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Momenteel wordt er veel aandacht geschonken aan een tentoonstelling over oa. 
de schilder van Eijck, in museum Boymans van Beuningen. Ook de naast
liggende straat, de Witte de Withstraat (met veel galerien en leuke winkels) 
speelt in op genoemde tentoonstelling. Daarom dit keer 'het museum' voorop ... 
(zie ook de laatste pagina 'wild' met informatie over ontstaan en huisvesting). 
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CONNY'S COLUMN ( 4): Is u ook opgevallen, dat ..... ? 
Het lijkt of er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in voorouderonderzoek. 
Algemene nieuwsgierigheid? Benieuwd naar bloedverwanten? Wie waren mijn 
eerste voorouders, voor zover mogelijk te achterhalen? Zijn mijn naamgenoten 
familieleden of niet? Enfin, iedere onderzoeker heeft zijn/haar eigen redenen 
01n genealogisch onderzoek te doen. 
Door mijn functie als mede bestuurslid van de NGV-afdeling Rotterdam en 
omstreken, probeer ik zoveel 1nogelijk, nieuwe ontwikkelingen bij te houden. 
Zo vernam ik ook het bericht van de nieuwe site WIEW ASWIE. Ik had ook al 
viavia weleens gehoord van de diverse startersproblemen, die waren ontstaan 
tijdens het maken van deze site. Maar dat terzijde. 
Eind Augustus besloot ik deze site weer eens te bezoeken, om te speuren of 
mijn voorouders (van den Eijnden) er op te vinden waren. 
Tot op heden was ik, al speurende via internet, uitgekomen bij ene Joannes, 
gehuwd 1net ene Helena. Te vaag natuurlijk, zonder bronvennelding. 
Flink gezocht via wiewaswie, wat goed gaat, MAAR wilde ik bronnen inzien, 
dan moest ik (evt. eerst via een proefabonnement) betalen! 
Tsja, daar was ik al voor gewaarschuwd! 
Toch maar een andere site bezocht: GeneaNet. 
Ontdekte ik ineens 'nieuwe' (voor mij nog onbekende) vooro_uders, voorzien 
van nakomelingen .... !!! Wat een vreugde! Ik kwam uit bij Adrianus Wille
brordus van den Eijnde, gehuwd met Jacoba Jacobus de Lauw. Beiden geboren 
rond 1640 in Moergestel. DE BRONNEN (het belangrijkste in genealogisch 
onderzoek!) stonden er zelfs bij vermeld. 
Ik ga nu weer met volle 1noed 'verder, om mijn voorouders "te ontdekken". Niet 
alleen jaartallen, maar vooral HOE leefden 1nensen in die tijd? Welke belang
rijke historische gebeurtenissen vonden er plaats. 
Ook deze gegevens zijn aan te klikken via GeneaNet. 
En heemkundekringen kunnen me vast ook verder helpen ... 
Ik hoop binnen een nog onbekende tijd u te kunnen schrijven: 
DIEW ASDIE. (Maar dan wel via GeneaNet). [CB-vdE] ,. 

(laatst-binnengekomen bericht - op de 'eerste rang' geplaatst): 
BOEKENVERKOOP ... 
De Hollandse Vereniging "Ons Voorgeslacht" verhuisde recent naar Delft, 
1naar liet in haar oude pand aan de W alenburgerweg 109 in Rotterdrun haar 
dubbele / overcomplete literatuw·, tijdschriften, archiéfkastjes etc. achter. 
Wilt u uw genealogische boekenvoorraad aanvullen, kom dan op zaterdag 17 
november a.s. een kijkje nemen, want Ons Voorgeslacht wil er tegen zeer 
gereduceerde tarieven vanaf. Sla uw slag, tussen 11. 00 uur en 13 .3 0 uur! 
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AFDELINGSBIJEENKOMST zaterdagmiddag 10 november 2012 
In onze regionale krant las ik bij toeval, dat iemand in de Mookhoek, nabij 
's-Gravendeel, een cursus ging organiseren over GENEALOGIE. 

