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(GA Rotterdam – Ambacht Overschie inv. 443)

Teun van der Vorm
(versie 1.0 d.d. 26-4-2010)

Inleiding

In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief ‘Ambacht en Gemeente
Overschie’ (toegang: 7.01) onder inv. 443 een aantal dossiers (no. 180 t/m 183) met
weeskamerpapieren. De aanhef en aftekening van alle stukken in elk dossier zijn door mij op
foto gezet (dus niet integraal) en zijn door mij gebruikt om deze bewerking te maken. Hierbij
heb ik zoveel mogelijk de genealogisch relevante informatie over genomen. Het kan zinvol
zijn het het originele dossier te raadplegen, omdat daar andere (genealogisch) interessante
vermeldingen in kunnen staan die niet in aanhef of aftekening voorkomen.

Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@planet.nl).
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Bewerking
[9550]
180. Johannes van Lodensteijn, secretaris van Overschie, met zijn vrouw Magdalena
van Rijn, en hun dochter Magdalena van Lodensteijn, die gehuwd is met Mr.Gerard
Sanne, eveneens secretaris van Overschie. Zij is een dochter van Sara Bogaerts,
eerste vrouw van de secretaris Lodensteijn, 1707-1723.
< NB. Zie ook nr. 128. >
18-4-1708: Staat en massa van de boedel van de boedel van Johannes van Lodensteijn in
zijn leven secretaris van Overschie alsmede van desselfs nagelaten weduwe Magdaleena
van Rijn. Gesteld naar de rekening die door dezelve Magdaleeena van Rijn van dezelve
boedel is gedaan op 1-2-1708. En wijders schifting en scheiding van dezelve goederen
tussen de voorn. Magdaleena van Rijn, eerst in kwalitiet als volgens de huwelijkse
voorwaarden gepasseerd voor Frans Boogaert notaris tot Delft d.d. 21-10-1670, en als
geïnstitueerde erfgenaam van Magdaleena van Lodensteijn die in haar leven huisvrouw was
van mr. Gerard Sanne secretaris van Overschie volgens dezelve testamentaire dispositie
gepasseerd voor Adriaen van der Meer notaris tot Schiedam d.d. 18-11-1704 en in die
kwaliteit voor een zesde part mede-erfgenaam van de voorn. secretaris Johannes van
Lodensteijn.
mr. Johan van Lodensteijn zoon en voor een derde part erfgenaam van de gemelde
secretaris Lodensteijn en nog als enige geïnstitueerde erfgenaam van zijn zuster Anna van
Lodensteijn volgens dezelve testamentaire dispositie gepasseerd voor Gerrit Post notaris op
Delfshaven d.d. 3-10-1703 wezende de voonoemde Anna van Lodensteijn geweest een
dochter en voor een derde part erfgenaam van de voornoemde secretaris Lodensteijn.
En de voornoemde mr. Gerard Sanne als in huwelijk gehad hebbende de voornoemde
Magdaleena van Lodensteijn die mede een dochter en voor een derde part erfgenaam was
van de gemelde secretaris Lodensteijn en in die kwaliteit voor een zesde part erfgenaam van
dezelve secretaris Lodensteijn.
O.a.
- Een huis en erve staande en gelegen in het dorp van Overschie alweer de overleden
secretaris Lodensteijn heeft gewoond en gestorven is.
Huiden 18-4-1708 compareerde voor mij Gerrit Post notaris op Delfshaven juffr. Magaleena
van Rijn weduwe van de heer Johannes van Lodensteijn in zijn leven secretaris van
Overschie en woonachtig aldaar, de heer en mr. Johan van Lodensteijn woonachtig tot
Rotterdam en mr. Gerard Sanne secretaris van Overschie, en verklaarden met elkaar de
voorstaande boedel gescheiden te hebben
[9758]
[ongedateerd; na 25-11-1717] Staan en massa van de boedel en goederen welke
Magdalena van Rhijn in haar leven weduwe van Johannes van Lodensteijn in zijn leven
secretaris van Overschie met de dood heeft nagelaten, zijnde de voorsz. Magdalena van
Rhijn overleden tot Overschie op 21-6-1708.
