Testament van Michiel Adriaanszoon de Ruijter
In 1676 was Nederland samen met bondgenoot Spanje in oorlog met Frankrijk. In april 1676
vocht onze beroemde zeeheld Michiel Adriaanszoon de Ruijter zijn laatste zeeslag in de baai
van Syracuse ten zuidoosten van Sicilië. Op 22 april raakte De Ruijter zwaar gewond. Hij
overleed een week later op 29 april 1676. Zijn lichaam werd overgebracht naar Nederland,
waar hij met grote staatsie in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd begraven.
Michiel de Ruijter was een vermogend man. Vermogende mensen leven en leefden in het
algemeen niet onvoorbereid naar hun dood toe. Dit gold ook voor Michiel de Ruijter en zijn
vrouw Anna van Geldre. Op 16 mei 1661 lieten zij een testament opmaken voor de
Amsterdamse notaris Jan Hendricksz. Leuven. In dit testament benoemden zij elkaar tot
erfgenaam en daarmee kwamen de bezittingen toe aan de langstlevende. Er werd onder meer
vastgelegd dat beijde gesont van lichaem gaende ende staende, henlieder verstant memorie
waren. Ook valt te lezen over welke bezittingen het hier gaat: alle de kleederen van zijde
zaeije wolle ende linnen mitsgaders alle de kleijnodien ende juwelen gout ende silver.
Zoals gebruikelijk bij vermogende personen werd de Weeskamer, de stedelijke instantie die
nalatenschappen beheerde van onmondige kinderen, bij testament uitgesloten: Ende dit alles
soo ten opsichte van de voor als nae kinderen met uijtsluijtinge van de weeskamer. Dit had tot
gevolg dat voor de nakomelingen regelmatig een zogenoemde ‘Attestatie de vita’ moest
worden opgemaakt, een voor de notaris afgelegde verklaring dat iemand in leven is. Een
maand nadat zij het testament lieten opmaken, op 15 juni 1661 verschenen in opdracht van
Anna van Geldre de getuigen Adriaen Willemse en Cornelis Doeck voor de Amsterdamse
notaris Leuven. Ditmaal wegens de Attestatie de vita, betreffende de kinderen van haar en De
Ruijter. Anna van Geldre liet deze getuigen verklaren dat henwel bekent is dat Cornelia de
Ruijter out ontrent 22 jaer Alida de Ruijter out ontrent 19 jaer Jan Poulousse 15 jaer Engel
de Ruijter 12 jaer Margriet de Ruijter 9 jaer Anna de Ruijter 6 jaer alle soo voor als na
kinderen van de heer de Ruijter ende Joffrouw van Geldre tegenwoordich noch in levende
lijfve sijn.
Anna van Geldre liet wegens haar kinderen jaarlijks voor de notaris een Attestatie de vita
opmaken. Hier getoond is nog een dergelijke verklaring van 22 juni 1667.