Ik heb me meteen aangemeld. 
De eerste les vond afgelopen februari plaats. Er waren in totaal negen 
bijeenkomsten. Het was een zeer leerzame cursus. De cursusleider deed het 
geweldig. Iedere les nieuwe werden er thema's behandeld. We kregen zelfs 
huiswerk mee ..... jajaja ... 
De andere cursisten waren mij volledig onbekend. Maar na al deze lessen 
samen gevolgd te hebben, kan ik u schrijven dat ik nieuwe vrienden ontmoet 
heb. Dezer dagen komen we weer bij elkaar. Dan neem ik hen mee naar 
Heinenoord voor o.a. een bezoek aan het archief, het heropende Hof van 
Assendelft, en een rondleiding op onze boerderij. 
Nu las ik pas in de krant, dat er te zijner tijd weer een nieuwe cursus door hem 
(Leonard van Kessel) wordt gestart, bij hem thuis. Zeker een aanrader. 
Wilt u info en uzelf mogelijk opgeven: bel hem op via 078-6732189. 

Wat heeft u nog meer aan de bovenstaande informatie? 
Onze cursusleider, Leonard van Kessel, is zeer ervaren in de genealogie, dus 
leek het me een goed idee om hem uit te nodigen voor onze eerstvolgende 
afdelingsbijeenkomst. Het thema wordt dan: 
GENEALOGISCHE ANTWOORDEN ZOEKEN VIA INTERNET. 
Echt een aanrader. We hopen dan ook weer vele leden te mogen begroeten. 
Locatie: de ruimte van het Streekarchief Eiland IT sselmonde aan de 
Socratesstraat 359b, 3076 BX Rotterdam-Lombardijen. (tel. 010-482 5758) 
Tot ziens! Aanvang 14:00 uur - einde tegen 17:00 uur. [CB-vdE] 

Genlias vs. WieWasWie 
Conny sprak er al even over in haar Column: de op handen zijnde ophef van de 
vertrouwde Genlias-site, die wordt vervangen door Wie Was Wie. Dit najaar 
kwamen brieven en bezwaren van een aantal afdelingen aan uw bestuur voor
bij, waarbij de NGV werd opgeroepen om een krachtig NEE te laten horen aan 
de 'eigenaren' van beide genoemde sites. WWW was zéker nog niet rijp 
genoeg, en bovendien was een betaalde site 'uit den boze', om meerdere 
redenen. Na alle commotie ontvingen we een (laatste) verklaring van onze 
eigen vorzitter, die ook 'qualitate qua' lid is van het bestuur van het CBG. 

