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(door R.K. Vcnnik) 

0nlciding 
In l .>-10 van mei 19')2 (irg. 6 no. ~) drukten wc een fragmcntparentccl Lamme-Scheffer af. In het 
middelpunt van deze parenteel stond /\ry Schcff er. de van geboorte Dordtse kunstschilder en politiek 
activist (17')5-1858). Hieronder volgt een (wat bescheidener) fragmentgencalogic van een andere 
kunstschilder uit het Rijnmondgel>ied: de Rotterdammer Johannes Tavenraat ( 1809-188 J ). 

Johannes Tavenn:at kwam uit een geslacht van schippers en texticlververs. De oudst l>ekende 
voorvader. Jacol.>t1s Tavcnraat (1). was afkomstig uit hel plaatsje 'Rijnl>erk' in het land van Keulen. Zijn 
twee zoons werden hier waarschijnlijk ook geboren. Rond 1720 moet Jacobus zich met zijn gezin te 
Rotterdam gevestigd hcl>l>en. Diverse leden van de familie blijven hier meer dan hondcrdvi,iflig jaar 
wonen en komen er tot een l>choorlijkc welstand. gezic.:n de hoogte van de hetualde impost op het 
trouwen en begraven. üe textielververij. in de achttiende eeuw geconcentreerd langs de Rotte in het aan 
Rotterdam grenzende ambacht Cool. schijnt goede verdiensten opgeleverd te hebben. 

Johannes Tavenraat was weliswaar verver. maar van een kunstzinniger aard dan Lijn vader. grootvader 
en ovugrootvader. llij bekwaamde zich vanaf 18.V) als kunstschilder onder leiding van W.H. Schmidt. 
Sincbdicn reisde hij veel door Luropa. toldat hij Lich in 1860 (weer) in Rotterdam vcsLigdc. Tavcnraat 
was vooral e<.:n schilder van lands<.'happcn met figuren en dieren. daarnaast ook tekenaar en etser. Werk 
van hem is te vinden in het Haagse Gemecmcmuscum en in \luseum Boymans van Beuningen te 
Rotterdam. Vec.;1 van zijn werk kwam in Duits particulier bezit. 

Fragmenlgcncalogic 
1. Jacohus Fan!11r,u11. geb. RiJnberk. 'in het land van Ceulcn· ca. 1670. marktschipper. l>egr. Rotterdam 
25-5-1743 (impost: f 3. vermeld als bejaard man won. op een schip in de Leuvchavcn ald.). tr. N.N. 

'<indcrcn: 
'---· /Jc11drtk. volgt lla. 

2. ltmoldtts. volgt 111> . 
.1. < ;ccrtruij ·raH·nrmul. l>egr. Rouerdam 6-2-J 784 (ais l><.:jaank jongedr. won. aan de Oppert ald.). 

Ha. lfrndrik Fan:nraad (Fan:nraatlt). gel>. Rijnberk ca. 1W5. in 1723 won. aan de Slikvaart te 
Rotterdam. ondertr./tr. Roucrdam 'J/25-5-1723 Katrina Kcrkring (Kcrckcring). jd. won. in de 
l'rinscslraa1 ald. 

lït dit huwelijk ( allen gedoopt te Rotterdam): 
1. Anna. gcd. 2-5- J 726. l>cgr. Rollcrdam 25-5-1726. 
2. D,wid. gcd. 2-5-172{>, begr. Rotterdam 29-5-172(,. tweeling mcl 1. 
.1. Jacobm. volgt 11 la. 

lib. Amoldm Tm1!J1!WUh. geb. Rijnl>crk ca. 1700. stoffcnvcrvcr en hlauwvcrver aan de Oppert te 
Rotterdam. l>cgr. ald. 8-12-1766. ondcrtr./tr. Rotterdam 25-5/10-(,-1727 C<llltarina Formboom (Forn
boum). _jd. van Rotterdam. over!. vóór dcc. 17(,6. 

