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NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

KWARTAALBLAD VAN DE AFDELING ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
JAARGANG 24 WINTER2010 No. 3 / 4 

Noteert u alvast de volgende data van de Lezingen: 
zaterdag 22 januari 2011 over Krijgsgevangen-kampen 

en zaterdag 2 april 2011 over DNA-profielen. 
Nadere informatie op de volgende pagina's! 
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Balthasar Florisz van Berckenrode, landmeter, 1629 (90° gedraaid) - Collectie: 
Gemeentearchief Rotterdam, catalogusnr. XXX 6, reproductie CD 219). 
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VAN DE BESTUURSTAFEL ... 
Op de grens met het nieuwe jaar ontvangt u nog net het 
laatste nummer van de afgelopen jaargang: onze Winter
uitgave. Met daarin natuurlijk allereerst onze Beste Wensen 
voor een Goed en vooral Gezond 2011. We hopen u regelma
tig tijdens onze bijel"'alsocstag to rogen ontmoeten. 
Van een oplettende lezer kregen we nog de aantekening, dat de voettekst van 
onze vorige uitgave Jammerlijk' een verkeerde Jaargang aangaf. Het moest 
écht 2010 zijn - waarvoor onze excuses. 

Tijdens onze bestuursvergadering van begin november werden de lo
pende zaken binnen de afdeling doorgenomen. Enkele punten ( o.a. rond 
'Schilders aan de Maas) hangen nog, wegens tijdgebrek, maar zullen nu op 
korte termijn ter hand genomen worden. Ook de gehouden en toekomstige ac 
tiviteiten werden doorgenomen, waarbij we bovendien benieuwd zijn naar de 
activiteiten van Ons Voorgeslacht. Gemeld werd ook dat de Genealogische 
Dag in Nijmegen (najaar) zeer geslaagd was, en dat zeker ook de bijeenkomst 
in Utrecht (2011) bezocht zal worden. 

Op onze vorige afdelings-bijeenkomst, in november, na de lezing 'Eten door de 
eeuwen heen' door mevrouw Winnifred Planjer uit Amersfoort (voor een uit
gebreid verslag: zie verder) hielden we, rond half vijf, nog een korte leden
vergadering - in het bijzonder ten aanzien van de door het Landelijk Bestuur 
voorgestelde contributie-verhoging. 
De aanwezige leden vinden de aanpassing van€ 3,- per jaar weliswaar wat 
aan de hoge kant, maar gaan toch met het voorstel mee, vooral omdat daarmee 
de activiteiten van de vereniging niet beknot behoeven te worden. Daarnaast 
worden dan ook de genealogische gegevens van Hakafot in de NGV-website 
geïntegreerd - een aanzienlijke uitbreiding. 

Daarnaast werd in de rondvraag nog gevraagd, wie wellicht een afde
lingslid zou kunnen helpen met het 'vertalen' (in begrijpelijk Nederlands over 
zetten) van oude Groningse erfenis-stukken; Voorzitter Helmer zal het ook o~ 
nemen met onze NOV-afdeling Groningen. 

Ook is in de bestuursvergadering aan bestuurslid Conny Biesheuvel de 
taak 'toebedacht' om zich vooral op de 'programma-zaken' van onze afdeling te 
willen storten. In januari kunt u de eerste resultaten van haar enthousiaste acti
viteiten 'waarnemen'. Zij zal bovendien proberen om activiteiten te ontwikke
len, waardoor meer leden onze drie tot vier activiteiten per jaar zullen gaan be
zoeken - de onderwerpen zijn er belangwekkend genoeg voor ... ! In het voor
jaar zullen we een speciale bijeenkomst besteden aan DNA-onderzoek. 
Ook komen in de rondvraag nog enkele aardige 'belevenissen' in het kader van 
genealogische uitwisselingen met b.v. Canada en VS aan de orde, samen met 
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een weetje rondom de Slavenhandel (verscheping) van destijds, voor pakweg 
97 gulden per stuk, van en naar Afrika. 

Ten slotte kreeg het bestuur nog de suggestie om de lezingen nóg inte
ressanter aan te kondigen, niet alleen in 1340 maar ook via de NGV-site en 
vooral nog in de laatste week via een e-mailtje aan de leden van de afdeling 
(waarbij natuurlijk ook weer de practische QJ?.t0ep aan alle leden, om zich even 
'te registreren' (resp. te controleren of de vermelding nog steeds werkzaim is) 
via de website van de NGV, zodat we via dat systeem gemakkelijk kunnen 
mailen. Ook meldt secretaris dat kopij voor 1340 áltijd (ook tussentijds) wel
kom is op het redactieadres (zie achterin de 1340 bij colofon). [ao] 

BIJEENKOMST ZATERDAG 22 januari 2011: 
ver Krijgsgevangenkampen én over Breda i~ 80-jarige oorlog. 

Een nieuw jaar 'vraagt' om een gelegenheid om als vereniging de leden de . 
hand te kunnen schudden, en - in ons geval - weer veel succes toe te wensen 
bij het vinden van 'nieuwe' familieleden. 
U bent daarom weer van harte welkom op de afdelingsbijeenkomst op 22 ja
nuari a.s. in De Rustburch, Strevelsweg 744/746, 3083 AT Rotterdam (tegen
over metrostation Zuidplein, aan de Motorstraat. Parkeren in de achterliggen
den straten is meestal nog wel -gratis- mogelijk. 
De deuren gaan tegen 2 uur weer open en de bijeenkomst duurt tot ca. 5 uur. 
Toegang gratis voor onze afdelings-leden en niet-leden dragen € 5,-- p.p. bij 
voor o.a. consumptie en programma-kosten. 
Na uw 'welkomst-koffie' hebben we onze NOV-collega Ad van Meer uit Breda 
bereid gevonden om ons te komen vertellen van zijn onderzoek over de 2e we
reldoorlog en met name over de krijgsgevangenkampen van Colditz, Neu 
Brandenburg en in hoofdzaak Stanislau. 

Het gaat hier hoofdzakelijk over officieren die het erewoord niet heb
ben getekend, en zijn weggevoerd. Wie dat geweest zijn en hoe hun reis ver
liep komt allemaal aan bod. Ook laat spreker zien wat men in Stanislau deed 

an tijdverdrijf. Ondersteund door foto's en tekeningen ( die men op het kamp 
gemaakt heeft) komt aan bod hoe men er leefde en wat men zoal meemaakte. 
Aan het eind komen de ontsnappingen aan bod, plus de weder gevangenne
ming en wat er dan gebeurde met deze gevangenen. 

