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Tijdens de zestiende eeuw was de familie Tromper te Rotter-
dam een aanzienlijk geslacht, waarvan verschillende leden zitting
hadden in de Vroedschap. Jacob Pietersz. Tromper opende in het
jaar 1524 de reeks; na hem maakten achtereenvolgens deel van dit
college uit zijne zonen: Adriaan Jacobsz.Tromper 1542'—1558,
Jacob Jacobsz.Tromper genaamd Duyn 1558— 1563 en Aelurecht
Jacobsz. Tromper 1568-—1573. In 1575 kwam de derde gene-
ratie aan de beurt door de verkiezing van Gijsbrecht Adriaensz.
Tromper.

Deze was toen in de kracht van zijn leven, bijna 45 jaar oud. Hij
bezat het groote huis „Sint Joris" aan de noordzijde van den
Middeldam op de Hoogstraat, strekkende tot aan het Kerkhof
(nu genaamd Boerenvischmarkt); later werd het perceel ook aan
de zijde van het Kerkhof volgebouwd met een huis, bestaande
uit twee gedeelten, waarvan het eene, genaamd „Amsterdam",
verhuurd en het andere door Tromper zelf bewoond werd, nadat
hij „Sint Joris" in 1582 verkocht had aan zijn schoonzoon Jan
Clementsz. de Goor.
Tromper was een welgesteld man, die leveranties deed voor de

uitrusting van haringbuizen, een niet onbeteekenend grondbezit
had en daarbij een oliemolen oprichtte achter zijn huis aan het
Kerkhof, waartoe hij in 1579 verlof kreeg van de Vroedschap.
In het jaar 1595 verloor Tromper zijne huisvrouw Maritge

Elandsdr. Op zijn ouden dag stond den weduwnaar slechts ver-
driet te wachten door hetgeen hij met zijn kinderen zou zien ge-
beuren. Wij vernemen daarover het een en ander uit de archief-
stukken, zoowel wat betreft zijn gehuwde kinderen Eland, Ingetje,
Maritje, als zijn ongehuwden zoon Jan.
Reeds in het testament, dat hij in September 1596 maakte, klinkt

een sombere toon over het gedrag van zijn zoon Eland, die wegens
gemaakte schulden „zr/n ze/yen absent gemaec/cr /zee/r."

Eland was sedert 1589 gehuwd met Maria de Severijn, een naar
Rotterdam gekomen Antwerpsche jongedochter. In het jaar 1591
had hij den eigendom verkregen van een huis en oliemolen aan
de Kipstraat genaamd „Sint Jan", met alle gereedschappen en
toebehooren, alsmede een stalling. In 1596 wordt zijn failliet-
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