/\rnolctus komt vcclvuldi~ voor in hel Rollcrda1mc notarieel archief. 
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l·u dit huwelijk (allc11 gedoopt te Rottcntam i: 

1. l\mw .'vtargc1rt'tltt1 ·r,11·e11ru,llh. gcd. <,--i-I721-i. i>(.:~r. Rou..:rdam lï-I1-17<>4. ondcrtr. C'ool 5-1-1751 
(impost: f 3.--) 1\clnci<111 de llmiJ11. 

' lldt·na. ged. 6-12-1729. hegr. Rotterdam 21-l i-I731. 
3. Andreas J'aIT11nmth. gcd. Jll-12-1731. hcgr. Rotterdam l l-l0-I758 (impost:/' 3.--). ongehuwd. 
4. J,1cobus. volgt lllh. 

). /i.mo/dus. gcd. 27-5-173(>. hcgr. Row.:rdam 27-11-1742. 
6. Jvhwwes. volgl 11 k. 
7. (ieertruiJ Tm·cnraath. gcd. 15-7-1745. ond:::.rtr. Cool 31-12-1771 Johannes Pluygers. won. te 

·s-Gravenhagc. wedr. van t\ntonia l lull<:. 

8. een krnamkincl. hcgr. Rotterdam 28-11-1747 timpm,t: f 3.--). 

lila. Jacobus Jlmdriks::.. ï'm·c11raad1. gcd. Rottcnlam 3-8-1727. schipper. ondcrtr./tr. Rotlerdam 24-4/ 
<J-5-1756 Cathari11a Ficrs. jd. van Leiden. 

Van dit echtpaar 1.ijn te Rotterdam geen kinderen bekend. 

IIJb. JacoDus J'an:11r<1et. gcd. Rotterdam 8-4-1734. lakcnvcrvcr en manufactuurvervcr. over!. op de 
Buitcnrotle onder Blommersdijk en naar Rotterdam vervoerd. bcgr. Cool 4-10-li98 (impost: f 30.-
ondcrtr./tr. Rotterdam 15/2')-8-1762 .Waria Carlwrina .Waggel Knipsclwu. jd. van WescJ. in 1762 won. 
in de J loogstraat te Rotterdam. 
lït dit huwelijk ( gedoopt te Rotterdam): 
1. een kraamkind. l>egr. Rotterdam 12-4-17(,3. 
2. Catharina. gcd. 23-~>-1764. bcgr. Rotterdam ï-ll-1764. 
3. Arno/dus Willem. ged. 1-')-17(i5. bcgr. Rotterdam 8-11-lï(iu. 
4. een kraamkind. bcgr. Rotterdam 12-11-1767. 
5. /Jda Catharina. gcd. 23-7-1770. 
<>. Catharina. ged. 27-3-1774. 
7. .'vfaria W illeminu. gcd. 11-8-1776. bcgr. Rotterdam 11-11-177ï (impost: / 15.--). 

11 Ic. Joha1111es ran•nraat, gcd. Rotterdam 16-8-1740. koopman en laken verver. in 177.2 op het 'Franse
vclt' aan de Rotte. onder het Ambacht van Cool. bcgr. Rotterdam l-3-H>03 (imprn,t: / 30.--). ondertr./tr. 
CooljRotlcr<lam 6/26-8-1772 (impost:/ l5.-) .v1aria lldc1w l/11ijgc11. 
lït dit huwelijk (allen gcd. te Rotterdam): 
1. Arno/dus. volgt IVa. 
2. .Waria Joha111u1. gcd . .21-12-177ï. 
3. Jacobus. gcd. 14-8-1781. bcgr. Rotterdam 24-4-l7i-i2 (impost:/ 15.--). 
4. Jan Jacvb. volgt IVI>. 
5. Carhari11a Elisabeth. gcl>./ged. 3/12-12-lï'Jli. 

IVa. Arno/dm Tan:nraat. gcd. Rotterdam 4-ï-1773. tr. Coo! 17-4-1805 (impost. [ JO.--) Wilhdmina 
Catharina Pluijgcrs. jl1. van 's-Gravcnhagc. 
l'il dit huwelijk: 
1. J/elc11a Gcertruijda Wilhd111i11a. gcb./gcd. Rotterdam 2/10-4-1808. 