Mitsgaders schifting, scheiding en verdeling van dezelve goederen tussen de na te noemen
erfgenamen van de voorsz. Magdalena van Rhijn, naar orde van de inventaris van voorsz.
boedel en goederen bij de na te neoemen executeurs en gezamenlijke erfgenamen ter
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presentie van Simon Knoll in zijn leven notaris in ’s Gravenhage gemaakt d.d. 12-7-1708.
Staat vooraf dat op de voorsz. inventaris staat genoteerd dat ten sterhuis is bevonden zekere
testamentaire dispositie van gemelde Magdalena van Rhijn waarbij dezelve tot haar
erfgenamen institueert: de kind, kinderen en descendenten van Cornelis van Rhijn derzelve
overleden broeder voor een vierde part; de kind, kinderen en verdere descendenten van
Hendrik van Rhijn mede derzelve overleden broeder voor het tweede vierde part; de kind,
kinderen en verdere descendenten van Aaltie Cornelisdr. Krijger derzelve overleden zuster
van halve bedde voor het derde vierde part; de kind, kinderen en descendenten van Grietie
Cornelisdr. Comans voor het vierde en laatste vierde part.
Hebbende de voorn. overledene tot executeurs van haar testament en tot voogden over alle
minderjarige, uitlandige en andere toezicht behoevende personen en erfgenamen gesteld
Arij Jansz. Alemis mr. bakker in Den Briel en Leendert Krijger derzelve neven, alles breder
volgens het testament door de voorn. op 10-12-1706 voor notaris Gerhard Blockerus binnen
Rotterdam verleden. En zijnde de voorn. Arij Aalmis en Leendert Krijger beide overleden
doch hebbende de gemelde Leendert Krijger na het overlijden van de voorn. Aalmis in plaats
van dezelve tot mede-executeur en voogd gesurrogeerd Arnoldus van Rhijn secretaris tot
Overschie volgens akte daarvan op 25-11-1717 voor Simon Knoll notaris in ’s Gravenhage
gepasseerd.
[9763]
12-7-1708: Staan en inventaris van alle goederen dewelke juffrouw Magdalena van Rhijn in
haar leven weduwe van de heer Johannes van Lodensteijn in zijn leven secretaris van
Overschie met de dood heeft nagelaten, zijnde de voorsz. Magdalena van Rhijn overleden
tot Overschie op 21-6-1708.
Staat vooraf dat op de voorsz. inventaris staat genoteerd dat ten sterfhuis is bevonden
zekere testamentaire dispositie van gemelde Magdalena van Rhijn waarbij dezelve tot haar
erfgenamen institueert: de kind, kinderen en descendenten van Cornelis van Rhijn derzelve
overleden broeder voor een vierde part; de kind, kinderen en verdere descendenten van
Hendrik van Rhijn mede derzelve overleden broeder voor het tweede vierde part; de kin,
kinderen en verdere descendenten van Aaltie Cornelisdr. Krijger derzelve overleden zuster
van halve bedde voor het derde vierde part; de kind, kinderen en descendenten van Grietie
Cornelisdr. Comans voor het vierde en laatste vierde part.
Hebbende de voorn. overledene tot executeurs van haar testament en tot voogden over alle
minderjarige, uitlandige en andere toezicht behoevende personen en erfgenamen gesteld
Arij Jansz. Alemis mr. bakker in Den Briel en Leendert Krijger derzelve neven, alles breder
volgens het testament door de voorn. op 10-12-1706 voor notaris Gerhard Blockerus binnen
Rotterdam verleden.
