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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Alweer ging een nieuw jaar van start: het twaalfde sinds 
de eeuwwisseling. En wanneer we dan terugkijken naar 
het wisselen van het millenium, dan lijkt het allemaal nog 
zo kort geleden, maar is er inmiddels al zo geweldig veel 
gebeurd in die tijd ... 
In elk geval bereiden wij ons weer voor op een nieuw Jaarvergadering, die op 
zaterdag 2 april zal plaatsvinden. U leest er alles over in deze nieuwe 1340. 
We verwachten u graag allemaal weer in zalencentrum De Rustburcht aan de 
Strevelsweg hoek Motorstraat (zijstraat van het Zuidplein). In de straten achter 
de Motorstraat kunt u waarschijnlijk nog een gratis parkeerplekje vinden, en 
anders is tegen een niet al te hoog tarief te parkeren op het grote plein voor De 
Rustburcht. 
Alle leden zijn van harte welkom -wilt u iemand meebrengen als introducé, 
dan mag hij/zij - inklusief een consumptie - € 4,-- afrekenen met onze 
penningmeester. 

UITNODIGING voor de Ledenvergadering op 2 april 2011, 
gevolgd door een LEZING over DNA in de Genealogie. 
Spreker is Robert Philippo uit Hardinxveld-Giessendam, die recentelijk zijn 
eigen familie-stamboom aan zo'n on_derzoek onderwierp. 
De voordracht valt uiteen in twee delen: de Philippo-Stam: beginselen der 
genetische genealogie, en vragen van de aanwezigen. Na de pauze: 
reconstructie van de Philippo Stam, alsmede bespreking van uw mogelijke 
eigen stamboomproblemen. In ons vorige 1340-nummer schreven we op pagina 
450 al wat uitgebreider over deze bijeenkomst. En ook: neem gerust uw eigen 
stamboomprobleem mee en laat u verrassen wat dit hulpmiddel voor u 
mogelijk zou kunnen betekenen ... 

Maar voorafgaand aan de lezing zullen we onze ko11e 'huishoudelijke'afdelings
vergadering houden, waarbij behalve de agendapunten van de landelijke 
Ledenvergadering (16 april) ook de volgende agenda aan bod komt: 

1. Opening, om 14:00 uur. 
2. Mededelingen en vaststelling van de Agenda, en verslag vorige 
Jaarvergadering, 17 april 2010- het verslag vindt u in de 1340-zomeruitgave 
2010, jaargang 24, nummer 2. 
3. Verslag van de secretaris over 2010 ( zie verderop in deze 1340). 
4. Financieel verslag penningmeester over 2010 (zie verder). 
5. Verslag van de kascommissie. 
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6. Begroting 2011. 
7. Benoeming van een nieuwe kascommissie. 
8. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster is secretaris Arie Ouwendijk. 
Hij is beschikbaar voor een volgende termijn. Eventuele tegenkandidaten 
kunnen tot een week voor de bijeenkomst worden aangemeld bij de secretaris 
van de afdeling. 
9. Voorstel tot het Gaarlijkse) herbenoemen van de afdelingsafgevaardigden 
naar de Algemene Vergadering van de NGV, te weten de bestuursleden Helmer 
Zandbergen, en Jan Kees Wepster als plaatsvervangend lid. 
10. Landelijke ontwikkelingen binnen de NGV - zie voor de juiste informatie 
de laatste uitgave van Gens Nostra. 
11. Afdelings-project Schilders aan de Maas - de stand van zaken. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
Graag zul1en wij u tijdens deze bijeenkomst ontmoeten. 

Het bestuur. 

