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>< :\tttûï{!:ïi.igi~sît~rîiisÊ:1:iiiP-îKilti:rltP:óî.{w.iiîs.\JSàis.wiJ:its.~/lfät:Itf: 
(door uo Gijswijt) 

Enige tijd gdeden ontving de redactie van de hl!a drs. R. Stamkot een bijzonder interessant artikel over dl! 
e,, .. ~te Ddflmvcnsl! predikant Cornelis Corstl!nsz. Aan de hand van schaars overgebleven berichten rccon
v.irck hij hd leven van da.e figuur. geplaatst in een turhuknk periode v:111 de Nederlandse 
geschiedenis. Op 9 scptcmbl!r 1574 kwam de Clas~is Schiedam ter vergadering bijeen om hem le 
verzoeken tot predikant van de gereformeerde gemeente Delfshaven. Het werk 'Beschrijving en 
Geschiedenis van De(fshave11, benevens die van Scl10011der/o() en hel Slo1 Spange ', door F.J. Kleijn 
( 1873 ). vermeldt zijn namn daarbij als "Cornelis Christiaansz." (pag. 29). 
Kort voor of nog in 1774 kreeg Ds. Bussingh ecu exemplaar van de door Corstensz. geschreven 
'Wrlegghi11ge des Ca1echis111i der Gereformeerde Chris1elicke kercke in Neerduyrslandr, ere.' (Leiden, 
1598) van nabestaanden vm1 Cornelis Corstensz. Dit zou bdekcnen dat hij nageslacht heeft gehad. 
Het zou mooi zijn wmrncer wij bij plaatsing in 1340, het artikel van drs. St.amkot kunnen laten 
vcrgczdlcn van genealogische gegevens over het voor- en nageslacht v:m Cornelis Corstensz. Mij i:s niet 
hck,;;nd of hier reeds eerder ondeczock naar gcda:u1 is. Ik wil hiermee een oproep doen aan lezers die 
bereid 1.ijn (na overleg) de genealogie, slmnreeks of k..vartierstaat samen te stclkn. Hoogstwaarschijnlijk 
zal het onderzoek zich hepaken tot dc DTB\; van Schiedam en Delfshavcn. Geïnteresseerden kunnen 
..:ontact opneml!n met: Leo Gijswijt, Postbus 25056. 3001 HB Rotterdam. tel. 010.4766121. 

Et]tt\:i]:t:Itf ttt{Jli:Iî.lüctv~riJ!wi:iti:i:::z~K.ijtii:li®.ï.îsii~îK:::tI::::If l[iEJ:l:\::I:[J{jf { 
(door Roelof Vcnnik) 

In dit artikd de ·Rol van Kleine Zaken· van Bkiswijk. welke loopt van l 758-1788. In twee kolommen ver
deeld worden de eisers tegenover gedaagden wnncl<l. waarbij van de eisers meestal de woonplaats en het 
beroep en hij de gedaagden de reden van de zaak staat. (ARA.. Recht. Arch. Bleiswijk, )nv. nr. 24). 

Datum Eisa/baoep/woonplaats 

3-1758 Héndrik de Jongh. koopman h: Rotterdam 
'-"' 
l 2-8-1763 Jacobus Schoonen. Mr. chirurgijn alh. 
3-11-1769 Dirk van der Goes. lakenkoper te Rotterdam 

15-2-1771 Elias Blom. won. Zevenhuizen 

19-4-1771 Cornelis Zeilman. onder Kralingen 

7-6-1771 Johanncs van der Meij. chirurgijn Zoch:rmca 

15-11-1771 idem 
6-12-1771 idem 
6-12-1771 Gabricl Trui:;cnhuis. herbagier. w1111. alhier 

Gedaagde/beroep/woonplaats/reden dagvaarding 

Wouter lmmerseel. won. Bleiswijk: J 46.4.0 we
gens levering van zeep. incl. rente. 
Hannus Claasz Kout: f 4.0. l 5 voor medicamenten 
Hr. J.B. de In Faille: f 24.15.0 voor niet voldane 
winkelwaren in 1766. 1767 en 1768. 
Jan Glintmayer, v. Bleiswijk: f 6.5.12 voor niet 
voldane winkelwaren in 1766. 
Hendrik Bonne!. won. Bleiswijk: be-tr. schuld aan 
Jan Zeilman. 1768 met het schip De.n Tempel 
over Batavia naar China vertrokken en tijdens de 
reis overleden. De vader. Cornelis Zeilman, eist 
de schuld op die Bonnet aan zijn zoon had. 
Jan Gerrit se Gcflccs, won. alh.: f 6.12.0 wegens 
medicamenten. 
idem. 
idem. 
Jan Bcrnnrd de la Failk. won. alh.: J 13.10.0 
voor wrtceringcn ten Lijncn huize gemacckl '277 



17-1-1772 Johannes van der Meij 
7-8-1772 Wilkm van Kampen 

18-6-1773 Cornelis van der Wilk 

18-6-1773 Ary de Bruin 

19-8-1774 Agneta Vranke, wed. bakker 
21-10-1774 Hendrik van Packmohr v. Johannis Thome.e. 

apotheker tot Rotterdam 
23-12-1774 Jan Weber 

6-1-1775 Jan Weber 
29-9-1775 Nicolaas Johannes Woordhouder. 