Na deze voordracht neemt spreker- als de tijd dat nog toelaat- ons 
mee 'verder terug in de tijd', naar de 80-jarige oorlog in en rondom Breda. 
Zeer oude prenten komen op het scherm, en op het eind een filmpje van circa 
20 minuten over het einde van de oorlog in Breda in 163 7. 
Breda lag regelmatig in de vuurlinie en was een strategische stad, zowel voor 
de Spanjaarden als voor de Hollanders. Deze film toont welke werkzaamheden 
men moest verrichten om Breda te ontzetten. [ ao] 
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BIJEENKOMST ZATERDAG 2 APRIL 2011 over 
DNA IN DE GENEALOGIE. 
Tijdens deze bijeenkomst ( ook in De Rustburch) zal het - op verzoek van een 
aantal afdelingsleden - gaan over het 'fenomeen' DNA. 
Het is een boeiende, interactieve en praktijkgerichte lezing over de valkuilen 
en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek. 
Spreker is Robert Philippo uit Hardinxveld-Giessendam, die recentelijk zijn 
eigen familie-stamboom aan zo'n onderzoek onderwierp. 
De voordracht valt uiteen in 2 delen: de Philippo Stam, Beginselen der geneti
sche genealogie, en vragen van de aanwezigen. Na de pauze: Reconstructie 
van de Philippo Stam, alsmede bespreking van uw mogelijke eigen stam
boomproblemen. 

Aan de hand van voorbeelden uit de genetische reconstructie van de 
Philippo Stam neemt spreker u mee hoe hij met behulp van deze techniek ver
wantschapsvragen in zijn familieonderzoek oploste, maar ook hoe hij tegen 
plezierige en minder plezierige verrassingen aanliep. Het wordt een laagdrem
pelige, kennisdelende en 'niet wetenschappelijke' lezing voor iedereen die hier 
meer over wil weten. Neem gerust uw eigen stamboomprobleem mee en laat u 
verrassen wat dit hulpmiddel voor u mogelijk zou kunnen betekenen. 

Voorafgaand aan de lezing zullen we een korte 'huishoudlijke' afdelingsverga
dering houden, waarbij behalve de agendapunten van de landelijke Ledenver
gadering ( 16 april) als onze eigen-bestuurlijke zaken en herverkiezing aan bod 
komen. De agenda voor de vergadering krijgt u tijdig in onze volgende 1340 
toegezonden. [ao] 

AFDELINGSBEZOEK AAN HET NATIONAAL ARCHIEF 
Op dinsdag 26 oktober j.l. zijn we met een klein clubje enthousiastelingen naar 
den Haag gegaan om een bezoek te brengen aan het Nationaal Archief. 
We kregen een uitleg over de werkwijze van dit archief en een rondleiding . 
Als u het archief ingaat, heeft u een pas nodig, die bij de balie aangemaakt 
wordt. Dan mag u eerst alles Gas, tas enz.) in een kluisje opbergen om daarna 
via de pas het gebouw binnen te gaan. 

Vooraan zijn tafels waaraan u plaats kunt nemen, als u het gezochte 
item gaat bekijken. PC's staan klaar om u verder te helpen. Een zaal verder 
kunt u een medewerker/ster om hulp te vragen bij uw zoektocht. Ook daar is 
weer volop gelegenheid om plaats te nemen en te lezen. 

Uw aangevraagde documenten kunnen klaar liggen, als u daartoe een 
zoekopdracht heeft ingeleverd (bijv. vanaf uw pc thuis). U kunt ook ter plekke 
documenten aanvragen. Een medewerker/ster heeft dan in principe een half 
uur de tijd om uw aangevraagde materialen op te zoeken. Hoe het gaat hebben 
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we kunnen zien tijdens de rondleiding: er zijn een zestal grote ruimtes/kelders 
waarin alle aanwezige materialen, gedocumenteerd, zijn opgeslagen onder de 
meest ideale klimatologische omstandigheden. Alles is gecodeerd en in zuur
vrije mappen opgeslagen. 

Via de begeleidster konden we zelf zien hoe sommige documenten 
aangetroffen zijn, of aangeleverd worden. Bijzondere stukken worden zo goed 
als mogelijk gerestaureerd voor de toekomst. Problemen met de docuru.enten 
doen zich voor bij bepaalde gebruikte inktsoorten, papiermateriaal, vocht, 
schimmels, plakband, nietjes enz. 

In een aparte ruimte, die zich bevindt tussen het nationaal Archief en 
de Koninklijke Bibliotheek zijn er wisselende exposities. Tijdens ons bezoek 
ging het over Marskramers . 

.. Na de duidelijke uitleg was er voor de liefhebbers nog tijd over om in de stu
diezaal verder aan de slag te gaan. En voor degenen 'die niet aanwezig wa
ren ..... : U heeft beslist wat gemist! [C.B.-v.d.E] 

VERSLAG LEZING 'DE NEDERLANDSE EETCULTUUR 
DOOR DE EEUWEN HEEN'. 
Op zaterdag 6 november vertelde mevrouw Winnifred Planjer uit Amersfoort 
tijdens onze afdelingsbijeenkomst aan de 18 aanwezigen haar enthousiaste 
verhaal aan de hand van een powerpoint-presentatie. Het was een boeiende 
lezing en ik heb geprobeerd om voor de aanwezigen (en niet-aanwezigen) van 
haar lezing een samenvatting te maken, in kernzinnen en kernwoorden. 

We eten en drinken zo'n 75.000 tot 100.000 keer in het gemiddelde mensen
leven. Uitgaande van 16 uren per dag, betekent dat we 13 tot 17 jaren van ons 
leven eten! Eten krijgt de laatste tijd weer veel aandacht, denk maar aan light 
producten, tv programma's over koken en ons gewicht. We hadden zelfs -voor 
de 'vorige' bezuinigingen- een culinair museum in Amersfoort ... 

De eetcultuur stelde aanvankelijk in ons land niet veel voor. Vanuit 
1et (huidige Midden-) Oosten begon de beweging tot landbouw en veeteelt, 
maar echte veranderingen kwamen pas in de Romeinse tijd: het eten werd 
verfraaid en mooier gemaakt. We leerden eten met sauzen te maken, en gingen 
citrusvruchten gebruiken. 

Er werd wijn gedronken, sámen uit één drinkglas: hygiëne kende men 
nog niet. Men hield één hand over het glas om te voorkomen dat er zich boze 
geesten in zouden nestelen ... daarom werd het glas na het leegdrinken 
omgekeerd op tafel gezet. 

Het doel van eten was om te overleven. Maar de Romeinen lieten zien 
dat het ook anders kon, door tijdens het eten lang aan tafel te blijven 
zitten/liggen, gedichten voor te dragen en mensen toe te spreken. 
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Eenvoudige mensen aten in een soort herberg, maar de rijkeren in eetzalen. En 
de wijn werd vermengd met zeewater om hem te conserveren. 
Salaris = Latijns sale = zout. Destijds werden mensen betaald met zoutblokjes. 