JAARVERSLAG 2010 NGV-AFDELING ROTTERDAM E.O. 
Het bestuur van de 'afdeling Rotterdam e.o.' vergaderde in het verslagjaar .. 
keer (8 februari, 12 april, 6 september en 1 november), meest bij de 
bestuursleden thuis of op ons vaste 'vergader-adres' bij ons oud-bestuurslid 
Corrie Richel in Vlaardingen. 
In de samenstelling van het bestuur veranderde in 2010 niets: voorzitter was 
Helmer Zandbergen, secretaris Arie Ouwendijk, penningmeester Jan Kees 
Wepster en de leden RoelofVennik en Conny Biesheuvel. Deze laatste nam in 
de loop van het jaar de 'zorg' voor het programma van de lezingen ter hand. 
Was 2009 voor het bestuur een 'hectisch' jaar- door de organisatie van de 
Landelijke Genealogische Dag in Dordrecht - het jaar 2010 gaf wat tekenen 
van 'bijkomen'. 
De vergaderingen waren vaak een gezellige bijeenkomst van bestuursleden, 
waar ook nog 'zaken gedaan' moesten worden, terwijl het medium 'e-mail' veel 
tussentijdse aandachtspunten in discussie en tot besluiten bracht. Daardoor lijkt 
het dat het aantal bestuursvergaderingen in het komend jaar iets af kan nemen. 
Het blad '1340' kwam in 2010 drie keer uit: met een voorjaars-, een 
gecombineerd zomer-/najaarsnummer en een winternummer. Een aantal leden 
prefereert toezending in digitale vorm, maar een groot gedeelte is nog steeds 
'verknocht' aan een papieren versie. 
Voor de eerste keer hielden we een 'nieuwjaarsbijeenkomst' op 23 januari, 
welke door 25 leden bezocht werd. Ons bestuurslid Conny Biesheuvel vertelde 
het aandachtige publiek over onze voor- en familienamen, wat tot leuke 
discussies leidde. 
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Jaarverslag 2010 van de NGV afd. Rotterdam eo 

werkelijk begroting begroting werkelijk 

2010 2010 2011 2009 

Ontvangsten: 
van NGV 3620,50 5000,00 5000,00 4208,84 

Voorziening ASO* 24,00 _ 29,00 

Rentebaten 32,03 41,85 

Totaal inkomsten 3676,53 5000,00 5000,00 4279,69 ·------------------------------------
Uitgaven: 
1. Zaalhuur 635,90 700,00 700,00 459,39 

2. Sprekers a. vergoeding 195,00 150,00 150,00 150,00 

b. reiskosten 63,60 95,00 100,00 73,40 

3. Afdelingstijdschrift a. drukkosten 1475,52 2660,00 2700,00 1970,75 

a. nog te betalen 803,48 

b. verzendkosten 387,45 750,00 800,00 556,38 

b. nog te betalen 195,38 

c. overige kosten 
d. ontv. vergoeding -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 

4. Bestuurskosten a. reiskosten 22,40 50,00 75,00 44,70 

b. overige kosten 155,55 350,00 200,.00 150,54 

b. nog te betalen 9,00 

5. Promotie-activiteiten 0,00 255,00 250,00 

6. Bibliotheek en documentatie 0,00 0,00 0,00 

7. Diverse -35,00 0,00 35,00 193,67 

7. nog te betalen 65,00 

Totaal uitgaven 3963,28 5000,00 5000,00 3588,83 

Per saldo (inkomsten minus uitgaven) -286,75 0,00 0,00 690,86 
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Balans 31-12-2009 • Debet Credit 

ING 3049072 € 617,59 Vermogen € 0,00 

Rentem eerrek. 
., 

€ 1.940,26 Voorziening ASO* € 1.940,26 

Debiteuren €0,00 Crediteuren € 0,00 

NGV € 617,59 

Totaal € 2.557,85 € 2.557,85 

Balans 31-12-2010 Debet Credit 

ING 3049072 € 1.347,67 Vermogen €0,00 

Rentemeerrek. € 1.996,29 Voorziening ASO* € l.996,2S 

Debiteuren €0,00 Crediteuren € 1.072,86 

NGV € 274,81 

Totaal € 3.343,96 € 3.343,96 

*Afdelingsfonds Speciale Doeleinden 

toelichting: 

Crediteuren NGV per 31-12-2009 617,59 

(er waren geen nog te betalen bedragen) 

Inkomsten 3676,53 

4294,12 

-56,03 

4238,09 

-3963,28 

274,81 

Sub-totaal 

minus toevoeging aan Voorz. ASO 

Sub-totaal 

Uitgaven (inclusief nog te betalen 1072,86) 

