn. Het lijkt reëel om te veronderstellen dat dat 

dezelfde Geertruij is als de Geertruid Jans waarmee Claas van Rijt, jm van Haarlem, 

in 1741 in Haarlem trouwt. Uit dat eerste huwelijk zou ook het kind van Klaas van 

Rijt kunnen zijn waarvan op 14.8.1741 aangifte van overlijden wordt gedaan. Het zou 

dan om een ‘moetje’ gaan. Bovendien zouden moeder en kind min of meer in het 

kraambed overleden moeten zijn, om het geheel te laten passen. 

 

Op 5.2.1748 wordt de eerzame Claas van Rijdt aangeduid als pruikmaker in Haarlem. 

Hij krijgt dan van Jacobus Bakker overgedragen 

- een huis en erf in de Kerkbuurt in Beverwijk, genaamd het Klaverblad, vanouds 

een broodbakkerij, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jan 

Wolfsen, grenzend aan 

  noord voornoemde Jan Wolfsen 

  zuid Hendrik Davids Krak, 

belast met f 150 aan Anne Pieress als restant van de koopsom en met een hypothecaire 

rentebrief d.d. 7.9.1746 van f 200 kapitaal met f 2-6 rente aan Jan Wolfsen. De 

financiële lasten zijn de verkoper blijkbaar teveel geworden. Claas van Rijt koopt het 

huis door het overnemen van de schulden ad f 352-6-0.
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Enige jaren later probeert Sr. Nicolaas van Rijt, meester pruikmaker te Haarlem, het 

pand vrij van lasten weer te verkopen. Een eerste poging in november 1751 aan Anna 

Maria van Nimwegen loopt op niets uit. In tweede instantie verkoopt hij 

- het huis en erf in de Kerkbuurt 

op 30.10.1752 voor f 300 aan Cornelis Schotvanger. Het huis blijkt dan voor f 40 per 

jaar verhuurd aan Gerard Maartense Tol.
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