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ET inrichten van de tentoonstelling, die van 16 April17 Mei 1953 in het Rotterdams Gemeente-archief is gehouden van tekeningen en aquarellen van Dirk Langendijk, zijn zoon Jan Anthonie en zijn leerling Chr. Meijer, gaf
gerede aanleiding tot het instellen van een archiefonderzoek naar
levensbyzonderheden van deze drie Rotterdamse Meesters, dat
leidde tot een aanvulling en correctie hunner levensberichten,
waarvan het resultaat hier wordt meegedeeld.
De uit Overijsel afkomstige Hendrik Langendijk, Dirk's vader,
was kruidlezer van beroep. Op 15 Juli 1722 legde hij in handen
van burgemeesteren van Rotterdam de eed af als „garballeur",
een functie, waartoe hij door de Kamer Rotterdam van de V.O.C.
benoemd was*). Een garballeur of garbuleur was iemand, die
specerijen van vuil en stof moest zuiveren; hij moest de specerijen, en speciaal de nagelen, ook sorteren.
Hendrik Langendijk was eerst getrouwd geweest met Aaltge
van Hattem, uit welk huwelijk in 1726 een dochter, Maria en
in 1728 een zoon, Dirk, was geboren. Beide kinderen stierven
op jeugdige leeftijd en toen Aaltge hem in April 1746 door de
dood ontvallen was, hertrouwde Hendrik op 30 October van dat
jaar met Hendrina van der Kamp, jonge dochter van Arnhem;
zelf was hij omstreeks 1695 geboren in Wijhe.
Toen Dirk Langendijk op 8 Maart 1748 in een huis op de
Bierhaven het levenslicht zag, was zijn vader 53 jaar oud en zijn
moeder 40 jaar. Bepaald onjuist is de mededeling van de samensteller van zijn biografie in Van Eijnden en Van der Willigen's
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, n.l. „dat zijne
moeder alreede in het vijftigste jaar hares ouderdoms getreden
was, toen zij hem ter wereld bragt". Even onjuist is de aantekening in het register van aangifte van overlijden, waarin we lezen
dat Hendrina ten tijde van haar overlijden op 2 October 1790
95 jaar oud was; zij zou dan in 1695 in Arnhem moeten geboren
zijn en bij de geboorte van haar zoon zelfs de leeftijd van 53
jaar bereikt hebben. De rijksarchivaris in Gelderland heeft de
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