De inhoud van de brief laten we hier volgen: 
Op 2 julij.l. is de beta-versie van Wie Was Wie als opvolger van Genlias online 
gegaan. Beta-versie wil zeggen dat er nog veel moet gebeuren aan deze 
website, maar dat deze al wél kan worden gebruikt. 
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De laatste maanden is gebleken dat Wie Was Wie nog niét naar behoren kan 
worden gebruikt. 
Zolang dit het geval is moet volgens ons Genlias in de lucht blijven. Het laatste 
bericht dat mij bereikte is dat dit nogmaals is uitgesteld tot 1 januari 2013. 
Bij zowel onze leden als onder de vrienden van het CBG is grote onrust ont
staan over Wie Was Wie. Maar liefst 6000 personen lieten ons weten dat zij 
voorlopig Genlias 'in de lucht' wilden houden. 
De NGV zal - als grootste belangenbehartiger voor genealogen - dan ook alles 
wat mogelijk is in het werk stellen om een zo goed en zo goedkoop mogelijke 
service te bieden. Wel moeten wij ons daarbij realiseren dat de NGV in deze 
kwestie geen directe partij is. 
WieWasWie is een product van de archieven met een duidelijke rol voor het 
CBG, die hiervoor de projectleider heeft geleverd. Wie Was Wie kwam mede 
tot stand door een subsidie van OCW die is verstrekt op basis van een begro
ting waarin rekening werd gehouden met een bijdrage van gebruikers. 
Aan dit project werken nu ook archiefdiensten mee welke niet participeerden in 
Genlias. 
Het hoofdbestuur van de NGV heeft deze kwestie rond WieWasWie op de voet 
gevolgd en er is regelmatig contact geweest met de projectleider Rob van Drie 
en de directeur van het CBG Leo V oogt. 
Ook heeft de voorzitter van de NGV contact gezocht met de voorzitter van de 
brancheorganisatie (BRAIN), Mevr. J. Steenhuis, over deze kwestie. Zij zegde 
toe dit in de eerste bestuursvergadering aan de orde te stellen om vervolgens 
met een delegatie. van het hoofdbestuur van gedachten te willen wisselen. 
Het volgende probleem wat zich voordoet is de financiële bijdrage voor het 
gebruik van Wie Was Wie. 
Velen van ons onderschrijven de stelling: 'WieWasWie moet gratis blijven' 
waar het diezelfde functionaliteit biedt zoals die ook bij Genlias werd geleverd. 
Het Hoofdbestuur ondersteunt deze stelling. 
In één van de NGV-afdelingsbladen vond ik de stellige bewering dat het 
zoeken naar akten van de Burgerlijke Stand gratis zal blijven. 
Bij navraag bleek deze bewering te zijn gedaan door een archiefmedewerker. 
Verwarring alom. En ik ben daarom opnieuw op onderzoek uitgegaan. 
Hoewel het ook onze insteek is deze gegevens gratis beschikbaar te stellen is 
de visie bij WieWasWie een andere. Wij hopen als Hoofdbestuur van de NGV 
(en wij zullen ons hiervoor sterk maken) dat de akten zoals ze 1net de aan
vullende gegevens op Genlias zijn gepubliceerd, zonder kosten te raadplegen 
blijven. Waar het echter de scans en andere functionaliteiten betreft zou wel 
een bescheiden bedrag in rekening gebracht kunnen worden. 
Bij de overweging van al het bovengenoemde zou er zeker rekening moeten 
worden gehouden met het feit dat Genlias mede mogelijk is gemaakt door het 
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vele werk van vrijwilligers. Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de 
hoogte houden. RoelofVennik, voorzitter NGV 