Crediteuren NGV per 31-12-2010 

ter controle 1-1-2010 3049072 zak.rek. 617,59 

3049072 rentemeer 1940,26 

sub-totaal 2557,85 

per saldo uitgeg. -286,75 

totaal 2271,10 

31-12-2010 3049072 zak.rek. 1347,67 

3049072 rentemeer 1996,29 

subtotaal 3343,96 

nog te betalen -1072,86 

totaal 2271,10 
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De Ledenvergadering op 17 april werd redelijk bezocht, door 18 leden. Bet 
programma na de vergadering werd verzorgd door Peter van Golen uit 
Vinkeveen, met als titel: 'Hannekenmaaiers en Kiepkerels - gastarbeiders in de 
18e en 19e eeuw uit Duitsland. 
Op 26 oktober was er wederom een najaarsexcursie georganiseerd, dit keer 
naar het Nationaal Archief in Den Haag, waar - helaas maar een kleine groep 
deelnemers - een zeer interessante rondleiding kreeg. 
De najaarsbijeenkomst was op 6 november, waar 18 afdelingsleden luisterden 
naar de voordracht over 'De Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen', 
gebracht door mevrouw Winnifred Planjer uit Amersfoort. Ook deze 
bijeenkomst werd deels nog gewijd aan de Landelijke Vergadering. 
Er waren dit jaar weinig bestuurlijke contacten met andere afdelingen en 
collegiale genealogische verenigingen - in tegenstelling tot het jaar ervoor. 
Wel werden de overleggen voor penningmeesters, de regio en PR-mensen 
zoveel als mogelijk bijgewoond, en werden de Landelijke vergaderingen door 
onze afgevaardigden bijgewoond. 
Tot zover het verslag van het 'bestuurlijke' reilen en zeilen van onze afdeling in 
het afgelopen jaar 2010. [ao] 

LEDENTALLEN NGV afdeling Rotterdam e.o. 
De cijfers zijn per 1 januari 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
(2011 

R'd. Land. 
634 11118 
654 11401 
675 11657 
667 11452 
650 11231 
624 11005 
607 10629 
584 10358 
542 9925 
543 9518 
512 9183 
505 9238 
533 9165 
537 9124 
546 9162 

% R'dam van het landelijke totaal-aantal 
5,70 
5,74 
5,79 
5,82 
5,79 
5,67 
5,71 
5,64 
5,46 
5,70 
5,58 
5,47 
5,82 
5,89 
5,96 per 1 maart) 

VERSLAG afdelingsbijeenkomst NGV af~. Rotterdam e.o. 
Zaterdagmiddag 22 januari 2011. 
Aantal aanwezigen: 17, waaronder drie gasten/introducées. 
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Als gastspreker hadden we deze middag de heer Ad van Meer, die met zijn 
r 

medebestuurslid Ruud Martijn van de NOV-afdeling West Noord-Brabant onze 
middag komt verzorgen .. 
We werden daarbij verrast met PowerPoint-presentaties over maar liefst 4(!) 
onderwerpen. 

Het eerste gedeelte ging over de Krijgsgevangenkampen van Colditz, -
Neurenberg en vooral over Stanislau, destijds gelegen in Polen, nu in West
Oekraïne. 
Stanislau was een kamp voor officieren, die destijds niet hun handtekening 
wilden plaatsen op een bewijs van erewoord(= een vorm van desertie). In 
Stanislau zaten voornamelijk Nederlanders, Russen en Serviërs, die 'uit 
erveling', dagenlang bezig waren met sporten, muziek maken, tekenen etc. 

Hiervan getuigen de vele tekeningen die in deze periode in het kamp gemaakt 
werden. 
Ook werden door een Duitse fotograaf veel foto's gemaakt van de (ex) 
officieren, waarvan veel opnames bewaard zijn gebleven. Op al deze foto's en 
tekeningen zijn stempels terug te vinden, waarmee de Duitse bewakers 
aangaven dat zij de 'producten' hadden goedgekeurd. 
De Russen vulden hun tijd met het bewerken van hout. Dit deden zij in de vorm 
van onder andere sigarendoosjes en geweren. Deze gaven zij regelmatig cadeau 
aan de Nederlandse soldaten, die naast hen waren gevestigd. 
Het gebeurde regelmatig, dat deze krijgsgevangenen samenspanden en er zo 
mensen konden ontsnappen uit het kamp, die zich verstopten tot de oorlog 
voorbij was. 
(n.b.: gewone soldaten die weigerden, werden meestal meteen in de Duitse 
metaalindustrie te werk gesteld, maar officieren werden keurig behandeld). 
De heer Van Meer heeft veel informatie kunnen terugvinden op het militaire 
terrein van de KMA te Breda, en uit het boek "Officieren achter prikkeldraad". 

· Via Google is er ook veel informatie terug te vinden, voornamelijk onder het 
'-ioekwoord "Stanislau". 