Lmnbertus van Kouwenberg. heh. boedel van 
Hl!ndrik Bonnet 

27-10-1775 Woordhouder en Kouwenberg. schepen der 
Heerlijkheid Bleiswijk. curatoren in de aban
deerde boedel van H. Bonnet 

27-10-1775 Gerrit de Hoog 

12-4-1776 Jan van Heusden 

l 8-10-1776 Dirk Jan se 

18-10-1776 Hendrik Scholte 

4-7-1777 Dirk Reàcrs 

4-7-1777 Johannes Kooy. chirurgyn 

4-7-1777 Cornelis Papendrcgl. won. Zoctamccr 

31-10-1777 Maria de Bruin 

31-10-1777 Jan van Heusden 

19-12-1777 Aeltjc van Ossden. weduwe v. Jan de Leeuw 

28-5-1779 Johannes Kooy. chirurgijn 
11-8-1780 George Wig more. won. Bleiswijk 

9-3-1781 Ary Yan Santen. kakmeester te Bie iswijk 
6-4-1781 idem 
8-6-1781 idem 

15-3-1782 Hr. Nicolaas Johannes \Voordhouwer. 
baljuw en schout deser heerlijkheid 

12-4-1782 Cornelis Treurniet. won. Bleiswijk 

9-8-1782 Hendrik Richter. won. Rotterdam 

7-3-1783 Nicolaas Moknhauer. dienaar tc:r justitie 
dezer heerlijkheit 

30-5-1783 Willem Janse 
30-5-1783 Wilkm Snijder. chirurgijn te Moercapcl 

27'f. 

Jan Gerritse Getlces. 
Gabriel v. Treusen.huis: f 2.8.0 wegens verblijf 
op de Bleiswijkse kermis in 1769. 2 dagen en 2 
nachten, om in het tappen te assisteren. 
Hendrik van der Laan: f 15.0.0 voor het snijden 
van 600 bossen riet. 
Gerrit Jansz. van der Lely; f 7.0.0 wegens water
huur in de polder. 
Dirk Vermeer: J 7.10.0 voor huur en inwoning. 
Hendrik Bonnet, Mr. chirurgijn te Bleiswijk: 
f25.0.0. 
Hendrik Bonnet; f 80.0.0. 
Hendrik Bonnet. 
Pieter Thysz Starreveld. 

Willem v.d. Starre .. 

Klaas Kreeuw; f 1.1.4 wegens geleverde haring 
en aardappelen in 1774. 
Barcnt Elderman: J 7 .10.0 voor stageld van een 
schuur en vcenturf. 
Hendrik van der Laan: f 4.5.0 voor het snijdc.n 
en wegen van riet. 
Jan Dirk Rademakcr: f 11.12.8 voor het maken 
van een sloot. 
Johannes van Dieten: f 32.0.0 wegens gekvade 
goederen. 
Jacobus Jongeneel: f23.4.0 visites en medica
menten 1775/76. 
Cornelis Goethart. won. Bleiswijk: f 4.3.3 koop 
van een paard in 1777. 
Leëndert en Willem Draijer: f 31. 13.0 aan 
winkelwaren. 
Jan Hendrik v. Utregt. wonend alhier: f 10.18.0 
wegens geleverde melk. 
Cornelis Goethart: j 33.2.0 houtwaren. materialen 
en arbeidsloon. 
Ary Hoá: J 16.6.0 wegens medicamenten. 
Willem v.d. Starre: f 4.10.0 voor huishuur. 
arbeidsloon en kosten. 
Hendrik van Hoek: J 1.0.16 wegens stoelcgel . 
idem. 
idem. 
Philip Wilkmsz Verkade: boete van f 25.0.0. 
heeft zich huiten de Ambagte alhier meller woon 
begeven zonder behoorlijke attestatie van zijn 
laatste residentie. 
Klaas Bruggeman; f 25.0.0 wegens besteding 
van greppelwerk f 0.l.0 de roede. 
Paulus Konijnenberg, won. Bleiswijk: f 36.16.8 
voor winkelwaren 1780/81 met kosten (erkent 
schuld maar verklaart onmagtig te zijn. 
Christiaan Engeling: boete f 6.0.0, heeft zijn hond 
los laten lopen. 
Antony v. Bijlevelt; f 12.0.0 te bel. wrdiend loon. 
Hendrik van der Sande: f21.18.0 voor geleverde 



30-5-1783 Adrianus Koster, won. even buiten R 'dam 
30-5-1783 Dirk de Roo 
8-8-1783 Adrianus Koster ( opnieuw) 
6-8-1784 Leendert van Ette, won. Hillegersberg 
1-7-1785 Dirk v. Doodewaert 