WE WAREN ER OOK BIJ: 
FAMILLEMENT WOENSDAG 26 SEPTEMBER, MAASTRICHT 
Na de vele aankondigingen gelezen te hebben, en DE kans te krijgen Óm dit 
evenement mee te maken, vond ik (Conny) als bestuurslid van NGV Rotterdam 
e.o., dat ik erbij moest zijn... Mijn indruk: GEWELDIG! 
Een verslag van de dag. 
Na de gestrande poging van onze secretaris om als afdeling gezamenlijk met 
een touringcar te reizen, had hij pogingen gedaan om samenreis-combinaties 
op te zetten, hetzij met auto's, hetzij per trein. 
Ik wilde reizen met het openbaar vervoer. Dus samen met buurtgenoot en lid 
Rob V oogt een treinticket geboekt naar Maastricht, op deze datum. Er was een 
leuke aanbieding: met tweetjes voor slechts 32 euro door heel Nederland op 
één dag. Dat hebben we dus geboekt. Zo stonden we om 9 .00 uur ( eerder 
mocht niet) stonden we op station Rotterdam-Lombardijen, waren even later op 
weg via Dordrecht, richting Maastricht. 
Op het NS-station Lage Zwaluwe vernamen we via de intercom, dat er een 
ongeluk was gebeurd bij Gilze Rijen (auto op spoorbaan), zodat we terug 
moesten naar Rotterdam ..... . 
In het kort: Na vijf(!) uur kwamen we dus aan in Maastricht, waar de verga
dering van de heraldische afdeling in 'Charlemagne' (helaas) al voorbij was. 
Naar het gebouw (gerestaureerde kerk) van het RHCL Regionaal Historisch 
Centrum Limburg) gelopen, waar ik bij binnenkomst 'allemaal' bekenden zag: 
DAT maakte de dag alweer helemaal goed! 
Ook de 'wereld' van de genealogie opende zich op dat moment: er waren volop 
stands waar info te verkrijgen was over de diverse thema's in de genealogie, 
van bladeren in (oude) boeken tot het computergebruik. 
Dat vonden meer mensen, want het was er enorm druk! Zo heb ik bijvoorbeeld 
ook Antonia Veldhuis , via de NGV-website bij u wel bekend, persoonlijk 
ontmoet. Wat een leuke, energieke dame! 
Maar gezien de beschikbare tijd, moet een mens keuzes maken. Dat heb ik dan 
ook gedaan. 
ZIEN en GEZIEN worden: ondanks het feit, dat ik nog niet zo lang meedraai in 
de wereld van de genealogie, herkende en kende ik vele aanwezigen. 
De rondleiding door Maastricht heb ik overgeslagen, daar mijn interesses zo 
breed zijn. Dus op naar de 'Bonbonniere', waar een heraldische markt was. 
Een geweldige omgeving voor zo'n markt, met een theatrale ontvangst. 
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Door mijn interesse voor heraldiek heb ik velen 'live' kunnen ontmoeten, waar 
ik ze tot dusver slechts kende van naam , mail of foto's. 
Ik heb tussendoor ook weer een mooi heraldisch naslagwerk gekocht. Je kunt 
het maar hebben, toch? 
Daarna terug naar het RHCL, om een lezing bij te wonen in het auditorium. 
De lezingen werden druk bezocht, dus snel een plekje veroverd aan de zijkant . 
En weer veel kennis en informatie mogen ontvangen. 
Maar zo rond 20.00 uur werd het tijd om het NS-station weer op te zoeken. 
Omdat ook de maag ging knorren, besloten om eerst wat te gaan eten, en be
landen in een snackbar. Jaja... Daardoor kwa1n ik in de gelegenheid om te 
vragen waar deze eigenaren hun vers-gebakken frites haalden ... 
Samengevat: in de toekomst bakken zij hun frites van het aardappelras AGRIA. 
Laten wij dat nou toevallig telen ... (wij= agrarisch bedrijfBiesheuvel, in 
Heinenoord). En voor de dagelijkse gekookte aardappel raad ik het ras 
Melodie aan. Maar dat natuurlijk even terzijde. 
De terugreis, die aanzienlijk korter was, verkeerden we in het gezelschap van 
Marius Krooswijk en Rob Dix - dat werd dus een zeer aangename treinreis. 
Laat in de avond keerden we terug in de Hoeksche Waard. Maar dat maakte 
niet uit. We hebben ervan genoten. U ook? [CB-vdE]. 

Na het bovenstaand verslag van een geslaagde dag, volgt onderstaand nog een 
kleine terugblik op het Famillement van onze landelijk voorzitter: 

In het kader van het 30e Internationale Congres voor Genealogische en Heral
dische Wetenschappen - dat dit jaar in Maastricht door de NGV en het CBG is 
georganiseerd - werd op woensdag 26 september een grote publieksmanifes
tatie georganiseerd. 
Het evenement was gratis toegankelijk en werd gehouden in het RHCL
gebouw en de Bonbonniëre, waar ruim vijftig organisaties zich presenteerden. 
Er werden rondleidingen door het RHCL georganiseerd en er was een inter
view met Liesbeth List over haar ervaringen bij het TV programma Verborgen 
Verleden. 
Tussen half zes en zeven uur waren er een viertal lezingen in het auditorium die 
gemiddeld door 100 belangstellenden werden bezocht. 
Het Famillement werd door NGV en CBG samen georganiseerd met de welwil
lende medewerking van het RHCL. Het concept van deze bijzonder geslaagde 
dag is zeker voor herhaling vatbaar. Naar schatting werd het Famillement door 
meer dan 1500 belangstellenden gezocht. [R.K.Vennik] 
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HET ROTTERDAMSE GESLACHT DUIJFHUIJSEN IN DE 16e 
en 17eEEUW. 
door Roelof K. Vennik. 
Bij het onderzoek naar het voorgeslacht van de Rotterdamse kunstschilder 
Pieter Jacobsz Duijfhuijsen stuitte ik al snel op een interessant voorgeslacht. 
Deze Pieter werd in 1608 in Rotterdam geboren. Hij leerde schilderen in de 
jaren 1625-1627 bij de Háarlemse schilder Johannes Torrentius. 
In Rotterdam woonde hij in bij zijn broer Jacob die het ambt van notaris 
uitoefende en waar Pieter regelmatig als getuige optrad. Uit een schuldbeken
tenis van 30.04.1652 blijkt hij 1000 gulden te hebben geleend aan Jan Gerritsz 
van der Me ij den. Deze wordt dan betaald met een rentebrief van 1000 gulden 

