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Op 12.6.1692 maken de eerzame Isaac van Rijt, apothecaris, en Juffr. Geertruijt Hulst, 

echtelieden wonende te Haarlem, een testament op de langstlevende.
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Op 1.12.1693 verleent Monsr. Ysack van Rijdt, apothecaris te Haarlem, mede namens 

zijn broer Adriaan volmacht aan de eerzame Deonisius de Boode, zijn zwager te 

Rotterdam, om een stuk land onder het dorp de Lier te verkopen.
2
 Het perceel van 

- 4 morgen klooster eigen land gelegen in de Oude Kampse Polder onder Maasland, 

is afkomstig uit de nalatenschap van hun grootvader Cornelis Cornelisz van Rijt (zie 

IVe). Het wordt op 12.5.1694 voor f 1.400 door 

 Gerrit Jansz Duijvesteijn wonende alhier voor zichzelf en zich sterk makende 

 voor Pieter Jansz Duijvesteijn zijn broeder, 

samen voor de ene helft en 

 Jan Claesz van Rijt mitsgaders Deonisius de Bode zo voor hem zelf en als 

procuratie hebbende van monsr. Isak van Rijt en Adriaen van Rijt, 

samen voor de andere helft 

verkocht aan Cors Wormsz Groenhoff en Vranck Jorisz bouman zijn aanbehuwde 

zoon.
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Op 7.9.1694 laten de erfgenamen van Barbara Hulst, te weten 

 Jan Robol, echtgenoot van Jannetie Hulst, 

 Ysack van Rijt, echtgenoot van Geertruijt Hulst nagelaten dochter van Dirk Hulst 

en 

 de voogd van Hendrick Jacobs Rot, nagelaten minderjarige zoon van Jacob Rot en 

Catharina Hulst, 

aantekenen dat ze elk een bedrag van f 351-14-12 hebben ontvangen als 

eindafrekening van de nalatenschap.
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Voordat Juffr. Geertruid Hulst, weduwe van Isaac van Rijdt, gaat hertrouwen, doet ze 

op 25.7.1708 bewijs aan haar twee kinderen Johanna en Lucia van Rijdt van hun 

vaderlijk erfdeel. Ze heeft als voogd geassumeerd Sr. Adrianus van Rijdt, hun oom, en 

stelt voor elk kind f 600 in zijn handen. Dat kapitaal blijft overigens onder haar om uit 

de vruchten het onderhoud van de kinderen te kunnen verzorgen.
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Op 11.10.1708 maken Sr. Nicolaas van Bemmel en Juffr. Geertruid Hulst, wonende in 

de St Jansstraat te Haarlem, hun testament. Nicolaas benoemt tot erfgenaam zijn 

vrouw en de eventuele kinderen uit hun huwelijk. Bij het overlijden van zijn vrouw 

keert haar aandeel terug naar hun kinderen. Als hij bij zijn overlijden geen kinderen 

zou hebben, wordt zijn vrouw enige erfgenaam, met dien verstande dat ze f 4.000 

dient uit te keren aan zijn broers en bloedverwanten ab intestato. Geertruid benoemt 

tot erfgenaam haar kinderen uit haar vorige en haar huidige huwelijk. Voogd over 

haar voorkinderen worden Sr. Adriaan van Rijdt en Sr. Jan Hogeven. Nicolaas en 

Geertruid benoemen over en weer de langstlevende tot voogd over de eventuele 

kinderen uit hun huwelijk, onder seclusie van de weeskamer.
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Op 19.5.1715 passen Sr. Nicolaas van Bemmel, apothecaris, en Juffr. Geertruijd Hulst 

hun testament aan. Nicolaas legt nu vast dat als hij zonder kinderen zou komen te 

overlijden, zijn vrouw al zijn goederen in vruchtgebruik krijgt. Na haar overlijden 

vervallen ze aan de twee dochters uit haar eerdere huwelijk met Isack van Rijdt, met 

uitzondering van f 4.000 die bestemd zijn voor zijn vrinden ab intestato. Als de 

dochters voordien zouden zijn overleden, gaan al zijn goederen naar voornoemde 

vrinden. Geertruid legt vast dat Nicolaas het huis met erf en de kamer daarachter in de 

St. Jansstraat waar ze wonen, met de inboedel, tegen de taxatiewaarde uit haar 

nalatenschap mag overnemen. Verder mag hij de apothecariswinkel met toebehoren, 

gereedschappen en medicijnen voor f 900 overnemen. Tot voogden over de twee 

voorkinderen worden benoemd Sr Jan Hogeven en Sr. Anthonie van Bemmel. De 

laatste treedt in de plaats van Sr. Adriaan van Rijt, die wordt bedankt en geëxcuseerd 

vanwege de “verre afgelegentheijt” van zijn woonplaats.
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Op 6.5.1716 passen Nicolaas en Geertruid hun testament nogmaals aan. Geertruid 

maakt Nicolaas naast haar kinderen tot erfgenaam voor een gelijk kindsdeel. Nicolaas 

legt vast dat als de twee voorkinderen van Geertruid tot zijn erfenis zouden worden 

geroepen, ze kunnen volstaan met uitkering van f 1.000 aan zijn broer Anthonie. Voor 

het overige blijven de eerdere bepalingen van kracht.
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Op 28.9.1718 laat Geertruid in een aanvulling op het testament aantekenen dat haar 

oudste dochter Johanna inmiddels 25 jaar is en Lucia 20. Ze verzoekt de voogden, Srs. 