Aldus gedaan en opgeschreven op aangeven van Arij Jansz. Alemis en Leendert Krijger
executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen
Magdalena van Rijn weduwe van de heer Johannes van Lodensteijn, ten bijwezen van Anna
Loendersloot wed. Arent van Rijn en moeder van Cornelis van Rijn de Jonge, zoons van de
overleden Cornelis van Rijn, item van Michiel Knoll in huwelijk hebbende Magdalena van Rijn
en Anna Renau wed. Hendrick van Rijn als moeder over Arnoldus, Anna en Johannes van
Rijn te samen kinderen van Hendrick van Rijn, item van Cornelis Krijger, Dirk van der Meer
in huwelijk hebbende Maria Krijger en Jacob Krijger als grootvader van Aaltjen Fransdr.
Witsenburgh die een dochter is van wijlen Anna Krijger nagelaten kinderen van Aaltje
Cornelisdr. Krijger, als mede nog in presentie van Cornelis Coomans, Cornelis van der Beek
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in huwelijk hebbende Aagje Coomans en Catharina Coomans te samen nagelaten kinderen
van wijlen Grietgen Cornelisdr. Coomans deze ondertekend hebbende en verklaarden
zijluiden te samen de voorsz. inventarisatie tot hun genoegen te hebben bijgewoond. Actum
Overschie 12-7-1708. Was getekend: Arij Alemis, Leendert Krijger, Anna Loendersloot,
Michiel Knoll, Anna Renou wed. van Rijn, Cornelis Krijger, Dirk van der Meer, Jacob Krijger,
Cornelis Coomans, Cornelis van der Beek, Catharina Coomans. Lager stond: Simon Knoll,
notaris.
[9769]
26-7-1709: Staat en massa van de boedel en goederen dewelke mr. Gerardt Sanne
secretaris van Overschie en zijn huisvrouw juffr. Magdalena van Lodensteijn te samen in
gemeenschap hebben bezeten en door de voorn. jufrouw Magdalena van Lodensteijn op 2111-1706 met de dood ontruimd en nagelaten zijn, gesteld naar de orde van de rekening die
door de voorn. mr. Gerrit Sanne op 19 en 20-12-1708 van de voorsz. boedel is gedaan.
Mitsgaders schifting en scheiding van dezelve boedel en goederen tussen de voorn. mr.
Gerard Sanne voor de ene helft, Leendert Krijger en Adriaan Aalmis als executeurs van het
testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen juffr. Magdalena van Rijn
in haar leven wed. van de secretaris Johannes van Lodensteijn volgens testament door
dezelve juffrouw Magdalena van Rijn op 10-12-1706 voor Gerard Blockerus notarus tot
Rotterdam gepasseerd, zijnde de voorn. Magdalena van Rijn geweest enige geïnstitueerde
erfgenaam van de voorn. juffrouw Magdalena van Lodenstein volgens desselfs testamentaire
dispositie gepasseerd Adriaan van der Meer notaris tot Schiedam op 18-11-1704 en in die
kwaliteit te samen voor de wederhelft.
Op huiden 26-7-1709 compareerde voor mij Wijbrandt van der Kost notaris binnen Delft
mess.rs. Leendert Krijger woonachtig tot Overschie en Adriaan Aalmis woonachtig in Den
Briel beide als executeurs van het testament van zal. juffrouw Magdalena van Rijn in haar
leven weduwe was van zal. de heer Johannes van Lodensteijn gewezen secretaris tot
Overschie en enige universele geïnstitueerde erfgenaam van haar dochter juffr. Magdalena
van Lodensteijn zal. in haar leven huisvrouw was van mr. Gerardt Sanne secretaris tot
Overschie, ten deze geassisteerd met de hr. Simon Cnol notaris en rentmeester in ’s
Gravenhage ter eenre en de voorsz. mr. Geraardt Sanne ter andere zijde, en verklaarden de
voorstaande boedel en goederen met elkaar gescheiden en verdeeld te hebben.