21-10-1785 idem 
21-10-1785 Joost hendrik Ribout; Pieter Bakker, won. le 

Hazerswoude; en Cornelis van der End~, 
verhuurder van rijtuigen 

7-4-1786 Beerent Halst 

4-8-1786 Cornelis Treurniet 

4-8-1786 Cornelis Struijs 

18-4-1788 Arie Kool 

medicamenten: opgelegd f. 15.15.0. 
Klaas Blij, won. alh.; f 31.10.0 geleend geld. 
Willem Vente: J 5.3.0 arbeidsloon. 
Blij, Klaas (opnieuw). 
Ale.wijn Kruijt; J 16.0.0 schuld. 
Maarten van der Wilk; f 16.0.0 schuld. 
idem. 
Leendert van Oldebarneveld, marktschipper op 
Rotterdam; f 37.3.0 aan de boedel der erfgen. 
van Jacobus van der Ende. 
Klaas Blij: f27.0.0 wegens wagenvrachten in 
1783/84. 
Pieter Weers: f 3 .12.0 wegens varen van aardap
pelen. 
Jasper v.d. Linden: f 6.12.0 niet betaalde winkel
waren. 
Gerrit Bongenaer; f 41.0.14 meester-loongeld, 
kostgeld vier weken inzake een wond aan de 
linkerhand, he.m toegebracht op 9-3-1788 in de 
herberg. (slof) 

:ttEIE:iiiR~i■Nf.î.1;111ïlitlii:}tî.i.ziûli!î.:Jtil:i1tiÎliillllIIf ]llit{: 
(door ing. Pieter Yijzelaar) 

Inleiding 
Uit het onderzoek naar mijn afstamming blijken er in Nederland en het voormalige Nederlandsch-Indië 
ca. zes takken te (hebben) bestaan.met de naam Vijselaar/VijzelaarNisdaar/Viselaer en Veijselaer. 
Eén daarvan was Nicolacs Vijselaar (Viseler), die op 25-4-1766 zou zijn geboren "onder Osnabrück". Hij 
huwde in 1796 te Stellendam met Catharina Smits. Hun nageslacht was tot 1941 te traceren en volgt 
hierna in de fragment-genealogie 'Vijzclaar' te Stellendam, beginnend met voornoemde Nicolaes (1). 

Voorts vond ik een tweede Nicolaes Vijselaar, die 30-11-1766 in De Vuursc.l1e (Utrecht) werd gedoopt. 
Hij was een zoon van Hendrikus Yijselaar, die van 1753 tot 1797 schoolmeester was in De Vuursche, en 
Barbara van Wiglinkhuijzen. Deze Nicolaes overleed te Westbroek op 11-9-1825 en was gehuwd met 
Jannetje van Wees, geb. Amsterdam ca. 1760, over!. Westbroek 26-6-1833. 

Lang nam ik aan. dat de Stellendamse en Utrechtse Nicolaes'en dezelfde persoon was, omdat de een ge
boren en de ander gedoopt werd in 1766. Omdat de eerste als "arbeider" werd vermeld en de tweede uit 
een ondeiwijzersmilieu kwam, lijkt dit echter onwaarschijnlijk. Bovendien is er een probleem met de 
beschikbare ak.1en. 
De akten van ondertrouw van Nicolaes (1) en Catharina (Stellendam 28-10-1796) en huwelijk geven 

en aan, dat hij "onder Osnabrug" werd geboren. De overlijdensakte van Nicolaes venneldt, dat hij te 
~lendam op 13-2-1813 te Stellendam overleed: oud 47 jaar (dus geboren in 1766!) en dat de namen van 
zijn ouders en hun woonplaats onbekend zijn. Hetzelfde is te lezen in de akte van het (eerste) huwelijk van 
Jan Hendrik Viselaar, met Margaretha Landwehr (Il) te Brielle in 1829. Een tekst van gelijke strekking 
vindt men in de akte van het tweede huwelijk van Jan Hendrik Viselaar, met Maria Catharina Tielemans 
te Brielle in 1835. Ook in de huwelijksakte van diens broer Nicolaas Viselaar met Ningetje/Engetje van der 
Slot (1-kind 2) te Brielle in 1827 wordt vermeld "dat de plaats van het overlijden van de laatste hunner 
respective bloedveiwanten in de opgaande linie hun onbekend is"; in de geboorteakte van deze Nicolaas 
Viselaar (Stellendam 1800) worden alleen de namen van de ouders vermeld: Nicolaas en Katharina. 