Jan Hoogeven en Anthonij van Bemmel, om na haar overlijden voor Lucia veniam 

aetatis (meerderjarigheid) aan te vragen en de administratie van haar nalatenschap 

zolang bij Johanna te laten.
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Na het overlijden van Juffr. Geertruijd Hulst wordt op 9.3.1724 een overeenkomst 

opgesteld om haar nalatenschap te regelen. Partijen zijn aan de ene zijde 

 Sr. Pieter Pastoor, echtgenoot van Juffr. Lucia van Rijt en 

 Juffr. Johanna van Rijt, meerderjarige ongehuwde dochter, 

en aan de andere zijde 

 Sr. Nicolaas van Bemmel. 

Nicolaas en Geertruijd zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd geweest, in 

gemeenschap van winst en verlies. Verder heeft Geertruijd bij testamentaire dispositie 

aan Nicolaas een kindsdeel, ofwel 1/3, van haar nalatenschap vermaakt. 

De comparanten te ener zijde hebben voor schepenen aan hun behuwdvader 

- 2/3 in het huis waarin hun moeder is overleden 

getransporteerd. Verder komen aan Nicolaas toe alle meubelen, linnen en wollen, 

ongemunt goud en zilver en de apothecariswinkel met alle medicamenten en 

gereedschappen van dien. Ter kwijting heeft Nicolaas een bedrag betaald volgens de 

door de comparanten gemaakte berekening.
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Op 30.12.1733 maakt Juffr. Catharina Flacqué, bejaarde ongehuwde dochter van Sr. 

Jacob Flacqué, apothecaris te Rotterdam, haar testament op. Haar vader had in zijn 

testament van 28.10.1705 voor notaris Johan van Rijp te Rotterdam, zijn dochter 
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Catharina tot enige erfgenaam gemaakt. Wat na haar overlijden over zou zijn, zou 

voor 2/3 vererven op zijn neven en nichten Isaak, Adrianus en Jacoba van Reit 

huisvrouw van Johan van der Wiel, of hun descendenten. Tot executeurs benoemde 

hij Isaac en Adrianus van Rijt. Omdat Isaac en Adrianus inmiddels beiden zijn 

overleden, benoemt Catharina tot executeur Sr. Wijnand Colé en tot voogden over 

minderjarige erfgenamen messieurs Frans Koningh en Pieter Pastoors te Haarlem.
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Op 28.3.1746 verklaren 

 Sr. Nicolaas van Bemmel, apotheker, ±62 jaar, 

 Juffr. Helena Walraven, ±62 jaar, die tot haar 24e met haar ouders schuin 

tegenover het huis van Sr. Isaac van Reit en Juffr. Geertruijt Hulst in de St 

Jansstraat heeft gewoond, waar nu Nicolaas van Bemmel nog woont, en 

 Johanna Evers, ongehuwd, ±64 jaar, gedurende ongeveer 6 jaar dienstmaagd bij 

Isaac en Geertruijt 

op verzoek van Sr Pieter Pastoor en Juffr. Lucia van Reit, dat Isaac en Geertruijt geen 

andere kinderen hebben gehad dan voornoemde Lucia en haar zuster Johanna van 

Reit, getrouwd met Frans Kooning en al over enige jaren binnen Haarlem overleden 

zonder kinderen na te laten. Verder zijn Isaac van Reit met Adrianus en Jacoba van 

Reit volle broers en zuster geweest, en neef en nicht van wijlen Jacobus Flacqué te 

Rotterdam.
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Op 30.6.1746 legt Johan van Mierlo rekening en verantwoording af van de 

nalatenschap van Juffr. Catharina Flacqué. Haar nalatenschap heeft een netto waarde 

van f 3.266-7-10. Daarvan gaat ingevolge het testament van haar vader van 

28.10.1705 2/3 naar 

 Sr. Pieter Pastoors, echtgenoot van Lucia van Reijt, de enige in leven zijnde 

dochter en descendent van Sr. Isaac van Reijt, 

 Monsr. Klaas van Reijt, mr. paruikmaker in de Beverwijk, de enige in leven zijnde 

descendent van Adrianus van Reijt en 

 Sr. Gerardus van den Elsacker, enige nagelaten descendent van Jacoba van Reijt, 

huisvrouw van Johan van der Wiel, zijn grootmoeder maternel.
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