Het tweede gedeelte ging over Breda, tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648), 
welke begon met de slag bij Heiligerlee in 1568. Hoofdrolspelers waren 
Willem van Oranje (de Zwijger) en zijn broers, tegen Philips II van Spanje. 
Over deze oorlog zijn veel tekeningen gemaakt, door de Fransman Callot. 
Nu moet men wel voor ogen houden dat oorlogvoeren in die tijd totaal anders 
was dan nu. Zo ook werd Breda vier keer veroverd en heroverd en 'het 
Turfschip' heeft daarin destijds een grote rol gespeeld. 
Als illustraties zagen we talrijke landkaarten waarop de indeling van "de 
landen, grenzen, streken en benamingen" goed te onderscheiden waren. Zo liep 
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Nederland door tot in Noord-Frankrijk, en vele waterrijke gebieden van .toen, 
zijn door drooglegging, nu bij Nederland gevoegd (men zegt ook wel eens dat 
Nederland niet groter geworden is door oorlogen, maar door inpolderingen). 

Het derde gedeelte van de middag bestond uit een fotoserie, waarbij op elke dia 
twee foto's te zien waren. Op de ene foto een afbeelding uit Normandië, 
genomen tijdens de tweede wereldoorlog, en op de foto ernaast stond dezelfde 
locatie, maar dan in 2010 genomen. 
Wat viel op? Veel van wat in Nederland stuk geschoten was, is na de oorlog 
gesloopt en op die plaatsen is nieuwbouw verrezen. Maar op de foto's uit 
Normandië was goed te zien, dat de kapotgeschoten elementen weer "gewoon" 
gerepareerd of opnieuw opgebouwd zijn. 

Het vierde gedeelte van de middag ging over de vluchtelingen die vanuit België 
en Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog Nederland introkken. 
Zij werden opgevangen bij instellingen, later in tentenkampen geplaatst en 
weer later vonden zij huisvesting in barakken. De Nederlandse overheid 
probeerde deze vluchtelingen , aan het einde van de eerste WO "zoveel 
mogelijk te stimuleren" om terug te gaan naar het land van herkomst. 
(Ik, Conny, moet u bekennen, dat ik na het zien van deze beelden de conclusie 
getrokken heb, dat er voor vluchtelingen - na 100 jaar - 'nauwelijks' iets 
veranderd is). [C.B.-v.d. E.] 