Tot zover de beschikbare akten, die helaas geen enkel aanknopingspunt geven inzake de vraag, wie de 
ouders waren van Nicolaes Vijselaar (1). Vanzelfsprekend werd onderzocht, of hij wellicht uit één der 
andere bekend zijnde takken "Vijzelaar" stamde, zoals uit Enkhuizen, Zaandam, Edam en Amsterdam; 
echter zonder resultaat. Dat beide in de aanvang van dit artikel genoemde Nicolaes 'en in 1766 zijn 
geboren/gedoopt, is in wezen het einige gemeenschappelijke gegeven. Alle andere informatie spreekt 
enige identiteit tegen of leidt tot èen dood spoor. 
Mocht er onder de lezers iemand zijn die onverhoopt enig inzicht in dit afstammingsprobleem zou kun-
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nen geven. dan houd ik mij daarvoor in grote dank aanbevolen! Waarbij aangetekend dat eventuele kosten 
uiteraard voor mijn rekening komen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan: 
Ing. Pieter Vijzelaar, Van Ostadelaan 7, 1213 EG Hilversum. 

Genealogie 
1 Nicolaes Vijselaar (Viseler). geb. "onder Osnabrug" 25-4-1766, arbeider. over!. Stellendam 13-2-1813, 

tr. Stellendam 19-11-1796 Kamje (Catharina) Smits, ged. Sommelsdijk 1-5-1768, over!. Stellendam 4-
8-1814. dr. v. Daniel Smits en Johanna Koomans. 

Uit dit huwelijk: 
1. Gerrit Vzjselaar, geb./ged. Stellendam 19-1/5-2-1797, overl. ald. 5-9-1814. 
2. Nicolaas Viseiaar, geb./ged. Stellendam 23-1/9-2-1800, arbeider, overl. Brielle 13-1-1851, tr. Brielle 

30-5-1827 Ni11getje (Engerje) van der Slot, ged. Nieuwhellevocl 26-9-J 790, ovcrl. Brielle 22-11-
1873, dr. v. Cornelis van der Slot en Catharina Hokke. 

3. Johanna Vljselaar, ged. Stellendam 26-12-1802, over!. ald. 1-8-1814. 
4. Hendrik Vijzelaar, geb./ged. Stellendam 7/31-3-1805, volgt II. 

Il Hendrik Vijzelaar (Jan Hendrik Vise/aa,~, geb./ged. Stellendam 7/31-3-1805. arbeider, overl. 9-10-1 "-". 
tr. [ 1] Brielle 24-4-1829 Grietje Landweer (Margaretha La11dlvehr ). geb. Heemstede 6-8-1803. wer . , 
over!. Brielle 19-J 0-1834. dr. v. Hendrik Landwehr (Landswaart) en Margaretha Huysman; 
tr. 12] Brielle 26-6-1835 Maria Catharina Tielemans, ged. Brielle 22-6-1809. dienstbode. dr. v. Johannes 
Ticlemans en Elizabeth Wolting. 

Uit het eerste huwelijk: 
l. Margn·etha (Grie~je) Vijze/aar. geb. Brielle 4-11-1829. over!. ald. 10-9-1832. 
2. Klaas Vijze/aar, geb. Brielle J 0-3-18321 volgt III. 
3. Hendrik Vzjzelaar. geb. Brielle 25-6-1834. over!. ald. 11-9-1836. 

II I Klaas VUze/aar. geb. Brielle 10-3-1832. arbeider, tr. Oostvoorne 5-10-1853 Maria Catharina Wilmes. 
geb. Oostvoorne 25-4-1832. dr. v. Willem Wilmes en Anna Maria Adelheid Meijer. 

Uit dit huwelijk: 
1. Maria Marg1ie1a VUzelaar. geb. Oostvoome 7-9-1856, over!. Alphen a/d Rijn 29-11-1941. tr. 

Willem vm1 Gee11e11. 
2. Willem Jan Hendrik V(izelaar. geb. Brielle 21-1-1861. over!. ,ild. 11-8-1861. 

(slor) 

iÎRi:t1MÎNXf:G.~iNliûûimjililî.lfflB.1:lû.i\liiMl:1;N\ls.iîiïîmliimiRI 
( door W. van Zeeland) 

Inleiding 

Deze fragment-genealogie is gebaseerd op 'Ons Voorgeslaclll' 1978. pag. 189-224, 521 en 664; d.w.z. 
indirect op de lenen van de Hof van Wassenaar en van de Burcht van Leiden. De bedoeling wa5 (,, :5 
nog steeds) een nader inzicht te verkrijgen in de familie (Van) Spieringshoek. waarvan de leden in d ..: 
en l 7e eeuw o.a. in Schcvt:ningen kerkelijke en openbare functies bekleedden. 
In het hegin van de 13c eeuw stond het slot Spieringcxhouck tussen Vlaardingen en Schiedam, bij de 
Vijf Sluizen ( 'Bro1111e11 voor de Geschiedenis van Ro11erdam ', deel II. pag. 613 ). In 1351 werd het door 
de Kabeljauwen verbrand. 
Een tweetal opmerkingen, ten eerste: Goeswijn (van der Leede) (1) is slechts bekend door zijn zoons. Ten 
tweede, mogelijk is er verwantschap met Heijnric heer Diederic Zaijensz., leenman van Wassenaar in de 
Kethel, neef van de leenheer Diederic van Wassenaar, venneld in 1312 en misschien in 1326 ('Ons 
Voorgeslacht' 1978, pag. 215 en 229). 