IVb. Jan Jacob Tal'cnraat. gcd. Roucrdam 25-10-1785. lakenvervcr ald .. tr. l'ctrondla Magdah•na 
Crooswijk. lit dit huwelijk: 
1. Johannes. volgt V. 
2. Dirk. gch./gcd. Rotterdam 15/28-4-181 l. 

V. Joha1111es Im·enmm. ged. Rotterdam 20-3-1809. kunstst·hilder. tekenaar en ebcr. na IS60 te 
Rotterdam. overl. ald. 2-4-1881. tr. \lcirscl (België) 1841 l11111a Catharina I·an Dijck. over!. Kleef 1855. 
L:it dit huwelijk: 
1. Jan Jacob Tan:nraat. geb. Kleef 10-12-1843. jurist. adjunC't-commics van de gr1ff1e van de Provincie 

Zuid-Holland. chef van de secretarie van de gemeente Rollcrdam ( 1874). gcmccntcsc..'crctaris van 
Rotterdam (1882 tot l-l-1')03). overl. ·s-Gravenhage l l-8-I913. 

l7S 

Jan Jacob promoveerde 28-9-1872 tot jur.dr. op een proefschrift getiteld ·over de verplichting tot 
alimentatie van onc<:hlc kinderen·. 



AGENDA 

De volgende bijeenkomsten zullen plaat~ hcbl)(;n in een zaal van de Remonstrantse kerk. Museumpark 3 
(hoek Wcstersingel) te Rotterdam: bereikbaar per metro (station Eendrachtsplein). met buslijn 32 en 
tramlijnen 4 en 5. Aanvang 20.00 uur en. zoals gewoonlijk. de toegang is vrij. 

Het ve,~'IJaarsprogramma omvat dit keer twee thematische leLingen. 
Let op: de lezing van 3 mei is op maandagavond! 

30 maart 1993 - dinsdag: DR. AJ. LOOYE.\'GA uit Amsterdam ... UE:\EALOGIE. HISTORICI E:\ 
DE TIJD ... Een lezing over de problemen die genealogen tegen kunnen komen als hel ga.il om hel 
plaatsen van personen in hun tijd en tegen een historische achtergrond. 

3 mei 1993 - maandag: DRS. LF.W. ADRlAEt\SE:\S uit Amsterdam ... lDE:\TfflC'\'J 11::PERI
KELE'.\: I.\' DE GENEALOGIE ... Hoc bepalen wc welke Jan Jansen onze echte voon•ad<.'r 1~. en welke 
de buurman. Deze en andere vragen over hel identificeren van personen in het verkden ~wan centraal in 
de lc.ling van de heer Adriaenscns. 

het bestuur 

Zoals u in de :\1ededelingen in Gens Nostra van februari hel'ft kunnen lezen. groeit het gegevensbestand 
van de Contactdienst steeds verder uit. Bijna 57000 insc·hrijvingen van ruim 1700 landelijke deelnemers 
betekent gemiddeld 34 gegevens per opgave. Wanneer dus alle 9000 leden van de :\GV aan de 
Contactdienst zouden opgeven over welke genealogische gege·,cm, .dj beschikken. zou het aantal 
inschrijvingen wel eens uit kunnen groeien tot mu.-r liefst ruim 30(1.U00! Voor ieder lid van onze 
vereniging i.al dan de mogelijkheid om in contact te komen met anderen. die onderzoek doen of hchhcn 
gedaan naar dezelfde familienaam. aanzienlijk groter worden. 
Om de groei van het l>cstand te stimuleren. hebben wij in dit nummer van 1340 voor onze afdelingsleden 
een exemplaar van een invoerformulier hijg.cslotcn. Behalve uv. aanbodgegevens. kunt u op de kecrLijde 
tevens uw vragen kwijt. Vult u op uw gemak het formulier in. er is geen haast bij. maar het zou prettig 
zijn als II het wel doet. Op die manier 1.al de Contactdienst voor iedereen nuttig kunnen worden. 
Het ingevulde formulier dient aan de CALS van onze afdclin~ te worden geretourneerd: dhr. B. 
Blommcrs. Reinkem,traat l. 3314 WE Dordrecht. llij zorgt dan voor de verdere verwerking en opname 
van uw gegevens in hel landelijke bestand. 

red. 