n laste van het Gemeene lant van Holland en Westvriesland. 
ieter schilderde voornamelijk portretten, genrestukken en religieuze 

onderwerpen en is nooit getrouwd geweest. Op 5.11.1673 maakt hij zijn 
testament bij notraris Basteels (ONA Rdam 921) / hij benoemd tot zijn 
erfgenamen Huijbertge, Elisabeth en Jacob van Overveldt, de kinderen van zijn 
zuster Lijsbeth Jacobs Duijfhuijsen en haar overleden man Adriaen Pieters van 
Overveld. 
Prelegaten zijn er voor zijn nichten Huijbertge en Elisabeth van Oveveld, elk 
voor f.1000. Bovendien krijgt Elisabeth nog eens f 1000 en enkele andere 
goederen omdat hij als peter bij haar doop was. 
Teuntje Jacobs, zijn zuster krijgt f. 2000,-, de kinderen van Cornelis Huij
brechts elk f.50 en de kinderen van Huijbertje Huijbrechts Duijfhuijsen, elk 
f.100. Hij werd in Rotterdam begraven op 27 september 1677. 
Het Schevenings - Rotterdamse geslacht Duijfhuijsen en met name zijn 
bekendste telg Huibert Duifhuis is uitgebreid beschreven in het Rotterdams 
Jaarboekje van 1963 door Dr. A.J. Teychiné Stakenburg, Huibert Duijfhuis (ca. 
1515-15 81) laatste pastoor der St Laurenskerk. 
Het leek me wenselijk niet nogmaals de gehele genealogie over te nemen en ik 

erwijs voor de totale genealogie naar bovenstaande publicatie. Wel ben ik zo 
vrij een aantal aanvullingen uit notarieel archief te geven alsmede mijn beden
kingen omtrent het geschatte geboortejaar van Huibert door Stakenburg, dat in 
tegenspraak is met het algemeen aanvaarde geboortejaar 1531, zoals ook 
genoemd in vele andere publicaties en het Nieuw Nederlands Biografisch 
Woordenboek. 
Uit het Oud Notarieël Archief komt ook het geschil tussen de families de Bout 
en Duijfhuijsen aan het licht dat tot enig -al dan niet terecht- moddergooien 
heeft geleid. 
Ter verduidelijking kom ik met een onvolledige stamreeks van de eerste drie 
generaties. 
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1. Jacob Symonsz. - geboren 1488 te Scheveningen en overleden te Scheve
ningen juni 1557. 
Haringreder, Schepen van Den Haag voor Scheveningen 1529-1557. schout 
van Scheveningen 1539, Schout van Valkenburg en de beide Katwijken 1543-
1544. Hoofdman van het St Anthoniusgilde in 1522. 
Hij trouwt 1 e met NN dochter van NN en mogelijk Machteldt Gerrit Jansdr 
Paert. Trouwt 2e na 1526 met Lijsbeth Gijsbertsdr. (overelden Rotterdrun 
voor 1578). 
Kinderen: Adriaen, geb. 1514 

Symen 
Pleuntje, ca 1520, volgt Ila. 
Lennert 
Huibert volgt Ilb. 

lla. Pleuntje Jacobsdr. 
Zij trouwt met Gerrit Claesz de Bout. Het echtpaar krijgt 3 minstens drie 
kinderen te weten: 

Claes Gerrits de Bout korenkoper, schepen en vroedschap te Rotterdam, 
Tresaurier en leproosmeester te Rotterdrun, baljuw van Schieland. 
Overleden Rotterdam 16.02.1601. 