Genealogie 
1 GoeswU11 (vm, der !.Rede). Had twee zoons: 
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1. Jan GveswU11sz van der !.Rede. eigenaar van Spieringshoek en van een huis in Schiedam, later leen
man van Wassenaar. vcnneld in 1368. 1370. 

2. Dirc Z.1ye GoeswU11sz van der Leede, volgt Il. 



Il Dirc mye Goeswzjnsz van der l.Rede, eigenaar van Spieringshoek. later leenman van Wassenaar. ook in 
de Kethel. zwager van de leenheer Philips, heer van Wassenaar en burggraaf van Leiden, vermeld in 
1370, 1371. 1401, 1403, 1416, 1420 ('Ons Voorgeslachr' 1980. pag. 575). over!. 1424, tr. K01harina. 
bastaarddr. van Dirc, heer van Wassenaar, burggraaf van Leiden, ridder, venneld in 1370. 
Zekerheid, dat Katharina de moeder is van Gooswijn en Baertout Zaije is er op dit moment niet). 
(Vennoedelijk) uit dit huwelijk: 
l? Gooswijn van der Leede, volgt Ula. 
2? Baertour Zaije Goes(i11sz van der Lee(de ), volgt Illb. 
3. Gillijs van der Leede. zn. v. Dirc en Katharina, leenman v. Wassenaar, in de Kethel. vermeld 1421. 

lila Gooswzjn van der Leede, leenman van Wassenaar, venneld in 14L6, vennoed. over!. 1421, tr. (N.N.); 
had twee zoons: 
l. Adriaan Goosw(insz van der Leede, alias Adriaan van Spieringslwek. volgt IYa. 
2. Jacob van Spieri11gshoek, volgt Nb. 

lllb Baenout Zazje Goesw1j11sz van der l.Re(de) (Barrour Dirc Znijensz). leenman van Wassenaar, neef van 
ddeenheer Hendrie, heer van Wassenaar en burggraaf van Leiden, vermeld in 1401, 1421, 1437, owrl. 
1457. tr. (N.N.); 
waarschijnlijk had Baertout een dochter, getrouwd met Jan !Jsebra11tswo11 (zie bij l.); 
Baertout had ook een zoon: 
1. Jan Banowsz (van der Lee), leenman van Wassenaar in de Kethel, neef van de leenheer Johan, heer 

vnn Wassenaar en burggraaf van Leiden. venneld in 1457. over!. 1463, tr. Karherzj11 Wowersdr. 
Het leen versterft in 1463 op zijn neef (oomzegger) IJscbrant Jan IJsebrantszoonsz" neef van de leen
heer Johan van Wassenaar, burggraaf van Leiden. gehuwd met Gheertruijdt Aerndtsdr. ('Ons Voor
geslac/11' 1978, pag. 521 ). In 1468 versterft het leen op diens broer Adriaen Jansz. die het in 1491 
overdraagt aan meester Comelis van Dorp en diens broer Jacob van Dorp. 

IYtl Adriaan G()osw~;,1sz van der l.Rede, alias Adriaan van Spierillgsl10ek. leenman van Wassenaar. neef 
van de leenheer Heijnric. heer. van Wassenaar en burggraaf van Leiden. ridder. onmondig in 1421. 
mondig in 1423. venndd in 1446. over!. 1489. tr. Elisabel/1 PieTersdr .. vcnnekl in 1446. 
Uit dit huwelijk (?): 
1. Jan Adriaen(sz) van Spieringslwek. volgt V. 

JVh Jacob van SpieJi11gsJ10ek, venneld in 1463 ('Ons Voorgeslachr' 1980. pag. 571 ). tr. (N.N.): 
had twee zoons: 

V 

1. Hend,ic (Jacobsz) van Spieringshoek, ca. 1473 achterh:enman van Wassenaar, priester. vermeld in 
1495. 1497 ('Ons Voorgesladll' 1980). 

2. Pouwels van Spie1i11gslwek. ca. 1473 achterleenman van Wassenaar. Ca. 1473 hebben zij 6 m land 
in leen van hun oom Adriaan. 