In den lande ontvangt de redactie van JJ../0 alom waardering \OOr ons afdelingsblad. Toch zijn wij, de 
redactie. niet tevreden. Waarom. zuil u zich afvragen'! Wel. dat 1s eenvoudig uit te leggen: 

C. DE LEZER. BLIJFT OP L W ~1.1\TERIML ZITfE_x 
en wij in het najaar van 1 ')87 met U-10 startten. was het de hedoeling dat het blad een middel zou 

worden om u als leden meer hij de vereniging te betrekken. Hiervoor werd een open-deur politiek 
voorgesteld voor publikatie in 13../0: 

lf-:1)1-:RL:E:\ DIE WIL l'CBLICERE:\ 1~ 13-10 M:\ PL:BLICERE:\! 
Te weinig leden maken gebruik van deze mo;;clijkhcid. J·'.r is i,kcht~ één voorwaardt' voor pulJlikatic: een 
ingezonden artikel moel ïcts· met het grondgebied , an de.: 1\: dl1111g l{ottcrdam e.o. van doen hebben 
(van Gorcum tot Hoek van Holland en van Oostvoorne lot Gouda). Wat kan er gepubliceerd worden'! 
Eigenlijk van alles: genealogieën. stamrceben. kwartierstaten. artikeltjes over personen. onderzoek. 
archieven. een bijzondere bron. etc.. etc .. etc. Bovendien kunt II al uw genealogische vragen in 1340 kwijt. 
Publiceren is bovendien veel gemakkdijker dan in een regiona.1I of landelijk blad: ook fragmenten en 
incomplete verslagen zijn van harte welkom. ~kt publikatie brengt u 11w gegeven!, (via bibliotheken) 
onder de aandacht van duizenden leLcrs. Waarom ontvangt ck rcdart:e van /.J../0 dan toch slechts 
mondjesmaat kopij? Wij weten het niet. Wat wc wel weten i~ dat het blad in de huidige vorm. vol
geschreven door bestuursleden van de Afdeling. niet is wat het moel 1.ijn. De vraag i!i aan 11: 

'fOFTI-::\ WIJ DOOl{(i/\ \' U-:T / NO'! 
n:d. 
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VRAGEN 

leder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. krijgt in deze rubriek de getegcnhcili vragen te stellen van 
allerlei genealogische of geschiedkundige aard. Omdat de redactie de behandeling van de vragen niet tot 
haar taak rekent. worden de vragen voorzien van naam en adre!> van de vraa~stclkr: een antwoord moet 
dus altijd direct aan de vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen. uitsluitend schriftelijk. gericht 
worden aan: Redactie 13-lO. Claes de Vricsclaan 128a. 3021 JX Rotterdam. 

113. VAN LOO/ VELTIIUYSEN / VIJZELMR 
Jan Willem Yelthuyscn tr. Johanna Catharina vun Loo. Hieruit: Aaltje llcndrika Yellhuisen. gel>. 
Doesburg 5-12-1847. lr. Gerrit Otto Vijzclaar. mangelhouder. 
Gcvr.: gegevens over deze personen. voorgeslacht en zo mogelijk nagi.:slathl. 
- ll. Blommers. Reinkenstraat 1. 3314 WE Dordrecht. 