[9774]
29-1-1721: Liquidatie in de vorm van rekening tussen de erfgenamen van juffrouw Agatha
Polderdijk die erfgenaam van de heer en mr. Gerrard Sanne in zijn leven secretaris van
Overschie ter eenre en de erfgenamen van de heer Johannes van Lodesteijn in zijn leven
secretaris van Overschie ter andere zijde, en dat van zodanige ontvangsten en uitgaven als
gemede heer en mr. Gerrard Sanne in zijn leven heeft gehad van zodanige posten als op de
staat en scheiding van de boedel van Johannis van Lodesteijn zal. en desselfs weduwe
Magdalena van Rijn op 18-4-1708 voor notaris Post tot Delfshaven gepasseerd in het
gemeen gebleven etc.
Aldus gedaan tussen de gezamenlijke erfgenamen hiervoor gemeld op 29-1-1721.
Ontvangen bij ons ondergtekenden als erfgenamen van juffrouw Agatha Polderdijk uit
handen van de heer Arnoldus van Rijn 568 gld. 15 st. 14 p. [Handtekeningen: Jan van
Keppel, Christiaen van Keppel, Philippus Rinck als gekwalificeerde van Leendert Sanne.]
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[9777]
4-9-1721: Liquidatie bij vorm van rekening tussen de executeurs van het testament van zal.
juffrouw Magdalena van Rijn in haar leven wed. van de heer Johannis van Lodesteijn
gewezen secretaris tot Overschie die enig en universele geïnstitueerde erfgenaam was van
haar dochter Magdalena van Lodesteijn in haar leven huisvrouw van mr Gerrart Sanne
secretaris tot Overschie ter eenre en de gezamenlijk erfgenamen van juffrouw Agatha
Polderdijk wed. van de heer Gabriel Sanne die geïnstitueerde erfgenaam was van haar zoon
de heer mr. Gerrart Sanne ter andere zijde en dat van zodanige ontvangst en uitgaven als de
voornoemde mr. Gerrard Sanne en jufrouw Agatha Polderdijk in haar leven hebben gehad
van zodanige posten als op de staat en scheiding van de boedel van meergenoemde mr.
Gerrart Sanne en zijn overleden huisvrouw Magdalena van Lodesteijn op 26-7-1709 voor
notaris Wijbrand van der Kost tot Delft gepasseerd, in het gemeen waren gebleven.
4-9-1721: Aldus gedaan en geliquideerd tussen ons ondergeschreven executeurs van het
testament van Magdalena van Rijn ter eenre en de gezamenlijke erfgenamen van juffrouw
Agatha Polderdijk in haar leven wed. van Gabriel Sanne ter andere zijde en verklaarde ieder
zijn helft genoten en ontvangen te hebben. [ondertekend door Leendert Krijger, Jan van
Keppel, Christiaen van Keppel, Arnoldus van Rhijn, Philipus Rinck als gekwalificeerde van
Leendert Sanne]
[9780]
11-6-1723: Liquidatie tussen Leendert Sanne, Jan van Keppel en Christiaan van Keppel als
erfgenamen van Agatha Polderdijk wed. van Gabriel Sanne die enige geïnstitueerde
erfgenaam is geweest van haar zoon mr. Gerard Sanne ter eenre mitsgaders Arnoldus van
Rhijn secretaris van Overschie ter andere zijde.
Aldus gedaan en geliquideerd en bekennen wij ondergeschreven erfgenamen van Agata
Polderdijk wed. van Gabriel Sanne het slot ter som van 198 gld. 8 stuivers 12 penningen van
de voorn. secretaris Arnoldus van Rhijn ontvangen te hebben. Getekend op 11-6-1723.