Jan Adliaen(sr.) van Spieringshoek. venncld in 1489, leenheer van Wassenaar, draagt tussen 1497 en 
1509 in vier delen Spicringshoek over. resp. aan Jan Jacobsz alias Jan Doen: Jan (Dircsz) Oom (zijn 
neef), schout te Dordrecht: Pieter Yecnlant Jacobsz: en Jan Evcrtsz. · 
Mogelijk had hij een zoon: 
l? Comelis Jansz. leenman van de Lek en Polanen in Maasland. venneld in 1528 ( 'Ons Voorgesladu' 

1980). 
rsloT) 

ili:E:EifI:t::::]t n::::Jl:l::1lililI:fiiiil::û!liil■ii/lNJlli~§P-lil:::J:1::E:E:i:EI i:J:Jtf iiil:Jii!J:?i 
(door M. van Zoest) 

Het is altijd weer boeiend om van personen te vernemen, wat" de aanleiding is geweest om zich te gaan 
interesseren voor genealogie. Bij mij persoonlijk is de interesse gekomen door mijn echtgenote! 
Omstreeks haar verjaardag, al weer meer dan twintig jaar geleden, ontving zij een boekje van een zekere 
P.B. Oranje uit Soest, die als het ware op een presenteerblaadje de 5 niet aan elkaar verwante takken van 
het geslacht Oranje op een rijtje had gezet. In één oogopslag kon zij zo terugkijken in haar stamboom tot 
ca. l 600. Vele voorvaderen waren vissers geweest in Yerseke. U begrijpt dat ik wat jaloers werd en 
vanaf dat tijdstip ging ik regelmatig op pad richting Rijksarchief in Arnhem op zoek naar mijn 
voorvaders, die allemaal uit Velp bij Arnhem atlrnmstig bleken te zijn. Na enige jaren "spitten" was ik 
gevorderd tot ca. 1750. maar bleef ik "steken". 
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Een andere "G" waarvoor ik mij al geruime tijd interesseer, is die van grafologie. Dat is de wetenschap, 
die zich verdiept in de bepaling van het karakter van een persoon via het handschrift. Waarom nu 
genealogie en grafologie? Ik werd hier opmerkzaam op gemaakt door een vriendin van mijn dochter. Zij 
had haar moeder nooit gekend, omdat die bij de geboorte van haar dochter was overleden. Deze vriendin 
was wel in het bezit van brieven van haar moeder en vroeg mij of ik het karakter van haar moeder kon 
bepalen. Na onderzoek bleek, dat zij voor 90% het karakter van haar moeder had geërfd. Zo kan men van 
het een tot het ander komen. Het is fascinerend om handschriften van voorouders te ontdekken en ver
volgens aan de hand daarvan hun karakter te bepalen. Op die manier kunnen we meer te weten komen over 
personen die lang geleden hebben geleefd, voor menigeen een welkome aanvulling op hun stamboom. 
In september 1996 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Grafologie en Schriftexpertise 70 jaar. 
Helaas kent ons land ook vele pseudo-grafologen. Dat is jammer, want een grafoloog-NVGS heeft niet 
zomaar een ca. 4 jarige opkiding achter de rug. In Nederland zijn vele gerenommeerde bedrijven, die 
pennanent gebruik maken van door de NGVS opgeleide en gediplomeerde grafologen. 
Geïnteresseerde lezers van 1340 kunnen mij ook benaderen met vragen en verzoeken om inlichtingen. 
Mijn adres luidt: M. van Zoest, grafoloog NVGS, Landsmanhof 31, 3342 XD Hendrik-Ido-Ambacht. 

Il:\:lIEU:It~llilfi:liüfËBî.tlliitlûi&Rtis.Iû*l~l;:i1!:ilJî.lill.lfl:Illilt:•····•;:.t 
(door Leo Gijswijt) 

Wanneer u adressen zoekt van naar de U.S.A. geëmigreerde families, dan kunt u terecht op de Gemcente
bihliotheck te Rotterdam. Daar bevindt zich het gehele telefoonboek van de U.S.A. in twee delen en 
agealfabetiseerd op achtcrnaamnaam op CD-rom (PhoneDisc 1992). 
Wellicht completer echter zijn de CD-roms (ProPhone 1993) die de Afd. Computergenl!alogie van de 
NGV heeft. Deze bevat eveneens (recentere) gegevens van telefoonaansluitingen in de U.S.A. en is 
verdeeld in een Eastern en Western Division. De grens wordt gevormd door de Mississippi-rivier. 
Onze kden ku1men uit dit bestand infonnatie opvragen bij dhr. J.H. Wissink. M. v.d. Stoepstraat 10. 
3 l 32 CG Vlaardingen (gaarne antwoordporto bijsluiten). 
Voorts bezit hij CD-roms van de • Social Sccurity Administration' in de U.S.A. Dit bestand bevat o.~L 
gegevens betreffende overleden personen (sommige na 1930, allen na 1965), die een uitkering ontvingen. 
Plaat~namcn worden niet venneld, wel de zip-codes (postcodes). Mensen met computers kunnen de 
gegevens ook op 11nppy aangeleverd krijgen. 

