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Adrianus van Rijt is vooralsnog een tamelijk ongrijpbare figuur. Zijn broer Isaac (zie 

onder VIIg) ondertekent in 1693 mede namens hem procuraties om de nalatenschap 

van hun ouders af te wikkelen. Adrianus treedt in 1693, 1696 en 1698 op als getuige 

bij de doop van kinderen van Isaac. En na het overlijden van Isaac wordt hij in 1708 

door diens weduwe Geertruid Hulst als Sr. Adriaan van Rijdt geassumeerd 

(aangenomen) tot voogd over de twee minderjarige dochters. In 1715, herhaald in 

1716, stelt Geertruid Hulst in haar testament andere voogden aan. Ze bedankt Sr. 

Adriaan van Rijt voor zijn bereidheid om als voogd op te treden en excuseert hem 

verder vanwege de “verre afgelegentheijt” van zijn woonplaats. Nergens wordt echter 

duidelijk waar Adriaan woont of wat hij voor de kost doet. 

 

Dat Adrianus ergens tussen 1716 en 1733 overlijdt, wordt duidelijk wanneer Juffr. 

Catharina Flacqué, bejaarde ongehuwde dochter van Sr. Jacob Flacqué, apothecaris te 

Rotterdam, op 30.12.1733 haar testament maakt. Haar vader had in zijn testament van 

28.10.1705 zijn dochter 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 of hun descendenten. Tot executeurs benoemde hij Isaac 

en Adrianus van Rijt. Omdat Isaac en Adrianus inmiddels beiden zijn overleden, 

benoemt Catharina andere executeurs.
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In 1746 wordt ook duidelijk dat hij een nakomeling heeft. Op 30.6.1746 namelijk legt 

Johan van Mierlo rekening en verantwoording af van de nalatenschap van Juffr. 

Catharina Flacqué. Van haar nalatenschap ter waarde van f 3.266-7-10 gaat 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, meester pruikmaker in de Beverwijk, de enige in leven 

zijnde descendent van Adrianus van Reijt
2
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 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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1
  Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 2119, notaris Jacobus de Bergh, f. 910. 

2
  Op 22.2.1720 is in Delft (Geref.) Arijaantie gedoopt als kind van Isack van Rijdt en Baartie 

Valkenburg. Het is denkbaar dat deze Isack een zoon van Adrianus is geweest. Bewijs daarvoor 

ontbreekt vooralsnog. 
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  Oud notarieel archief Rotterdam, inv. nr. 2119, f. 910 en inv. nr. 2141, f. 861. 