AFSTAMMING TOT ADAM 
Mythe, onzin en achtergrond van een omstreden stamreeks 

door Roelof Vennik 
De meeste genealogen doen hun best om hun stamreeksen en kwartieren zo ver 
mogelijk terug te voeren. 
Mede door het gebruik van internet zijn oude mythen opnieuw gaan herleven 
en duiken op het eerste oog onwaarschijnlijk lange afstammingen weer op. 
Toch kan men zeker niet al deze wonderbaarlijke afstammingsreeksen meteen 
naar het rijk der fabelen verwijzen. Immers: er is veel materiaal naar boven 
gekomen dat afstammingen tot bijvoorbeeld de Egyptische farao's niet geheel 
onwaarschijnlijk of onmogelijk maakt. 
De geschiedenis van de afstamming tot Adam en Eva is echter een geheel 
andere en kan onmogelijk met wetenschappelijk verkregen bewijs worden 
onderbouwd. 
Enerzijds wordt in bepaalde kringen de afstamming tot bijbelse personages niet 
alleen gezien als ijdelheid, maar ook als uiterst controversiëel. 
Volgens een door wetenschappers bepaald moment is om 9 .00 uur' s morgens 
op26 oktober in 4004 v.Chr. de aarde geschapen . ., 
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Wanneer precies Adam verscheen is niet duidelijk. Stokvis zegt 3761 v C, 
sommigen aan de hand van de chronologie een stuk eerder en zelfs vóór 4004 
v.Chr. 
Het was James Ussher, de aartsbisschop van het Ierse Armagh, die een 
chronologisch systeem ontwikkeld~ en de schepping op 4004 v.Chr. stelde. Hij 
was met deze theorie in strijd met de Engelse vice-chancelor van de 
Universiteit van Cambridge, John Lightfoot, die de schepping op 4046 v.Chr. 
had ge~teld. De Joodse jaartelling is hiermee in strijd en begint haar jaartelling 
op 6 september 3761 v.Chr. 
Het tijdstip van de geboorte van Adam is echter een lastiger zaak. Stokvis 
baseert zich op mij onbekende bron en noemt 3761 v.Chr. 
De Rooms-Katholieke kerk bepaalde in 1656 dat iedereen die niet in deze 
theorie of de afstamming geloofde, als ketter werd aangemerkt. 
Het heeft tot 1952 geduurd dat paus Pius XII per decreet bepaalde dat recente 
ontdekkingen niet konden worden genegeerd en de aarde al miljarden jaren oud 
was. Daarbij bleef het een open feit dat de aarde en al wat daarop leeft een 
schepping van God is. 
Een afstamming tot Adam ondersteunde het koningschap in vroeger tijden als 
een instituut van Goddelijke oorsprong. 
Vele genealogen die in hun vroege kwartieren aansluiting vinden op vorsten en 
adellijke geslachten, claimen dan ook bij wijze van genealogisch grapje ( of met 
een voor hen geldende reden) dezelfde afstamming. 
De literatuur biedt ons vele mogelijkheden tot onderzoek naar voorouders die 
de Middeleeuwen voorbij gaan. Helaas zijn de meesten niet op feiten 
gebaseerd. Hoewel niet eenvoudig, is het toch mogelijk hier het koren van het 
kaf te scheiden en er zijn een aantal auteurs die zich op het gebied van deze 
materie hebben onderscheiden. Ik noem in dit verband Chriastian Settipani, 
Prins Cyril Toemanoff, Prof. David Kelley en Sir Anthony Wagner. 
De meer recente publicaties van Sir Lawrence Gardner met de afstamming tot 
Jezus Christus zie ik als minder gedegen en wetenschappelijk en nijg ik naar 
het rijk der fabelen te verwijzen. 
Terug naar de afstamming tot Adam: deze afstamming loopt in ieder geval via 
de Schotse koningen en de waarschijnlijk-miljoenen personen die claimen 
daarvan af te stammen. 
Niet bijzonder wetenschappelijk is het rotsvaste geloof in de letterlijke tekst 
van de Bijbel en daarmee ook de daarin vermelde genealogische gegevens. 
Hierbij moeten we overigens wel aantekenen dat de opvattingen van Darwin en 
die van de Bijbel minder ver uiteen liggen dan aanvankelijk werd beweerd. 
Immers de volgorde van de schepping komt overeen met die van Darwin en we 
moeten constateren van de oudste beschavingen tussen 4000 en 3300 v.Chr. 
zijn ontstaan. ( 
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Eind vorigjaar werden in Israël 400.000 jaar oude tanden van een Homo 
Sapiëns gevonden. Naar men tot op dat moment dacht was 200.000 jaar 
geleden de moderne mens in Afrika ontstaan en verspreidde deze zich vanuit 
later vanuit Afrika naar de rest van de wereld. 
Een discussie op internet leverde verrassende beweringen op, zoals waren 
eindelijk de verloren gewaande melktandjes van TV-persoonlijkheid Patricia 
Paayteruggevonden? 
Afgezien van deze minder serieuze berichten kwam men tot de concfusie dat 
het hier om een belangwekkende ontdekking gaat. 
Deze oudste bewijzen van onze eigen voorouders werden onderbouwd door 
datering van de aardlagen waar deze werden gevonden en door middel van CT 
scans. 
Op zich kan op zijn minst worden gesproken over een belangwekkende 
ontdekking die onze vroegste geschiedenis op zijn kop kan zetten en de 
evolutie in een ander daglicht kan plaatsen. 
De vraag kan gesteld worden of de oorsprong van onze eigen soort niet in 
Afrika maar eerder in het Midden-Oosten ligt waar de vroegste beschavingen 
zijn ontstaan. 
Voor onze huidige begrippen blijft de afstamming zoals deze in de Bijbel is 
gegeven een mysterie. Immers hoe is het mogelijk volgens onze huidige kennis 
dat sommige personen die in deze stamreeks worden genoemd soms honderden 
jaren oud werden? Missen er een groot aantal generaties en zijn slechts vanuit 
de oudste overleveringen maar enkele namen bewaard gebleven? Hoe kwamen 
de zonen van Adam en Eva aan hun vrouwen? 
Op de laatste vraag vinden we het antwoord niet in de Bijbel maar in het 
pseudepegrafische boek der Jubileeën Het boek is van oorsprong Joods en de 
gehele tekst is alleen bekend in het Ethiopisch. Deze tekst is vertaald uit een 
Griekse versie, waarvan echter slechts enkele citaten bekend zijn. Deze Griekse 
versie is zelf echter ook weer een vertaling. Ook zijn fragmenten uit Jubileeën 
bekend in Latijnse en Syrische vertalingen. 
Het geschrift geeft ook antwoord op de vraag waar de zonen van Adam hun 
vrouwen vonden. 
A wan, de vrouw van Kaïn, en Azura, de vrouw van Seth, waren zusters van 
Kaïn en Seth. 
Het zuster-broer huwelijk vinden we later veelvuldig terug bij de Egyptische 
farao's. 
In december1948 werd door de toenmalige redacteur van Gens Nostra, de heer 
W.D.H. Rosier, een afstamming tot Adam.gepubliceerd met de titel "De 
afstamming van Carolien Harriot Schierbeek (geb.1944) van onze aartsvader 
Adam in 141 generaties". Gegevens waren afkomstig van de heer Mr. J. Kunst 
uit Den Haag die eerder een artikel in het Nederlands Archief voor Genealogie 
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en Heraldiek een artikel liet verschijnen met de veelbetekenende titel 
"Afstammen van Goden". Zeer beleefd en geheel kritiekloos schreef de 
redactie: De redactie heeft gemeend, dat deze afstamming de Leden der NGV 
zal interesseren, te meer daar een eventueel gemeenschappelijk kwartier voor 
hen tot een gelijke uitkomst kan lei?en. Ons serieuze verenigingsblad deed dit 
zonder enige kritiek of aangegeven nuance. Zoals ik later van een insider 
mocht vernemen was dit artikel gepubliceerd bij wijze van 'grap'. 
Volgens het artikel dat elk van de 141 namen noemt, loopt de afstamming via 
de graven van Holland, naar de Schotse koningen (David 1), via de lange reeks 
legendarische Ierse koningen ( o.a. Conaire II, Eochaidh VID, Roitheaghtach I, 
Ereamhon, Sru, Magog) naar Jafeth, zoon van Noach, en vervolgens nog 10 
generaties tot Adam. 
Mijn advies: een ieder moet het maar volgens eigen maatstaven op waarde 
schatten, mits er in ieder geval gebruik gemaakt gaat worden van duidelijke 
literatuurvermelding. -