114. SCHERMERS 
Jan Joost Sche.rmers. geb. (waarsch. Rotterdam) ca. 1650. tr. ca. 1680 Stijntje (Christina) Chcvael. 
Hij was rentmeester van de Gi.:rcr. gcm. te Rouerdam. Hieruit l kind bekend: Johannes Schcrme" 
ged. Rotterdam 24-11-1680. tr. Rotterdam 7-<>•1702 Barbara :\laria van Heel. hij was schepen ..__.., 
wijnkoper ald. en woonde Oppert en/of Wijnstraat. Een ·van hun kinderen was: Abraham 
Schermers. gel>. Rotterdam l 1-b-1713. tr. (1) Christina de Haas van \Iunnikenhof. waaruit ó 
kinderen: tr. (2) Rotterdam 28-9-1760 '.'\.~ .. hieruit ( waarsch. ): Abraham Schermers. geb. Rotterdam 
3-4-1 i68. tr. ald. 17-5-17CJ7 l)iederica Anna Coops. geb. Oen Haag 1766. Ilieruit Leven kinderen. 
waarvan de gegevens nagenoeg compleet zijn. Tevens hczit ik een schilderij voorstellende Abraham 
Schermers en zi,in vrouw Oiederica Anna Coops en vier van hun kinderen Het echtpaar zit aan een 
tafel. twee kinderen staan achter de tafel en twCl' ervoor. Op de grond ligt een hond. 
Gevr.: waar l>evindt zich het origineel van het schilderij. abmcde aanvullende gegevens (broers. 
zusters etc.) van bovenvermelde personen. Tevens contac:t gezocht met een ieder. die gegevens he1.it 
over de familie(s) Schermcr(s). 
- J. Ae<:kerlin. Krocsmcestcrsdrccf 3-d. 6216 PK \laastricht. 

115. WINKELMAN 
Willem (Dirk) Winkclman. matroos. over!. Delfshaven lO-J 1-1784. ondertr. Delfshaven (Gerei'.) 
7-11-1751 en (R.K.) 20-11-1751 \laria Johanna \Icyhos. gel>. (R.K.) Dcm,have1~ 1734. v,erl. 
Rotterdam 1812. lït dit huw. worden te Delfshaven twaalf kinderen gedoopt. Vaak komt als 
getuige ene Dirk Winkclman voor. 
Gevr.: geboortedatum en -plaats van Willem (Dirk) Winkclman en zijn voorgeslac:ht. 
- B. \lekke. Amclandscplcin 1. 3083 SB Rotterdam. 

116. COCIIERET DE LA MORINIÈRE / ZWEIBERGII / LOS 
Susanne Cocheret de la \lorinière. gel>./gcd. Amsterdam l l/1J-11-175ï (Waalse kerk). overl. 
Rotterdam 24-11-1838. Zij vertrekt 18-10-1785 met attestatie van de Waalse gemeente te Amstcr. 
dam naar Rotterdam en tr.( l) ·1 ·omas Zweil>crgh en tr.(2) Andries Los. overl. vóór 24-11-1838. \._./ 
Gevr.: gegevens over beide huwcli_jken. voorgeslacht. herkomst. geboorte. overli_jden en beroepen 
van Tomas Zwcibcrgh en Andries l.os en na~cslacht. 
- M.R. D<x>rtmont. l.estcr Youngstraat 26. JOó9 X~I Rotterdam. 

red. 

COî.OFON- .. 
1340 is een uitgave van de Afdehng Rotterdam e.o. van de Nederlar.dse Genealogische Vereniging. Het blad verschijnt vier maal 
per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos. Ee!'l abonnement kost f 10.-· per jaar Het bestuur heeft de taken en 
diensten als volgt verdeeld: 

Voorzitterschap en computerzaken: 
Drs. M.R. Ooortmont. Lester Xoungstraat 26. 
3069 XM Rotterdam 

Secretariaat. algemene correspondentie: 
R.K. Vennik, Burg. van Shjpelaan 45. 3077 AD Rotterdam 

Ledenadministratie en verzending 1340. 
Mevr. C. R1chel-Hatersel Koning. Coppelstockstraat 2. 
3132 XN Vlaardingen 
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Penningmeester. :Jbonnementen 1340 en funcl1onsns DIP: 
E.J. van ROOIJ. Bachplein 265. 3122 JC Schiedam 

Redactie 1340: 
L. GiJswijt, Claes de Vrieselaan 128a. 3021 JX Rotterdam 

f\JGV Contactdienst fCALS): 
8. Blommers. Ae1nkenstraat 1. 3314 WE Dordrecht 

Lidmaatschap. aaresw1Jz1g,ngen. Gens Nostra 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Postbus 976. 
•ooo Al Amsterdam 