[handtekeningen: Christiaen van Keppel; Abraham van den Bergh gekwalificeerd; Philips
Rinck gekwalificeerd., Arnoldus van Rhijn]
[9792]
11-7-1723: Liquidatie bij vorm van rekening en verdeling tussen Leendert Krijger als gestelde
en Arnoldus van Rhijn als gesurrogeerde executeurs van het testament van Magdalena van
Rhijn in haar leven weduwe van Johannes van Lodensteijn in zijn leven secretaris van
Overschie die enige geïnstitueerde erfgenaam is geweest van haar dochter Magdalena van
Lodensteijn in haar leven husvrouw van mr. Gerard Sanne in zijn leven secretaris van
Overschie en zulks voor de ene helft ter eenre, mitsgaders Jan van Keppel en Christiaan van
Keppel als erfgenamen van Agata Polderdijk in haar leven weduwe van Gabriel Sanne die
geïnstitueerde erfgenaam is geweest van haar zoon de voorn. mr. Gerard Sanne voor de
wederhelft ter ander zijde en dat van zodanige ontvangst en uitgaven als de voorn. Arnoldus
van Rhijn heeft gehad en gedaah van zodanige posten als bij de laatste liquidatie van de in
het gemeen gebleven posten op de staat en scheiding des boedels van de voorn. mr. Gerard
Sanne en Magdalena van Lodensteijn gepasseerd op 26-7-1709 voor memorie gebracht,
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gedaan 4-9-1721 als toen nog in het gemeen gebleven en voor memorie gebracht zijn als
anderszins.
Aldus gedaan en geliquideerd en ieder het zijne ontvangen en genoten en getekend op 11-71723. [met handtekeningen genoemden.]
[9815]
181. Aaltje Leendertsdr. Versijde (1707).
28-2-1707: Staat en inventaris van de goederen die Aaltje Leendertsdr. Versijden met haar
dood heeft nagelaten op 16-2-1707, welke goederen komen ten profijte van de Heilgiegeesta
armmeesters tot Overschie, omdat zij van dezelve is gealimenteerd en onderhouden
geworden.
Aldus gedaan en geinventariseerd ten bijwezen van Jan Cornelisz. Rodenburgh en Jooris
Maertensz. Pijnaker Heiligegeest armmeesters tot Overschie op 28-2-1707.
[9795]
182. Dirk Huijbregts van der Vlugt x Stijntje Cornelis Stout (1707)
12-5-1707: Rekening, bewijs en reliqua die Dirk Cornelisz. Stout en Jan Louwe van der Vlugt
als voogden over de minderjarige kinderen van Dirk Huijbregtsz. van der Vlugt en mede nog
voogden in de boedel en goederen van Annetje Huijbregtsdr. van der Vlugt doende zijn van
de ontvangst en uitgaven bij haar in de voorschreven kwaliteit gehad wegens derzelve
kinderen goederen haar nevens de meerderjarige kinderen aanbestorven door het overlijden
van Dirk Huijbregtsz. van der Vlugt en Stijntje Cornelisdr. Stout haarlieder vader en moeder,
en nog haar aanbestorven door het overlijden van Annetje Huijbregtsdr. van der Vlugt haar
meuij en oud-meuij.
[ In de marge: Overgebracht bij de rendanten op 12-5-1707 aan Neeltje Dirksdr. van der
Vlugt, Lijsbeth Dirksdr. van der Vlugt, Jannetje Dirksdr. van der Vlugt, Maerten Gijsbertsz.
getrouwd zijnde geweest met Marijtje Dirksdr. van der Vlugt en Cornelia Dirksdr. van der
Vlugt in huwelijk hebbende Reijnier Mom, alle meerderjarige kinderen en erfgenamen van
Dirk Huijbregtsz. van der Vlugt en Stijntje Stout, mitsgaders nog erfgenamen in de boedel
van Annetje Huijbregtsdr. van der Vlugt. ]
O.a.
- Een huis en erve staande en gelegen in de Kerksteeg tot Overschie onder de poorterij van
de stad Delft, achtergelaten bij Dirk Huijbregtsz. van der Vlugt en Stijntje Cornelisdr. Stout.
- Een huisje of kamertje staande en gelegen in de Pepersteeg tot Overschie achtergelaten bij
Annetje Huijbregtsdr. van der Vlugt.
