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Op 5.11.1808 maken Jan van Rijt en Leuntje Melman, wonend op het Achtergat te 

Alkemade, hun testament op voor notaris Thomas van Bergen te Leiden. Ze 

benoemen de langstlevende tot universeel erfgenaam, op voorwaarde dat deze de 

eventuele kinderen behoorlijk opvoedt en hen t.z.t. als legitieme portie een bedrag 

naar consciëntie uitkeert. Bij hertrouwen dient er een inventaris te worden opgemaakt. 

Ze benoemen de langstlevende tot voogd onder uitsluiting van het gerecht.1 

 

Wanneer Leuntje Melman op 5.2.1813 overlijdt, zijn haar man Jan en haar zoon 

Leendert erfgenaam. Volgens de memorie van successie bevat de gemeenschappelijke 

boedel geen onroerend goed, wel 20 koeien en een stier, 3 varkens, een oud paard en 

13 schapen. De boedel heeft een waarde van 4.687 francs 30 centimes, waarvan de 

helft aan Leuntje toekwam.2 

 

Op 27.1.1816 maken Jan van Rijt, bouwman, wonend nr. 156 onder Warmond, en 

Marijtje van der Veer hun testament op voor notaris Thomas van Bergen te Leiden. 

Jan benoemt tot zijn erfgenamen zijn zoon Leendert uit zijn eerste huwelijk, Marijtje 

van der Veer zijn tweede vrouw en de eventuele kinderen uit dit tweede huwelijk, elk 

voor een gelijk deel. Zou Leendert voor hem overlijden, dan krijgt Marijtje ¼ + ¼ in 

vruchtgebruik; de rest gaat naar hun eventuele kinderen. Zouden er in het 

laatstgenoemde geval geen kinderen zijn, dan erft Marijtje alles. Tot voogd benoemt 

hij zijn zwager Dirk van der Voort, bouwman op de Vrouwe Venne onder Rijnsburg. 

Als Marijtje overlijdt, krijgt Jan ¼ + ¼ in vruchtgebruik; de rest gaat naar hun 

eventuele kinderen. Zouden er in het laatstgenoemde geval geen kinderen zijn, dan 

erft Jan alles.3 

 

Leendert overlijdt in 1820. Jan van Rijt, wonend in het Lageland onder Warmond huis 

nr. 156, laat weten dat er geen onroerende goederen zijn nagelaten.4 

 

Na het overlijden van Jan van Rijt geven zijn weduwe Marijtje van der Veer en zijn 

twee dochters Apolonia en Anna aan dat zij volgens het testament van 27.1.1816 de 

enige erfgenamen zijn. De nalatenschap bevat geen onroerende goederen.5 

 

Datzelfde melden de twee dochters ook na het overlijden van hun moeder.6 
 

                                                           
1
  Oud notarieel archief Leiden, inv. nr. 2718, notaris Thomas van Bergen, akte 124, f. 703. 

2
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Woubrugge, inv. nr. 2176. 

3
 Nieuw notarieel archief Leiden, inv. nr. 62, resp. f. 44, akte 23 en f. 47 akte 24. 

4
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Noordwijk, inv. nr. 4274. 

5
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Noordwijk, inv. nr. 4369. 

6
  Memories van successie Zuid-Holland, kantoor Noordwijk, inv. nr. 4391. 