Literatuur. 
American Joumal of Physical Anthropology. Jan.2011, Gopher, Berkai en 
Hershkowitz. 
Dr. J. Monty White-Ouderdom van de aarde en Chronologie. Gens Nostra 
1948 blz. 193-195. 
A.M.H.J. Stokvis, Manuel d 'Histoire, de Génealogie et de Chronologie de tous 
les Etats au Globe (Leiden 1888) 

DE ROTTERDAMSE COMPONISTENFAMILIE DE LANGE 

I LANGE, Jan Hendriksz de 
Hij is mogelijk de zoon van Hendrik de L. en Maria van der Grift die is begra
ven op 23.05.1730 te Hillegersberg, wonend in de Catshoek te Cool (arm). 

Geb. ca 1680, droogscheerder. 
Gehuwd Maritje Prins, begraven Hillegersberg 18.08.1750 in de kerk met 
f.3,-
Kinderen: Marytje doop 03.06.1709 Cool 
Hendrik 
Samuel 
Lijstje 
Heijnderijntje 

doop 26.03.1713 begraven Cool i9.03.1720 
doop 12.05.1717 (RK) volgt II 
doop ? Trouwt 1 e Willem Lin 
doop ca 1721 

II LANGE, Samuel Jansz. 

kleed 

Doop Rotterdam (R.K.) 12 mei 1717 Tuinder in het ambacht Cool. 
Trouwt Ie 05.07/19.6 1740 Rotterdam Wilhelmina Hermens van Sol (Tol) 
Doop Rotterdam 20.08.1713 en begraven Cool 30.11.1782 dochter van 
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Harmen Tomas van SI en Maria WiIIems Breeveer. 
Trouwt 2e Coo105.06. l 787 Cornelia van den Burg (ieder f.6,- bruid Rooms) 

