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Johannes is in eerste instantie houtzaagmolenaar op de molen van zijn vader in 

Overschie. Na diens overlijden in april 1811 blijkt de nalatenschap zo zwaar belast 

met schulden, dat deze een nadelig saldo heeft. Johannes en zijn zus Trijntje sluiten 

een overeenkomst met de schuldeisers, waarbij ze afzien van de erfenis. De molen 

wordt in april 1812 verkocht. 

 

Johannes wordt daarna dagloner/arbeider, en zal het in die hoedanigheid niet breed 

hebben gehad met zijn gezin. 

 

Zo treft Johannes van Rijt, dagloner te Overschie, op 9.3.1812 een schikking met 

Helena Catharina Ernst, weduwe van hr. Leendert Cornelis van Onselen, chirurg te 

Overschie. Omdat Johannes een schuld heeft uitstaan van f 321-15-8 vanwege 

geleverde medische diensten, heeft de weduwe beslag laten leggen op zijn bezittingen. 

Johannes belooft om al zijn gelden, effecten enz. ter beschikking te stellen van de 

weduwe, de weduwe van haar kant zal het beslag doen opheffen.
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Op 4.1.1826 maakt Trijntje van Rijt, weduwe van Nicolaaas Brandenburg, de zus van 

Johannes, haar testament. Ze legateert aan haar schoonvader Leendert van 

Brandenburg f 500 en een zelfde bedrag aan haar broer Johannes en zijn vrouw 

Jacoba Jongeneel. Haar inboedel gaat naar de kinderen van Johannes, te weten Pieter, 

Geertruij, Neeltje en Jacoba, in natura te verdelen. Aan Johannes van zijn vrouw 

legateert zij het vruchtgebruik van de rest van haar kapitaal, te beleggen in solide 

effecten door de administrateurs van haar nalatenschap. De kinderen van Johannes 

benoemt ze tot erfgenamen.
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Blijkbaar zijn de financiën van Johannes niet zodanig, dat Trijntje hem haar volledige 

nalatenschap toevertrouwt. 

 

Wanneer Jacoba Jongeneel in 1840 overlijdt, woont ze in Rotterdam wijk D nr. 22. Ze 

laat alleen roerende goederen na, waarvan de waarde wordt begroot op f 100.
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Enkele jaren later overlijdt Johannes van Rijt Pieterszn, wonend in de Watersteeg in 

het Hang te Rotterdam wijk 4 nr. 22. De nalatenschap bevat geen onroerend goed. 

Wel is er een vruchtgebruik vervallen van de boedel van zijn zus Trijntje van Rijt, in 

leven huisvrouw van Nicolaas van Brandenburg, zoals vastgelegd in haar testament 

van 4.1.1826 voor notaris Jan van Enschot te Rotterdam. 

Erfgenamen zijn: 

- Geertruij van Rijt, huisvrouw van Bastianus Lagewaard Visser, wonend in het 

Hang te Rotterdam, 

- de twee nagelaten minderjarige kinderen van Neeltje van Rijt, verwekt bij 

Johannes Mulder, te weten Jacoba Christina en Christoffel Mulder, waarvoor de 

vader, particulier te Delft, optreedt als wettige voogd en 

- de twee nagelaten kinderen van Pieter van Rijt bij resp. Vrouwtje Jansen en 

Johanna Bentvelzen, te weten Johannes Nicolaas van Rijt schoenmaker in het 

Hang te Rotterdam en de nog minderjarige Cornelia van Rijt.
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