De Middeleeuwen omvat een langere periode: van ca. 500 - ca. 1500 na Chr. 
Een tijd die gekenmerkt werd door ziektes, slechte hygiëne, hongersnoden en 
veldslagen, waarbij het verfijnde koken van de Romeinen werd vergeten. 
Culturele afbeeldingen (Christelijke), die we nog kunnen bekijken, laten zien 
dat het eten primitief te noemen was. Op de afbeeldingen zien we weinig 
gebruiksvoorwerpen, hooguit een mes, tinnen schalen en kannetjes. 
Wat at men in die tijd? 's Morgens at men niets: metéén aan het werk. Pas 's 
middags ging men de maag vullen, met o.a. stevige "soepen", bestaande uit 
erwten, groenten, linzen en andere bonen. En men bereidde "pannenkoeken". 
Ook at men grote hoeveelheden. Vis werd soms gebruikt, vlees nauwelijks 
(was te duur). 
Aardappelen kwamen overigens pas ná 1492 in Nederland. 

Mevr. Planjer liet diverse afbeeldingen van schilderijen zien, waarop voedsel 
was afgebeeld en hoe mensen aan tafel gingen. De afbeeldingen werden 
destijds vaak geschilderd om de mensen iets duidelijk te maken. 
Enkele opmerkingen na de beschrijvingen van de geschilderde voorstellingen: 
het was beter jezelf vol te eten, dan het voedsel te laten bederven (methodes 
om voedsel te conserveren waren-er nauwelijks). Jonge kinderen kregen na de 
moedermelk, geitenmelk te drinken. Volwassenen (die gemiddeld zo'n 35 
jaren oud werden) dronken bier want water was te vervuild om zó te drinken. 

Het bereiden van eten kostte veel tijd. Een feestmaaltijd bestond uit 
gevogelte: o.a. gebraden gans, en houtsnip Begin 1 se eeuw verscheen het 
eerste kookboek. Daarbij moest rekening gehouden worden met het feit dat de 
maten en gewichten verschilden per woongebied. Het begrip 'tijd' was er nog 
niet. Men at voornamelijk gra~n, brood, eieren en pannenkoeken. Een recept 
van een omelet voor één persoon, bestond uit maar liefst 15 eieren ..... . 
Er werd gekookt in een pot, op een vuurtje in het midden van het huis, met 
een rookgat daarboven. Vlees en vis kocht men op een markt. Alles van het 
dier werd opgegeten. Vlees werd eindeloos lang gekookt en ingedikt. De 
gebruikte vuurkooltjes werden 's avonds in de 'doofpot' gestopt. De houten 
huizen waren namelijk zeer brandgevaarlijk. Men at uit schaaltjes, met de 
handen. De mensen droegen wel een mes bij zich, maar dat was voornamelijk 
voor zelfverdediging. Het tafellaken lag er, om de (vettige) handen aan afte 
vegen. Lepels werden gegeven als geboorte- of liefdesgeschenk. De gebitten 
van de mensen waren slecht. Erasmus en vadertje Cats waren de eersten die 
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probeerden om tafelmanieren aan te leren. Tot begin van de vorige eeuw. 
namen gasten hun eigen bestek mee. 

Na de Middeleeuwen breekt de tijd aan om de wereld en zichzelf te ontdekken. 
Veel spreekwoorden en gezegdes zijn in deze tijd ontstaan, en zijn tot op 
heden te horen. 
Zoals 'de broek aanhebben' en 'op hete kolen zitten'. Ook veel uitdrukkingen 
met het woord 'zout' stammen uit deze tijd. Op schilderijen kunnen wé 
taferelen zien, die een diepere betekenis hebben. Stillevens, vol met voedsel, 
laten zien, dat daar rijkdom is. 

Een meisje met oesters, dat steels glimlacht, lokt liefde uit. 
. Liefdesopwekkend voedsel waren o.a. vijgen, prei en asperges. Een 
• pannenkoeken-bakkende vrouw, met een duur schaaltje op de achtergrond. 

Ook (door vrouwen) gegraveerde glazen. Pasteien die bereid werden om 
meegenomen te worden als men op reis ging. 
Werd men niet vaak ziek van het eten? Nee, want hun magen waren er aan 
gewend. Aanvankelijk werd luxe brood verboden. Maar in de 17e eeuw kwam 
het gebruik van honing en suiker in voedselbereiding. Er werd veel zoetigheid 
gegeten en veel gedronken. 

Rond 1780 verschijnt het boekje: 'De Volmaakte Hollandse Keukenmeid', 
geïnspireerd op de Franse keuken, met daarin veel tips over het huishouden, 
schoonheid, schoonmaken e.d. Op het moment dat de vork gebruikt gaat 
worden, komen er 'servetten' bij het eten te pas, omdat men ging knoeien op 
de mooie kleding. Uit 1885 dateert het schilderij 'De aardappeleters' van Van 
Gogh. Aardappels waren het voedsel van de armen. Kinderen aten niet mee 
aan de tafel. 

Begin 1900 ontstonden er nieuwe kookmethodes. Zoals een groot fornuis, 
. waarop men meerdere pannen tegelijk kon plaatsen. Door de komst van 
• erschillende culturen kunnen we kennismaken met diverse voedselsoorten en 
bereidingen. Supermarkten hebben tegenwoordig meer dan duizenden 
producten op voorraad. Eerst was er te weinig en eenzijdig: ongezond ! Nu is 
er te veel : ongezond! 
Ook gaan we weer buiten koken, bij voorbeeld met barbecue en buitenkeuken. 
Koken in een kookpot wordt weer aangeraden, als trend. 
De huidige eetcultuur wordt ook wel de 'Graas-, graai- en snackcultuur' 
genoemd, en zijn we dus weer terug bij af..... [Conny B. -v.d. E.] 

EEN NIEUW JAAR - OOK NIEUWE TIJDEN ?? 
Wij hebben kennis genomen van o.a. gewijzigde openingstijden van bij 
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voorbeeld de 'Groene Hart Archieven'. U vindt ze (wanneer wij erop opmerk
zaam gemaakt werden) op onze site onder 'nieuws'. Mogelijk veranderen ook 
de openingstijden van andere instituten en archieven. Wellicht is het daarom 
verstandig om - voordat u 'op pad' gaat, even de betreffende websites te 
bezoeken om niet aan gesloten deuren de komen... [jkw] 

HET ROTTERDAMS/JOODSE GESLACHT JACOBSON 
'IN KOFFIE EN KUNST' door RoelofVennik 

I, Judah Levy Philip Ha Levie 
Geb.ca 1650 Leeuwarden barbier 
Gehuwd te ? met Sara Levy (Vrouwtje Mozes), 
Zoon Isaac Levy volgt Il. 