:it:):JJ/)ltffiilJi:liltifflitill:lfAYiîliH\fii.S.t~JMi.ijJIIIPiilII!J]Illl!llIIlllJl!lllillii 
(door Roelof Vennik) 

Wanneer we bij een onderzoek de aanvulling "bejaard" tegenkomen in de doopboeken, hebben we de 
neiging te denken dat hd hier gaat om een persoon die op zijn minst Abraham heeft gezien. Bij het 
opstellen van een genealogie houden we hiennce dan ook rekening. Dit kan leiden tot foute conclusies en 
verkeerde verbindingen. Zo vond ik in het doopboek van Moercapelle de volgende aantekening: 
" 1 maart 1711 Pieter, zoon van Claas Pieterse Blok en Dieuwertje Dirks Opperdoes, synde een be ! 
persoon uyt de gemeijnschap der Mennoniten (Memoniten) out omtrent 29 jaaren en Abraham zoo1~áh 
Dirk Janssen Pot en Geertje Samuels de Sanger insgelijks een bejaart persoon uyt de gemeynschap der 
mennoniten out 22 des 12 november 1710 gedoopt en Jan deselve als synde de broeder van de voor
gemelde insgelijks een bejaard persoon uyt de gemeinschap der mennoniten out 20 jaar". 

tlê.ûsiîîs.:JäJ.Jîi::sçû.mmtl■lilï.iûGÏNNlf.l~illilil~w.~llîî.imfr~Dii}l]l 
Evenals voorgaande jaren zal in het Gemeentearchief Rotterdam, Robert Fruinstraat 52, een cursus 'Oud 
Schrift voor Beginners· worden gehouden. Hierbij wordt het lezen, transcriberen en begrijpen van hand
geschreven. Hollandse teksten uit de periode 1450-1700 geleerd. 
De cursus vindt plaats op woensdagavonden, aanvangend op 27 september 1995 en vervolgens op 4, 11 
en 25 oktober; 1, 8, 15, 22 en 29 november, en 13, 20 en 27 december. De lestijden zijn van 19:15 tot 
21: 15 uur. De kosten, inclusief het lesmateriaal, bedragen f 130,00. 
Voor aanmeldingen en inlichtingen: dhr. A.M. van der Woel, hoofd Educatie, Gemeentelijke Archief
dienst, Postbus 25082, 3001 HB Rotterdam, tel. 010.4775166. 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse kerk, Museumpark 3 
(hoek Westersingel) te Rotterdam; bereikbaar per metro (station Eendrachtsplein), md buslijnen 32 en 39 
en tramlijnen 4 en 5. Zoals gewoonlijk is de toegang vrij. 

21 september 1995 - donderdag, 20.00 uur: Mr. C.J. van Heel uit Hatkm, archiefinspecteur in 
Overijssel: "DE GENEALOGISCHE NA WERKING VAN DE FRANSE REVOLUTIE". 

17 oktober 1995 - dinsdag, 20.00 uur: dhr. J.W.H. Olyslagers, voorzitter van de Genealogische 
Vereniging Westland: "HISTORIE EN FAMILIES IN HET WESTLAND". 

het bestuur 

it:IIIl:l:EttEtltl:lE:IEitil:li:l:lî.1N~Î:iiiî.ïii2i;r1$Ël:E:!llE!:lI:JEtittif ]}!JJiltf:J\lt 
(door Roelof Vennik) 

Van ons lid de heer Frankhuyzen uit Overschie ontvingen wij een belangrijke bijdrage voor onze biblio
, • ;. Hij schonk ons ondl!r meer 4 jaargangen 'Sibbe' en 6 jaargangen 'Ned. Archief voor Genealogie 
~eraldiek '. Daarnaast kregen wc van hem 20 andere, soms zeldzame, werken op het gebied van 
genealogie en heraldiek. 
De heer Frankhuyzen begon al meer dan 50 jaar geleden met stamboomonderzoek. Namens ons allen 
dank ik de heer Frankhuyzen nogmaals voor deze gift. Het Afdelingsbestuur hoopt, dat vele leden dit 
voorbeeld zullen volgen. 

f :f f f tttit{Ji?):H::/II\til/\I{H:It</If t:t}viAö.~if f i/tttt?iJ:\:f t\Jiti:llilEif :/IIlitf IJ:iilt 
leder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. krijgt in deze rubriek de gelegenheid vragen te stellen van 
allerlei genealogische of geschiedkundige aard. Omdat de redactie de bel1andeli11g van de vragen niet tot 
haar taak rekent, worden de vragen voorlien van nmun en adres van de vraagsteller; een antwoord moet 
dus altijd direct aan de vraagsteller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht 
worden aan: Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

141a. \'ERSLAGERS (etc.)/ HARINGS 
Arnoldus Verslagers (van Slavens/ver Slaagers), geb. Neeroutre (8) ca. 1779, tr. Strijen 25-4-1802 
Cornelia Red ijk. geh. Strijen voor 1787, ovt:rl. Strijen ca. 2-9-1802, kennelijk in h!!t kraambed. Arnoldus 
Verslagers hertrouwt vervolgens met Marianna Harings (Anna Hacrincks), geb. Bronsheim (D) ca 1781, 
doch wonende te Dordrecht; zij over!. Dordrecht 26-8-1832. Het huwelijk zal gesloten zijn ca. l 803-
1809, de! vraag is waar? Voorts gevr. aanvullende gegc:vens en waar de plaats Bronsheim ligt. 

b. KLOEK 
Gerrit Albert Kloá. zeeman. geb. Stutelbcrg ca. 1761. over!. Rotterdam 22-10-1821. Waar ligt Stutelberg? 