- Betaald aan Neeltje Huijbregtsdr. van der Vlugt de som van 2 gld. over jaar interest van 50
gld.
- Jan Louwen van der Vlugt betaald de som van 12 gld. 15 st. over geleverd vlees op het
doodmaal.
- Totaal vereffend komt op 1260-6-8- te verdelen over zeven handen.
Met handtekeningen en handmerken van alle betrokken. Alle erfgenamen verklaren hun deel
ontvangen te hebben.
[9783]
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183. Pieter van der Wilt x Annetgen Joppen Pijnacker (1707-1721)
31-5-1707: Inventaris van al de goederen zoals Pieter van der Wilt heeft nagelaten op 31-51707 op aangeven en in presentie van Claas Dirksz. Bleijswijk, Jop Teunisz. Pijnaker en
Heindrik van den Bergh voogden over dezelve boedel en goederen.
O.a.
- Een huis en erve staande en gelegen bij de lage brugge tot Overschie, strekkende voor van
de straat tot achter aan of nevens het huis van Annetje Claas wed. Cornelis Roscam.
Aldus gedaan en geinventariseerd ten bijwezen en in presentie als in het hoofd van deze, op
31-5-1707.
[9785]
24-6-1709: Rekening, bewijs en reliqua die Jop Teunisz. Pijnaker administrerende voogd als
bij schout en gerecht van Overschie en de Hogenban gestelde voogd over de twee
minderjarige nagelaten kinderen van Pieter van der Wilt en Annetje Joppe Pijnaker beide tot
Overschie overleden, doende is van hun administratie wegens de voorsz. kinderen goederen
gehad dezelve door overlijden van haar voornoemde vader en moeder aanbestorven,
gesteld volgens de orde van de inventrais daarvan gemaakt door Gerard Sanne notaris tot
Overschie op 31-5-1707.
[ In de marge: Overgebracht door de rendant aan schout en schepenen van Overschie en de
Hogenban op 24-6-1709 ten bijwezen van Claas Dirksz. Bleijswijck en Heindrik van den
Bergh zijn mede voogden. ]
Aldus gedaan, gehoord, gerekend en gesloten ten dage en bij de presenten als in het hoofd
van deze, ten overstaan van Jan Leendertsz. Cool en Claas Olijman schepenen van
Overschie.
[9789]
5-9-1721: Rekening, bewijs en reliqua die Job Teunisz. Pijnaker doende is als
administrerende voogd over de twee nagelaten kinderen van Pieter van der Wild en Anna
Pijnaker in haar leven echtelieden en beide overleden te Overschie, van de ontvangst en
uitgaven bij hem in voorsz. kwaliteit gehad en gedaan wegens de goederen de voorsz.
kinderen door overlijden van de voornoemde haar vader en moeder opgekomen en
aanbestorven volgens de laatste rekening daarvan voor schout en schepenen van Overschie
en Hogenban gedaan op 24-6-1709 alsmede het hetgeen dezelve kinderen door overlijden
van haar grootvader Robbertus van der Wild is aangekomen.
[ In de marge: Op 5-9-1721 overgebracht bij de rendant aan schout en schepenen van Overschie en Hogenban ten bijwezen van Hendrik van den Berg en Dirk Pijnaker (in plaats van
Claas Dirksz. Bleijswijk die overleden is gesurrogeerd) des rendants mede-voogden en Jan
Hogeveen als in huwelijk hebbende Hester van der Wild een van de kinderen, zijnde mede
nog present het andere weeskind genaamd Antonij van der Wild oud over de 19 jaren. ]
Aldus gedaan, gehoord, gerekend en gesloten ten dage, maand en jaar, mitsgaders
overstaan en in presentie als nevens het hoofd dezes. [Ondertekend door: Hendrick van den
Bergh, Dirck Joppe Pijnaker, Jan Hogeveen, Gosewijn Westerhout, Poulus van der Daes?
Arnoldus van Rhijn. ]
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