II, Isaac Levy 
Geboren ca 1680 Leeuwarden - overleden 14 juli 17 50 Leeuwarden, 
Koopman 
Trouw (1) voor 1724 Roosje Salomons overleden. Voor juni 1743 
Kinderen 1 e huwelijk: 
Rebecca geb, Leeuwarden 1724 - overleden. 10.09.1776 Rotterdam 

Woont Glashaven Rotterdam. 
Levie Isaac geb. Leeuwarden 1728? Overleden. 22.05.1762 Leeuwarden 

Koopman"te Leeuwarden. 
Sara Isaac geb, Leeuwarden 1735? Overleden. 28.01.1760 Amsterdam 
Salomon Isaac geb, 1737 Leeuwarden Overleden 30.10.1762 Rotterdam<* 
NN geb, 1738 sterft voor 21.07.1750. 
Trouw (2) 26.06.1743 Rotterdam (Otr.) Abigail Fegie Abrahams de Vries. 
Dochter van Abraham Jacobs de Vries en Roosje (Sara) Salomon Cohen. 
Geb. ca 1713 Rotterdam, overleden Amsterdam 1779 begraven kerkhof Mui-
derberg, Zij hertr, Benjamin Jacob de Jong. 
Kinderen 2e huwelijk: 
Roosje (Reizche) Isaac Levie geb. ca 1746 Leeuwarden - overl. Amsterdam 
10.4.1816 
Jacob Isaac Levy volgt 111. 

111 Jacob Isaac Levy geb. Leeuwarden 02.02.1749 en begraven Rotterdam 
29.03.1796. Koopman, poorter Rotterdam 03.03.1769. 
Trouwt Amsterdam 9.07.1775, Hester Isaacs Cohen 
Geb, 1755 Amsterdam begraven Rotterdam 25.03.1796. 
Dochter van Isaac Meijer Cohen en Giertje (Gietje) Josephs Salomon Frank-
fort, Zij woonde ten tijde van het huwelijk aan de Herengracht. 
Kinderen: 
Isaac Levien, geboren 07.12.1776 volgt IV. 
Meyer Jacob, geboren 13.11.1777 Rotterdam (besnijdenis-register) - overl. 
1781 Rdam. 
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Rebecca Jacob Levy geb. ca 1780 over]eden Hi]versum 22.03.1821 
Abraham Levien Jacobson 
Geb, (besn.Register) Rotterdam 22.04.1781-overl. Rotterdam 23.07.1850 
Make1aar in koffie en thee 
Roosje Jacob Levie, geb. Rotterdam 1782 begraven Rotterdam 24.02.1789 
Abigael Jacob Levie, geb. Rotterdam 1782 begraven Rotterdam 24,07.1792 
Meijer Levien Jacobson 
Geb,(besn.Reg.) 03.08.1783 Rotterdam overleden Amsterdam 25.01. r864 
Alexander Levien Jacobson, Geb,(besn.REg) 14.10.1784 Rotterdam overle
den Rotterdam 18.01.1849 
Lid firma M. en A., Jacobson, commissionairs in effecten te Amsterdam. 
Levie Jacob Levie, Geb.(besn.Reg.) 23.01.1786 / begraven Rotterdam 
01.02.1787. 
Salomon Jacob Levie, Geb. (besn.Reg.) 19.12.1786- begraven Rotter
dam! 1.02.1788 
Jacob Jacob Levie, Geb.(Besn.Reg) 21.11.1787 jong overleden. 
Salomon Levien Jacobson, Geb. (besn.Reg.) 07.02.1790 Rotterdam 
Reg. Naamsaanneming Rotterdam 811, Beroep: commissionair, zilversmid. 
Lid Firma S & L. Jacobson te Rotterdam 1816, vestigde zich 1823 te Middel
burg. 
Samson Levien Jacobson, Geb.(besn.Reg.) Rotterdam 17.07.1791 overleden. 
Amsterdam 13.05.1864. 
Lion Levien Jacobson, Geboren Rotterdam 20.07.1792 overleden Rotterdam 
9.08.1864. Makelaar, lid firma S&L. Jacobson 1816, lid firma de Wed. Baas 
en Jacobson. 

IV JACOBSON, Isaac Levien 
Geboren Rotterdam 1776 - overleden Rotterdam 15.04.1822 
Beroep: Makelaar in koffie en thee. 
Naamsaanneming Rotterdam 31.12.1811. Lid Kerkeraad NIG te Rotterdam 
1815. Trouwt 26.03.1797 Rotterdam met Bertha (Broche) Loewenstam, ge
boren Embden 10.04.1779 en overleden 29.03.1832 Rotterdam. 
Dochter van Levi Heymans Breslauer en Rosetta (Resjke) Mendels. 
Kinderen (13) 
Henriette, Geboren 1797 Rotterdam, overleden Rotterdam 5.6.1814 
Jacobus Isodorus Lodewijk, Geboren Rotterdam 13.05.1799 - overleden Den 
Haag 27.12.1848. Theehandelaar te Rotterdam, Introduceerde de theecultuur 
op Java expert theeproever Ned. Handelmij te Batavia - 1827, Inspecteur 
theecultuur op West Java. Ridder Nederlandse Leeuw. 
Edward (Emanuel), Geboren Rotterdam 21.06.1802 / overleden Den Haag 
9.5.1875. 
Makelaar in koffie te Rotterdam, katoenfabrikant te Haarlem 183 7-1842, 
Kunstschilder. Tentoonstellingen Amsterdam en Den Haag 1820-1822.Lid 
en voorzitter van de permanente commissie Ned. Stoombootmij 1841-1874. 
Adviseur Miniserie van Koloniën, 2e luitenant der Schutterij 1830-1832. 
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Louise, Geboren Rotterdam 5.2.1802 - overleden Brussel (Schaerbeek) 
26.02.1878. 
Abraham Adolph, Geboren Rotterdan 9.5.1807 - overleden Rotterdam 
25.10.1820 
Fanny, Geboren Rotterdam 1809? - overleden Emden 24.12.1872, Regent 
Ezrath Jethoniem te Rotterdam 1833-1848, mede oprichter van het Gesticht 
voor Israelische Oude Lieden en Zieken te Rotterdam 1 83 7. 
Caroline, Geboren 1810-overleden Rotterdam 20.05.1813 
Leonard, Geboren Rotterdam 02.07.1811 volgt V. 
Makelaar in koffie en specerijen oprichter firma Leonard Jacobson en Znn. 
Vestigde zich na 1864c in Frankfurt am Main. Werd Hervormd. 
Joseph, Geboren Rotterdam 31.12.1812 - overleden Rotterdam 15.03.1813 
Elisabeth, Geboren Rotterdam 3.3.1814 - overleden Brussel (Schaerbeek) 
25.04.1893 
Rosetta (Jeannette), Geboren Rotterdam 13.08.1815 -overleden Den Haag 
25.03.1885. 
Marcus, Geboren Rotterdam 25.09;1816- overleden Batavia 24.10.1838 
Theeplanter en juwelier in Batavia. 
Rosalia, Geboren Rotterdam 24,02.1818 + overleden Den Haag na 187 5. 