Kinderen 1 e huwe]ijk: 
Jan doop Rotterdam 16.04.1741 
Hermanus 
Marya 
Willem 
Hermanis 
Samuel 
Hendrik 
Hendrik 
Corne1is 

doop Rotterdam 13.12.1742, begraven Cool 6 jr. 23.05.1749 
doop Rotterdam 17.01.1745 
doop Rotterdam 04.07.1746 Trouwt Catharina van Santen 
doop Rotterdam 29.06.1749 Trouwt Eva Vermeer 
doop Rotterdam 11.12.1750 
doop 07.03.1752 Cool, begraven 0l.06.1752Cool. 
doop Rotterdam 19.07.1753 volgt Illa. 
doop Rotterdam 21.08. I 757, Trouwt Sophia Hoijman 

lila. LANGE, Hendrik de 
Doop Rotterdam 19.07.1753 - overleden Rotterdam 22.04.1817, Hovenier 
Trouwt 30.05.1778 Sophia Vergeer, doop Rotterdam 1.5.1751 (RK) 
Overleden te Brielle. 

Kinderen Samuel doop 08.10.1778 Cool volgt IVa. 
Simon doop 26.02.1782 Cool volgt IVb 
Jan doop 14.05.1783 
Willemijntje doop 08.04.1788 Cool en begraven 24.03.1790 Cool 
Hendrik doop 25.04.1790 Katshoek (Rotterdam) 
Willemijntje doop 29.01.1792 en begraven 29.02.1792 
Willem doop 03.04.1796 

IVa. LANGE, Samuel de 
Doop 08.10.1778 Cool - overleden Rotterdam 18.08.1858 
Trouwt Rotterdam 1.05.1800 Alida Berges, doop Rotterdam 25.04.1773 en 

overleden Rotterdam 14.11.1856 
Dochter van Jurgen Hendrik Berges, kelderknecht in de brouwerij De Drie Akers, 
overleden voor 28.01.1782 en Anna Eijndjes. 
Kinderen Sophia geboren/doop 06.08/08.08. l 800 Rotterdam 
Overleden te Rotterd~m 28.02.1885 ongehuwd. 
Jurgen Hendrik 18.01/24.01.1802 Rotterdam 
Overleden Rotterdam 02.12.1886. 
trouwt 10.07.1822 Rotterdam Elisabeth van Ophemert, geb. Rotterdam 

dochter van Jan van Ophemert en Geertruij Lamotte. 
trouwt 11.12.1833 Rotterdam Adriana Jorijna Beker, 

dochter van Gerrit Beker en Jorijna Kool. 
Simon geboren/doop 13.12.1803/08.0l.1804 Cool 

Begraven 06.02.1804 vervoert naar Hillegersberg. 
Elias Jacobus geboren/doop 04.09/15.09.1805 Rotterdam 

Trouwt 02 .. 11.1836 Rotterdam Aaltje Hendrica Walger, van 
's Hertogenbosch. 

Jan geboren/doop Rotterdam 20.05-31.5. I 808 
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Samuel geboren/doop 09/16.06-1811 volgt V. 

IVb. LANGE, Simon, de 
Doop Cool 26.02.1782 en overleden Rotterdam 22.07.1856 
Trouwt Rotterdam 09.09.1804 Jacoba Zwanenburg, geb. Monnikendam 
15.01.1785, dochter van Jacob Zwanenburg en Eefje Salingen. 

Kinderen: Simon geboren/doop 24.03.130.03.1806 Rotterdam 
Jakob geboren/doop l 7.04/05.05.1807 Rotterdam 
.Sophia 
Dirk geboren/doop 29.12/20.01.1811 Rotterdam 
Hendrik geboren 08.03.1813 Rotterdam 
Simon 
Willem geboren 10.05.1816 Rotterdam Overleden 23.04.1819 Rotterdam 
Samuel geboren 28.05.1817 Rotterdam volgt Vb. 
Evert geboren 27.05.1819 Rotterdam 
Jan geboren 30.09.1820 Rotterdam overleden 11.04.1821 Rotterdam 
Jan geboren 04.05.1822 Rotterdam 
Nicolaas geboren 

V. LANGE, Samuel de, 
Geboren/doop 09/16.06.1811 Rotterdam - overleden 15.05.1884 
Stadsbeiaardier 1830, Medefirmant van de fa. Rijken& de Lange 1840. 
Leerling van de orgelbouwer J. Reichner, Pruys, Bremer e.a. 
Hulporganist Lutherse Kerkte Rotterdam. 1833 organist van de Waalse Kerk 
te Rotterdam. 1854 van de Zuiderkerk en in 1864 van de Grote Kerk. 
Verstrekte het kapitaal van de pianohandel Rijken &de Lange die hem in 1884 
uitkocht. Het bedrijf bestaat nog steeds. 
Leraar aan de muziekschool van Toonkunst. 
1870 mede oprichter van de Bach vereniging in Rotterdam. 
1877 wegens 50 jaar organist benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Eikenkroon. 
Trouwt Ie 15.08.1838 RotterdamJohannaMolijn. 