Eewout Gerrits de Bout, kapitein der Admiraliteit van de Maze 
Adriaen Gerrits de Bout, kapitein der Admiraliteit van de Maze Zij ver

schijnt al vennoedelijk langer dan een halve eeuw naar haar dood in 
een notariële akte van 31 januari 1655 (ONA Rdam 394). 

Een verklaring op verzoek van Jacob Jacobsz Duijfl1uijsen, notaris, dat 
Trijntjen Dircksdr. 73 jaar, bejaarde dochter en Teuntje Jacobs, 59 jaar bejaarde 
dochter en Pieter Jacobs 47 jaar (d.i. schilder Pieter Duijfhuijsen) getuigen dat 
ze van verschillende zijden hebben gehoord dat destijds wijlen Pleuntje Jacobs 
Duijfhuijsen haar bezit heeft overgegeven aan haar enig kind (de anderen zijn 
dan inmiddels overleden) Gerrit Claesz de Bout, op voorwaarde dat hij Pleuntje 
levenslang zou verzorgen. 
Echter heeft Gerrit al haar vennogen er doorheen gejaagd waardoor zij in 
armoede was vervallen en haar frunilie in een 'godshuijs' in Den Haag heeft 
laten opne1nen en daar is overleden. 
Deze verklaring is een onderliggend belastend bewijs voor de handel en wandel 
van de Bout en zijn nageslacht. De akte van 30.10.1652 (ONA Rotterdam 274) 
Teuntje Jacobsdr. Bejaarde dochter, 57 jaar Pieter Jaéóbsz (Duijfhuijsen) 44 
jaar, burgers van de stad Rotterdrun, verklaren op verzoek van Jacob Jacobsz 
Duijfuuijsen en Jacob Huijbrechtsz Duijfl1uijsenm gewezen notaris alhier en 
Gijsbrecht Huijbertsz Duijfuuijsen, allen kinderen van wijlen Huijbrecht Ja
cobsz Duijfuuijsen, gewezen predikant te Utrecht en van andere familieleden 

1340 NGV afdeling Rotterdam e.o. 550 Jaargang 26, no. 3/4 - najaar 2012 



hebben gehoord dat Gerrit Claesz den Bout die in Rotterdam gewoond heeft en 
dijkgraaf van Schieland is geweest, bloedvoogt is geweest over de drie zonen 
van Huijbrecht Jacobsz Duijtbuijsen, die in april 1581 te Utrecht is overleden. 
Hij beheerde de goederen van de drie zonen waaronder de goederen van de 
vicarije in Scheveningen. Hij stamt af van wijlen Pleuntje Jacobsdr. 
Ten onrechte werden huren en renten van de vicarije door zijn zoon Claes 
Gerritsz de Bout en kleinzoon Frans Claesz de Bout, die tegenwoordig -
stadscontabel is, toegeëigend. Het komt inderdaad tot een proces, zo blijkt uit 
de akte van 19.05.1654 (ONA 384). 
Jacob Jacobsz Duijtbuijsen, notaris machtigt Hannen van Oolen, procureur bij 
de Hoge Raad, om te procederen tegen zijn neef Frans Claesz de Bout, die 
-edaagd wordt in verband met de vicarije en de daartoe behorende landen en 
oederen eertijds gesticht in de Parochie van Scheveningen op de altaren van 

de H. Maagd Maria, de apostel St Petri, St Huijbert en St Ursule. Duijfhuisen 
heeft de vicaie overgedaan aan zijn neef Jacob Ariense van Overvelt volgens 
akte van collatie, van 8.10.1652 wat door de Staten van Holland op 18.11.1652 
is goedgekeurd. Hoe de relatie tussen beide verwante families werkelijk waren 
en of ze met elkaar zijn verzoend is niet helemaal duidelijk. Frappant is wel dat 
de broers Jacob Duijtbuijsen (de notaris) en Pierter de kunstschilder beide in 
1653 aanwezig zijn op de begrafenis van een kind van Frans de Bout. 