V. JACOBSON, Leonard Levien 
Geboren Rotterdam 02.07.1811 - overleden Frankfurt am Main 27.06.1890. 
Makelaar in koffie en specerijen. Oprichter firma Leonard Jacobson en Znn. 
Vestigde zich 1864 te Frankfurt am Main. 
Trouwt 17.04.1833 Rotterdam met Rosalie Hartog, geboren Antwerpen 
20.4.1809 Overleden Frankfurt am Main 8.10.1883 dochter van Joseph Har
tog en Rosette Heymans. 
Kinderen (7), 
Isidore, Geboren Rotterdam 9.1.1834 - overleden Rotterdam 10.01.1834. 
Joseph Isidore, Geboren Rotterdam 6.1.1835 - overleden Rotterdam 
14.09.1921 
Lid Firma Leonard Jacobson en Znn, makelaars in kofie in Rotterdam. 
Ridder Nederlandse Leeuw. 
Edward Leonard, Geboren Rotterdam 16.1.1836 - overleden Rotterdam 
1.11.1839. 
Jacobus Maximiliaan, Geboren Rotterdam 23.04.1837 - overleden 19.8.1864 
Semarang Ned Indië. 
Koopman te Semarang, Oprichter Firma Jacobson en Co. (1856). 
Leonard, Geboren Rotterdam 7.10.1838 -volgt Vl. Makelaar in koffie. 
Edward, Geboren Rotterdam 8.2.1841 Rotterdam - overleden Koopman te 
Semarang, mede eigenaar Bengaleense theeonderneming, oprichter firma 
Jacobson en Van den Berg te Semarang. 
Bertha Rosalie Harriet, Geboren Rotterdam 14.1.1843-overleden Frankfurt 
am Main 2.1.1916. 

Vl. JACOBSON, Leonard 
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Geboren Rotterdam 17 .10 .183 8 en overleden Den Haag 14.10.1912 
Makelaar in koffie. Lid Firma Leonard Jacobson en Zn, makelaar in koffie en 
specerijen te Rotterdam. Trouwt 27.05.1863 Rotterdam met Johanna Maria 
Taudin Chabot, geboren Rotterdam 1.2.1841 - overleden Arnhem, 
10.12.1918 dochter van Jean Jonas Chabot en Maria Dunlop. 
Kinderen: 
Leonard, Geboren Rotterdam 21.03.1864-: overleden Den Haag 14.01.1926 
Makelaar in koffie en specerijen, 
Jean Jonas, Geboren Rotterdam 16.02.1867 en overleden na 1926 vermoede
lijk te Parijs. Kunstschilder, Trouwt te Parijs 22.03.1898 Alice Eckhardt 
Trouwt (2) Parijs 22.3.1903 Barbara Pzoenny 
Woonde en werkte in Rotterdam, Scheveningen, Den Haag en Antwerpen en 
vertrok 1899 naar Parijs. Schilderde landschappen, stillevens en figuren. 
Tentoonstellingen in Den Haag 1890, Rotterdam 1891. Arnhem en Amster
dam. 
Mary, Geboren Rotterdam 29.08.1870 
Daisy, Geboren Den Haag 28.9.1876Kreuzlingen 15.10.1881. 

Literatuur: 
H.Reuchlin Edward L.Jacobson - profiel van een verzamelaar en industrieel, pionier 
rond het midden van de 19e eeuw (Rotterdams Jaarboekje 1976 pag, 168-181) 
P .A.Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950. Den Haag 
1976. 
C.Stolwijk Uit de schilderswereld, Ned. Kunstschilders in de 2e helft van de 19e 
eeuw p.264 - 343. 
NN Catalogue de tableaux modemes composant au collection de feu, M. en L. 
Jacobson de la Haye, Paris 1876. 
DTB,BS Gem. Archief Rotterdam 

TENTOONSTELLING/ BOEK 100 SCHIEDAMSE FAMILIES. 
In het Jenevermuseum te Schiedam kunt u tot 30 januari 2011 de tentoonstel
ling 'Rijkdom van de stad' bezoeken. 
In deze tentoonstelling wordt aan de hand van bijzondere voorwerpen uit par
ticulier en museaal bezit de rijke geschiedenis van Schiedam getoond uit de 
periode 1750-1940. 

Verdeeld in zeven tijdvakken en thema's, wordt Schiedam' s historie 
gespiegeld aan die van zo'n honderd Schiedamse families: geboorte, overlij
den, huwelijk, scholing, geloof, voorspoed en verval. De geselecteerde fami
lies hebben samen onmiskenbaar bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
brandersstad tussen 1795-1940. Daarbij maakte het niet uit of het families be
trof die soms reeds eeuwen in Schiedam verbleven of, zoals begin l 8de eeuw 
het geval was, vanuit Duitsland, Frankrijk of andere streken naar Schiedam 
waren getogen. Het waren vaak juist deze immigranten die voor een belangrijk 
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deel verantwoordelijk waren voor de economische voorspoed die Schiedam in 
de 18e en 19e eeuw kenmerkte. 

De tentoonstelling 'Rijkdom van de stad' is gebaseerd op het boek '100 
Schiedamse Families' van auteur/uitgever Leo Barjesteh van Waalwijk van 
Doom en Christoph ten Houte de Lange. Het boek kent een uitgebreide inlei
ding van circa 100 bladzijden, waarin het leven in Schiedam van geboorte tot 
graf in de periode 1795-1940 beschreven wordt en geïllustreerd met niet eerder 
gepubliceerd materiaal. Het boek bevat vervolgens gegevens (in de vórm van 
fragmentgenealogie) van vele families. Daaronder niet alleen de notabele 
branderfamilies, maar ook arbeidersfamilies. Kortom, een belangrijk boek 
voor de geschiedenis en de genealogie van Schiedam. 

Dit monumentale boek is geheel in kleur uitgevoerd en gebonden, 
weegt vijf kilo, telt 784 pagina's en vele illustraties, en kost€ 70,- aan de balie 
bij het museum. Bestellen via ~de boekhandel kan ook. 