Trouwt 2e 09.04.1874 Rotterdam Jacoba Maria Molijn, zuster van Johanna. 
inderen: Samuel volgt Vla 

Daniel volgt VI 
Alida Maria geboren Rotterdam 04.06.1843 
Trouwt 28.05.1872 Rotterdam Simon Akkersdijk, zoon van Nicolaes 
Akkersdijk en Jenneke Bruggen. 
Jacobus Francois 
Adriaan geboren Rotterdam 07.06.1845 
Hendrik Marie 
Adriaan 
Johanna 

geboren Rotterdam 23.01.1847 
geboren Rotterdam 04.07.1848 
Trouwt Rotterdam 25.09.1873 Jacob Anthony Voorhoeve, 
zoon van Jacob Voorhoeve en Elizabeth Scheij. 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 479 Jaargang 25, no. 1 - voorjaar 2011 



Johannes 
Wilhelmus geboren Rotterdam 25.05.1851 
Willem Charles geb. Rotterdam 26.04.1854 en overleden 23.05.1916 Rdm. 

Gehuwd Utrecht 04.08.1881 Mar Isabella Hubertina Kruijder. 
Maria 

Vb. LANGE, Samuel de 
Geboren 28.05.1817 Rotterdam 
Trouwt Rotterdam 18.06.1845 Jenneke Broekman, geboren 
22.01.1820 dochter van Jan Broekman en Berendina Gerrits. 

Kinderen: Simon geboren Rotterdan 24.06.1846 
trouwt Rotterdam 28.07.1897 Jannetje Wilhelmina van Seldoen 

Berendina geboren Rotterdam 20.09.1849 
Samuel geboren Rotterdam 21.11.1850 volgt VI 
Jan geboren Rotterdam 30.07.1853 
Berendina geboren Rotterdam 06.07.1856 

trouwt Rotterdam 15.11.1882 Gijsbert Ros, zoon van 
Gijsbert Ros en Catharina Hendrika Machielse. 

Jacoba 

Vla LANGE, Samuel de 
Geboren Rotterdam 22.02.1840 -overleden Stuttgart 06.07.1911. 
Gehuwd te Rotterdam met Aafje van.Oordt. 
uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. 
Leerling van zijn vader en Johannes Verhuist en J.F. Dupont die 
beiden les hadden gehad van Mendelssohn, en van Alexander Winterberger 
ooit leerling van Liszt. Studeerde te Brussel compositie bij Damcke. 
1857 debuut als organist in de Zuiderkerk te Rotterdam. 
Samuel volgde ook pianolessen bij Mikuli, een van de beroemste leerlingen 
van Chopin. Samuel kreeg met zij broer een aé}.nstelling aan het conservato
rium van Lemberg en bleef daar drie jaar. In 1863 terug in Rotterdam. 
Evenals zijn vader leraar aan de muziekschool voor Toonkunst en organist van 
de Waalse Kerk. In 1874 vertrokken naar Basel na gepasseerd te zijn bij dp 
vacature van directeur van de muziekschool. 
Ook in Basel werd hij gepasseerd. Verbleef korte tijd in Parijs en werd ver
volgens in 1977 leraar orgel, piano aan het conservatorium in Keulen. 
Was er o.a.bevriend met Brahms en Reger. 
1885 terug in Nederland, vestigde zich in Den Haag. 
1900 Directeur van het conservatorium van Stuttgart to 1908. 
Hij liet een zeer omvangrijk oeuvre na. Hij schreef 90 liederen, 80 orgelwer
ken, Soloconcerten, symfonieën, I 3 strijkkwartetten en veel piano en 
kamermuziek. 
Mede doordat hij veel in het buitenland verbleef is veel van zijn werk daar in 
archieven gebleven en is zijn werk vrij onbekend gebleven. 

(vervolg in het volgende nummer) [RV] 
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