llb. Huibert Duijtbuis (Duijtbuijsen). Zijn geboortejaar 1531 wordt door 
Staken burg bestreden. Hij stelt dit op ca 1515. Hij baseert zich op een Huberti 
filii Jacobi de Sceveninge die voorkomt in de Rekeningen van de domproost 
van Utrecht d.d. 8.02.1540. Hij zou toen 8 jaar moeten zijn geweest en onmo
gelijk dat hij toen al priester was. Een interessante hypothese wanneer dit 
inderdaad dezelfde persoon zou zijn. Het Nieuw Nederlands Biografisch Woor
denboek venneldt 1531, wat ook mogelijk zou kunnen zijn. Een ander aanvul
lend bewijs dat voor beide van de data zou kunnen pleiten is het portret dat 

L: ,>or Jan van Score 1, overleden in 1562, zou kunnen zijn. De man is duidelijk 
Ten dertiger, maar het is niet bekend wanneer het portret is gemaakt. Dit hangt 

samen op Huberti fill Jacobi inderdaad identiek is aan onze Huibert en dus na 
1545 maar voor 1562 is gemaakt. Bijzonder is dat Jan van Scorel ook kanun
nik was en contacten onderhield met vooraanstaande humanisten. Hij zal 
vrijwel zeker ook contacten hebben onderhouden met onze Huibert die dezelf
de ideeën heeft aangehangen. Meer onderzoek is hier noodzakelijk. 
Huibert wordt in 1578 predikant in Rotterdam waar hij eerst priester is 
geweest. Hij moet sinds 1566 een relatie hebben gehad met Krijntje Pietersdr., 
26 juli 1574 overleden in Keulen en begraven in de St Jacobskerk te Utrecht. 
Huibert is begraven op 3 april 15 81 . Hij kan beschouwt worden als een voor
loper van de Remonstranten. 
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Uit het huwelijk 3 zonen: Abrahain, Jacob (volgt III)en Gijsbrecht, 

Illa. Jacob Duyfhuisen, geboren Rotterdam circa augustus 1569, lakenbereider 
en notaris, begraven Rotterdam, Prinsekerk 13.1.1641 trouwt Lijsbeh Jaspersdr. 
Begraven Rotterdam 23 juni 1652. 
Kinderen: 

Jacob Duijfhuisen, notaris, begraven Rotterdam 13 april 1671 
Teuntje Duijfhuisen, nog in leven 27.10.1677 
Pieter Duijfhuijsen, geboren Rotterda1n 1608, kunstschilder 

Lijsbeth Duyfhuisen, begraven Rotterdain 27 juni 1680 trouwt Rotterdam 
5.8.1646 

Ary Pietersz van Overveld. 

Het ontstaan van de collectie Boijmans - van Beuningen 

Het museum ontstond dankzij het legaat van de Rotterdamse verzamelaar Frans 
Jacob Otto Boijmans (1767-1847) aan de stad Rotterda1n in 1841. De schilde
rijen en andere kunstvoorwerpen werden eerst ondergebracht in het historische 
Schielandshuis. In 1849 werd daar het Museum Boijmans geopend. 

Bij een brand in 1864 ging een deel van de collectie verloren. De collectie werd 
echter door nieuwe aankopen en door schenkingen gestadig uitgebreid. In 193 5 
werd een nieuw gebouw betrokke~, ontworpen door de stadsarchitect Ad van 
der Steur. 

Vanaf de oprichting hebben particuliere verzamelaars een belangrijke rol ge
speeld in de geschiedenis van het museum. Aan twee van hen dankt het muse
um zijn naain. De Utrechtse jurist Frans Jacob Otto Boijmans vermaakte in 
184 7 zijn kunstcollectie aan de gemeente Rotterdam. Dat was het begin. 

In 1958 verwierf het museum de collectie van de havenbaron D.G. van Beu
ningen. Dat was zo'n mijlpaal dat de naam van het museum werd veranderd in 
Museum Boijmans Van Beuningen. 

Er zijn nog veel meer pa11iculiere verzamelaars aan wie het 1nuseum veel te 
danken heeft. [bron: Wikipedia] 
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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 .2012 € 10,- te 
voldoen op gironr. 3049072, t.n.v. Ned. Genealogische Ver. Afd. Rotterdam e.o. te Rotterdam. 
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