NIEUWE REEKS 'VERBORGEN VERLEDEN' vanaf 9 januari a.s. 
Na het succes van de eerste reeks van het tv-programma 'Verborgen Verleden' 
komt de NTR (voorheen Teleac) met een tweede reeks van acht afleveringen. 
Vanaf zondag 9 januari wekelijks op zondagavond (21:00 uur) bij de NTR op 
Nederland 2. De hoofdpersonen in deze nieuwe reeks zijn: Willeke Alberti, 
Jan Jaap van der Wal, Hugo Borst, Tania Kross, Liesbeth List, Arjan Eder
veen, Leon de Winter en Maarten van Rossem. 
Het CBG verzorgde weer een belangrijk deel van de research. [ao] 

WAT WAS WAAR - een inmiddels 'gezaghebbende' website waarop veel 
materiaal voor uw familie-genealogie te 'halen' is, werd recent uitgebreid met 
een plattegrond van de stad Rotterdam (1865), van H. Nijgh. 
Ook werden in de collectie opgenomen 72 oude kaarten uit de archieven van 
het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

Vroeger hadden veel waterschappen landmeters in dienst die het ge
bied in kaart brachten. Archieven van waterschappen zijn daarom doorgaans 
rijk aan kaarten. Zo ook het archief van het hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard in Rotterdam. 

Een selectie van deze kaarten is nu te bewonderen bij WatWas
Waar.nl. Blikvangers zijn de overzichtskaarten van het hele gebied, waarvan 
periodiek een update in druk verscheen. Vooral de complete metamorfose van 
het landschap in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw noodzaakten 
hiertoe: door turfwinning ontstond een groot plassengebied, dat later weer 
werd drooggemaakt en herschapen in vruchtbaar land. 

De col1ectie bevat niet al1een overzichtskaarten, maar ook kaarten die 
voor andere doelen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld kaarten van droogmakerijen en 
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van werken in het kader van waterlozing. Enkele fraaie stadsplattegronden van 
Rotterdam sluiten de rij. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op Wat
WasWaar.nl bij Rotterdam en de Krimpenerwaard. 
Meer informatie over de archieven van het hoogheemraadschap Schieland en 
de Krimpenerwaard kunt u hier vinden: 
www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over™hhsk/historie . [ ao] 

OP ZOEK NAAR UW GESCHIEDENIS 
Het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland is op zoek naar persoonlijke 
Zuid-Hollandse geschiedenissen. Dat kunnen herinneringen zijn aan b.v. een 
dorpsschool, maar ook een ooggetuigenverslag van een bombardement in de 

~ Tweede Wereldoorlog. Of een verhaal over een bijzondere archeologische 
vondst , of een onverwachte ontdekking tijdens een stamboomonderzoek. 
Mensen kunnen hun verhaal, herinnering of foto delen op de website 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl. 

Overigens is die website/databank, waaraan door alle Zuid-Hollandse 
archieven en een groeiend aantal musea en historische verenigingen wordt 
meegewerkt, in een paar jaar tijd een belangrijke informatiebron geworden 
voor provinciale, regionale of lokale geschiedenis in Zuid-Holland. Het bezoe
kersaantal groeide sinds 2007 tot ca. 120.000 per jaar. Mede omdat de site ook 
een centrale informatiebron moet worden voor gebruik in Historische Infor
matiepunten (HIP's) in bibliotheken, is zij onlangs vernieuwd. De site heeft 
een nieuwe uitstraling gekregen en er zijn een aantal interactieve elementen 
toegevoegd. 

In de nieuwe rubriek 'Mijn Verhaal' worden bezoekers uitgenodigd 
om hun verhaal te vertellen. Op deze site is al veel goede informatie over de 
Zuid-Hollandse geschiedenis en de bijbehorende erfgoedcollecties te vinden. 
Persoonlijke verhalen en herinneringen vormen hierop een mooie aanvulling 
en kunnen als geen ander de geschiedenis tot leven wekken. De vijf beste bij
dragen die voor 1 februari 2011 op de website zijn geplaatst ontvangen een 
boekenpakket met historische publicaties van het Provinciaal Historisch Cen
trum. [ao] 

DE PREDIKANT HUGH KENNEDY TE ROTTERDAM. 
Zijn leven, familie en rol in de Nijkerkse beroeringen, door RoelofVennik 
Hugh Kennedy werd op 2 november van het jaar 1698 in Noord-Ierland als 
zoon van Schotse ouders geboren. 
Op jonge leeftijd ging hij naar Schotland om na een studie theologie, predikant 
te worden. Vooral in zijn tweede gemeente, Cavers, ontplooide Hugh Kennedy 
zich sterk en groeide een goede band tussen de jonge predikant en zijn ge
meente. Hij werd geroemd als één van de beste kanselredenaars in Schotland. 
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Zo gaf hij op aandringen van zijn collega's een preek uit die bij had gehouden 
voor de Particuliere Synode van Merse en Teviotdale. 
Op 16 maart 1722 trouwde hij in Hawick met Margaret Scott . Uit dit huwelijk 
werden 11 kinderen geboren ( zie de onderstaande genealogie). 

In 1735 was er bij de Schotse Kerk te Rotterdam een vacature ont
staan. De Schotse Kerk werd doorgaans door meer dan één predikant bediend. 
Al sinds 1643 had Rotterdam een afzonderlijke Schotse gemeente. Het geeste-
1 ijk en economisch klimaat in de 17e eeuwse Nederlanden trok veel Schotten 
aan. Allereerst waren het vooral de Schotse militairen die sinds 1574 met ge
middeld drie regimenten Willem van Oranje hielpen de Spanjaarden te bestrij
den. Naarmate aan het begin van del 7e eeuw de handel en vooral de handels
betrekkingen toenamen vestigden er zich grote aantallen Schotten in de Hol
landse steden. Vooral Rotterdam bleek een belangrijke magneet voor Schotse 
kooplieden die zich er in grote getale vestigden. Zo telde de Schotse gemeente 
aan het einde van de l 7e eeuw 800 belijdende leden. 

Het vervullen van de ontstane vacature bleek niet eenvoudig, omdat er 
tussen het Rotterdamse gemeentebestuur en de kerkenraad meningsverschillen 
bestonden omtrent de keuze van de predikant. Maar toen op 26 april 173 7 
voor de vierde keer een tweetal werd gesteld, werd al de volgende dag Hugh 
Kennedy gekozen en ging het gemeentebestuur direct akkoord. Kennedy nam 
daarop het beroep aan en vertrok naar Rotterdam. 

Op 18 augustus 173 7 werd hij in de Schotse Kerk te Rotterdam bevestigd door 
zijn collega John Enslie die sinds 1725 aan de Rotterdamse Schotse kerk ver
bonden was. 

Dit gebeurde met de tekst uit Efeze 3:8 'Mij, den allerminste van al de 
heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te 
verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus'. In de namiddag deed 
hij onder grote belangste11ing waaronder een aantal Katholieken, Gerefor
meerden en Remonstranten, zijn intrede met Jesaja 45 : 22 "Wendt u naar Mij 
toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want ik ben God en niemand 
meer". Hij deed de verwachtingen die men van hem had eer aan en toonde zich 
een boeiend prediker. Zijn preken waren helder en praktisch. Hoewel er in 
Rotterdam, dat ook bekent stond als "Little London", veel Engels werd ge
sproken leerde hij snel Nederlands en kon hij zich er na enige tijd zich goed in 
de landstaal uitdrukken. 

Veel aandacht besteedde hij aan de belijdeniscatechisaties. Hij besprak 
met de belijdeniscatechisanten een reeks vragen, die ze vervolgens moesten 
ondertekenen om te mogen toetreden tot het Heilig Avondmaal. 

In november 1742 kreeg hij een beroep naar Dunfermline in Schotland 
als opvolger van Ralph Erskine, die zich buiten de nationale kerk had ge
plaatst. 
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Kennedy bedankte echter voor de eer, evenals voor een beroep naar Dalkeith 
in het voorjaar van 1746. 
De Raad van Rotterdam was hierover zo blij dat men hem boven zijn normale 
traktement een jaarlijkse toelage van f 250,-- toekende. Kennedy was dus . 
graag gezien. 

Toen op 3 mei 1747 Willem N tot s~dhouder, kapitein-generaal en 
admiraal werd verheven was men daar in Rotterdam verheugd over. Toen de 
prins op 17 mei met zijn jacht de stad met een bezoek vereerde kreeg Hugh 
Kennedy de eer om de prins in een hartelijke toespraak geluk te wensen en 
hem Gods zegen toe te bidden. 
Zijn collega John Enslie ging op 1 juli 1759 met emiritaat, op 74-jarige leef
tijd. 

In 1763 verleende de universiteit van Aberdeen aan ds. Kennedy de 
graad van doctor in de theologie. Een doctorstitel die hij niet lang heeft mogen 
dragen. Op 3 november 1763 overleed hij in Rotterdam na zevenentwintigjaar 
de gemeente te hebben gediend. 

Stevens schrijft in zijn history op pagina 201 dat er een portret van 
hem is gemaakt. An excellent half lenght portrait of the Rev. Dr. Kennedy, 
was presented to the Consistory, on September 12th 1765 by his daughter 
Anne, Mrs Alexander Livingstone. 

Dit orgineel ging. samen met de portretten van nog zeven predikanten van de 
Schotse kerk verloren bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. 
Een foto van het schilderij is helaas van slecht~ kwaliteit en werd daarom niet 
bij dit artikel afgedrukt. 

Dominee Kennedy en de Nijkerkse beroeringen 

De Nijkerkse beroeringen, ook wel de Nijkerkse beroerte of de Nijkerkse be
weging genoemd, was een zogenaamde opwekking binnen het christendom die 

•• van 1749 tot 1752 plaatsvond in de Nederlandse plaats Nijkerk. Zij is de be
kendste van de opwekkingen die rond 1750 in Nederland plaatsvonden. 
De opwekking van Nijkerk vond plaats op het moment dat Gerardus Kuypers 
er predikant was. Op het kerkelijk leven in de achttiende eeuw had de Verlich
ting een grote invloed en de Nijkerkse beroerte kan als reactie hierop worden 
gezien. 

Het grootste deel van Nijkerk was protestant en de gemeente werd be
diend door Kuypers en Roldanus als predikanten. De half jaar na de bevesti
ging van Kuypers deden zich de eerste verschijnselen van opwekking voor. 
Tijdens een kerkdienst in november 1749 die werd geleid door Roldanus be
gon een oude vrouw hardop te roepen en met veel gejammer tot God te bidden. 
In de daarop volgende maanden deed dit verschijnsel zich ook bij een aantal 
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andere gemeenteleden voor. Bij sommige aanwezigen waren de emoties zo 
hevig dat zij met hun hele lichaam schudden en beefden, waarop ze uit de kerk 
werden verwijderd. Aanvankelijk zagen de predikanten het als een positieve 
uiting die leidde tot meer belangstelling voor de kerkdiensten en een beter ze
delijk leven. Wel waren ze negatief over de verstoring van de kerkdiensten: 
een gegeven dat niet paste bij de ingeslapen moraal van de 1 ge eeuwse kerk
gangers. 

Reeds in 1743 heeft Hugh Kennedy over dit fenomeen gepubliceerd 
wanneer hij Een Rijke Oogst, de opwekking in Schotland in 1742 het levens
licht laat zien. De publicatie is niet geheel van eigen hand en op een titelpagina 
staat dan ook 'met een voorrede van Hugh Kennedy te Rotterdam 1743'. In
middels had zich een soortgelijk geval in Werkendam voorgedaan in 1742. 
Kennedy is een van de bekendste voorstanders van de opwekkingen, hij brengt 
de gebeurtenissen in Nijkerk in verband met de Schotse opwekkingen van 
1742. 

Opvallend is soms de modern aandoende redeneertrant van Kennedy: 
"Experimenten in het Christendom zijn in zoo verre de experimenten in de 
natuurlijke Philosophie gelijk, dat wij door dezelven eene ware en vaste kennis 
van des Heren wegen met de kinderen des menschen bekomen. De verschei
dene verbeeldingen van Aristoteles, Descartes en Newton zouden nooit ie
mand hebben kunnen brengen tot de kennisse der electriciteit, neen, wij zijn 
door experimenten daartoe gekomen'. 

Kennedy ergert zich bovenmatig aan het kinderachtige gevit en gebeu
zel van Professor Van der Honert. 
Hij schrijft: 'Dog ik ben waarlijk vermoeit, ja ziek van zoo vele bladeren in 
zijn boek te doorlopen wegens dingen in hare zelven van zoo weinig gewigt'. 
Tenslotte plaatst hij het gebeuren in Schotland en Nijkerk in een eschatolo
gisch perspectief: De uitstorting van Gods Geest, die leidde tot zoveel beke
ringen van mensen van hervorming van gemeenten, is een voorbode van de 
wederkomst van Christus~ die Zijn Rijk zal vestigen voor alle volkeren op aar
de. 
Ook zijn Schotse collega Erskine beschouwde de opwekking als een voorspel 
van de eindtijd in zijn The Sijns of Times Considered uit 1742. 
Professor Joan van den Honert was één van de felste opponenten van Kuypers 
die één van zijn beste studenten was geweest. Hij was de zoon van Taco Hajo 
van den Honert, predikant in Brielle en Amsterdam en later hoogleraar in Lei
den van 1714 tot zijn dood in 1740. 

Zoon Joan (1693-1758) trad in zijn voetsporen en was de vertegen
woordiger van de Leidse of Groene Coccejaanse theologie. 

In 1750 publiceerde Kennedy 'Nederige verdediging van het werk des 
Heiligen Geestes in Schotland en Nieuwkerk', dat zelfs drie drukken beleefde. 

1340 NOV afdeling Rotterdam e.o. 462 Jaargang 24, no. 3/4, winter 2010-2011 



Kennedy ziet het alles gebeuren in een kerk-historisch perspectief. Na de Re-
f onnatie was de kerk wederom vervallen in dorheid en laksheid. Kennedy 
neemt Kuypers en Nijkerk in bescherming tegen de aanvallen van Ván den 
Honert na Kuypers publicatie 'Getrouw verhaal en Apologie of Verdediging 
der Zaken voorgevallen in de gemeente Nieuwkerk op de Veluwe' (Gedrukt te 
Amsterdam 1750). 

De werken van Kennedy, Kuypers en Van den Honert zijn slechts een 
deel van de publicaties die zich in de tijdsspanne van twee jaar laten zien. 
Het bekendste werk dat zich tegen de beroertes verzette is 'Schriftelijk onder
zoek over het werk der bekeering dat deze zake zich niet laat beslissen door de 
menschelijke rede' (Leeuwarden 1751) van Theophilus Frisius. Achter deze 

• naam en een aantal pamfletten verschuilde zich, zo bleek .later, Van den Ho
nert. 

De opwekkingsbeweging en de discussies duurden voort in 1752, Op 
last van Stadhouder Willem N vaardigde de synode een verbod uit op de ma
nifestaties in de Kerk. Kuypers zelf zou nog tot 1759 verbonden blijven aan de 
gemeente Nijkerk. 

De Schotse Kerk stond aan het Vasteland te Rotterdam toen Hugh Kennedy er 
predikant was. . 
De eerste steen van dit gebouw werd op 13 december 1695 gelegd. Eerder 
kerkten de Schotten in een warenhuis aan de Wijnstraat en een Kapel aan de 
Lombardstraat. Het kerkgebouw aan het Vasteland is tijdens het bombarde
ment van mei 1940 verloren gegaan. Vanaf 1953 worden de diensten gehou
den in een geheel nieuw gebouwde kerk aan de Schiedamse Vest. 

Het nageslacht van Hugh Kennedy. 

I KENNEDY, Hugh 
Geboren 2 nov. 1698 (Noord Ierland) trouwt Hawick 16 maart 1722 Margaret 
Scott. Hij overleed 3 nov. 1764 Rotterdam. 
Kinderen: 

Ann geboren 13 maart 1724 Cavers 
Trouwt Rotterdam 7 nov. 1742 Rotterdam met Alexander Livingstone, Pro
voost van Aberdeen. Zij overleed 11 april 1776 Rotterdam. 

Archibald geboren 3 juni 1726 Cavers, koopman te Rotterdam, overl. Voor 1782. 
Vennoot van de firma Dunlap .. 

Hugh geboren 10 nov.1727 Cavers, overleed 6 okt. 1737. 
Charles geboren 15 april l 729·Cavers, overleed 18 mei 1758 Paramaribo Suriname. 
Rachel geboren 25 dec. 1730 Cavers, overleed ca 1800 in Schotland. 

Gehuwd Ic John Bayne 27.11.1748 zn. Van predikant Daniel Bayne. 
Gehuwd 2c William Fraser ofFraserfield 05.01.1750 te Rotterdam. 

Walter geboren 14 juli 1732 Cavers, trouwt Paramaribo Suriname 3 nov.1759 
Met Anna Catharina Wriedt. Volgt Il. 
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Planter, sterft in 1777 in Soho Square Londen. Zijn zoon John Hugh 
woonde eveneens in de Nederlanden. 

Robert geboren 27 mei 1735 en overleed New York in 1763. 
1762 leidde de St Andrews Society New York van de Firma Kennedy en 
Dunlap. 
In zijn testament uit 1761 zijn zijn broers Walter en Archibald genoemd 

William geboren 27 maart 1737 Cavers, overleed 1 nov. 1782 Aberdeen. 
Professor in de Griekse Taal, Marishall College Aberdeen. 

Beatrice doop 22 maart 1739 Rotterdam en overleed Antwerpen ca 1800. 
Gehuwd met Kapitein Bradshaw. 

Jane doop 29 febr, 1740 Rotterdam, overleed 18 januari 1743 Rotterdam. 
Mary van haar geen doop kunnen vinden, zal ook in Schotland zijn geboren 

Ze trouwt Rotterdam 23.05.1753 met Laurence Jameson, weduwnaar van 
Jannetje Rokers en zoon van James Anderson, afkomstig van Melbre in 
Schotland. 
Mary hertrouwt 20 mei 1772 als weduwe met James Mickel, Weduwnaar te 
Rotterdam van Helen Jameson. Bij het eerste huwelijk staat zij vermeld 
als dochter van predikant Hugh Kennedy. 

Il. KENNEDY, Walter 
Trouwt 3 nov, 1759 Parimaribo met Anna Catharina Wriedt 
Zoon: 

111. KENNEDY, Hugh John 
Geboren 25 maart 1770 te Paramaribo gehuwd te? met Amalia von Kerke 
rinck, Baronesse. Uit dit huwelijk 5 kinderen waaronder:· 

IV KENNEDY, Archibald Henry Francis 
Geboren 30 juni 1810 Llanarth Wales, overleed Paramaribo juli 1864. 
Getrouwd met Johanna Monroij. 
Uit dit huwelijk 7 kinderen waar onder: 
Caroline Mary Kennedy geboren 18 nov. 1859 te Paramaribo 
Gehuwd met Andreas Rumling. Via deze lijn komt de familie Kennedy terug 
in Nederland. 

Literatuur: Douglas, P & Prosé, T. De Predikanten van de Schotse Kerk te 
Rotterdam 1643-1989. 's Gravenhage 1996. 
Fekkes, J. Nieuwkerk, een lichtbaken op de Veluwe, een historische beschrij
ving van de Nijkerkse opwekking in 1749, Heerenveen 1999. 
Holten, E. van, De vervolgde kerk in Schotland, Leerdam z.j. 
Steven, William, The History of the Scottish Church at Rotterdam, Edinburgh 
Veldhuis, T., Nederlandse Opwekkingen. Artikel 1832. 
Vennik, R.K., The Rotterdam Marriages, Canterbury/Rotterdam 1988. 
Zaal, W. Gods Onkruid, Nederlandse sekten en messiassen, Kruseman Den 
Haag 1985. 
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1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf 
Willem IV, en uitgave van de Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Afdelingsleden ontvangen het blad kosteloos, 
overige leden van de NGV kunnen 1340 ontvangen indien zij 'bijkomend lid' worden van de 
afdeling. 
Een abonnement voor mensen die geen lid van de NGV zijn, bedraagt voor het jaar 2010:€ 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rottergam. 
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