.._.:. LA DER 
Samuel Lander, broodbakker. geb. Gühlheim ca. 1767. over!. Rotterdam 6-11-1819. Waar ligt Güh!heim? 
Me1•r. C.E. de Heer, Wilhelmi11asrraar 81, 2651 DK Berkel en Rodenrijs. 

142a. HEETMA~ 
Jan Heetman tr. Gouda 22-1-1766 Agatha Jansdr. Hoogeboom. Gevr. doop-/gcb. datum en plaats van Jan 
Hcetmru1 en verdere gegevens voorgeslacht. 

b. SPRENK.HUIJSE (etc.) 
Antie Jacobsdr. Sprenkhuijsen (div. spellingen) tr. Kethel (RK) 7-5-1745 Thcunis Pictcrsz. van Dijck, 
wedr. v. Magdalena Pleunesdr. van Dijck. Gevr. doop-/geh. datum en plaats van Antiç Jacobsdr. 
Sprenkhuijsen en verdere gegevens voorgeslacht. 

c. LANGELAAN 
Corndis Langelaan tr. De!H 29-3-1755 Nedtjc Pickrsdr. van da Lee (de Leede). Gcvr. doop-/gcb. 
datum en plaats van Cornelis Langclaan en verdere gc~cwns voorgeslacht. 
A. Zom, Kobelaan 314, 3067 MD Rolferda111. 
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1-B. GR.\'.\Dl:\ 
Lacmbert Jdiszn. Gra11Jia, geel. Brakel 30-8-1691. tr. vermoed. ·s-Grawndcd \'oor or in juni 1718 
Neeltje Corndis:-:e, hcgr. • s-Gravcnded 20-5-1722. Zij lid 2 onmondige k indcrcn na en Lacmbcrt werd 
20-6-1722 voogd ova de k111c.krcn. Gevr.: waimecr kwam Laemhert Jdiszn. GrancJia van Brakel naar 's
Gravended en over!. hij: trouwde hij mogelijk nogmaals en wie waren de ouders \'..1.11 Neeltje Curnclisse? 
A. R11ij111gacm, Alke11oord 47, 2903 XC Capelle aan clen IJssel. 

1-U. VAN ROON / CLAESDR. 
Op 8-7-1685 laten Dirk Wilkmsz. (van Roon/de Roo) en Haasje Claesdr. een zoon Claes te Moercapelle 
dopen. Nageslacht van deze Claes vinden we in Bleiswijk en Bergschenhoek. Gcvr. herkomst en voorge-
slacht van dit c:chtpaar. 
R. K. Ve1111ik, Burg. Van Slijpe/aan 45, 3077 AD Rouerdam. 

1-t5a. MACKENSIE 
Catharina Mackensic (Mackenzij). over!. Barendrecht (Carnisse) 25-11-1811, 73 jr. oud. Zij was ~diuwd 
md Joham1es Otto. Gevr. geb. plaats c:n -datum, huw. en voorgeslacht van Catharina. ..... .. 

h. OTTO / UOU\·VMAl\ 
Christoffel Ollo, hcgr. Rotterdam 22-11-1762, gehuwd md Adriana Bouwman(s), over!. Rottadam 14-7-
1807, attest. van Dordrecht 17-6-1742 naar Leiden, naar Rotterdam 1-7-1749 (G.N. 1993 pag.. 572). Gevr. 
verdae gegeven!-over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 

c.YA 10S 
Petronella Cornelisse van Os, j.d. wonende te Gouda, ondertr./tr. Rotterdam 3/17-8-1727 Adrianus van 
(de) Grondel\c. Gcvr. verdere gegevens over Petronella van Os en haar voorgeslacht. 
C. rn11 'r Hof Sirius 4. 3297 VJ Punershoek. 

1-l6a. BUYS / DE JONGE 
Jacnh Jaczn. Buys, wedr. Ic Katwijk aan Zee. tr. 2-10-1706 Dina Maartens de Jonge. j.d. Gcvr. verdere 
gcgewns over dit echtpaar .,;n hun voorgeslacht. 

h. DE .JO'.\G I DE LEEU\r 
Hevnderick Amlrie:-se de Jong, Ir. Rotterdam 9-9-1685 Pictemella Aricns de Leeuw. j.d. Gevr. vcrdcn: 
gegevens over dit echtpaar en hun voorgcslad1t. 

c. RIJSOORT / \'A\ DER VLIES 
Hillgje Jm1s Rijsoort, geb. Arkel 25-10-1708. dr. v. Jan Dirksc Rcsoort en Anneke Hendriks. tr. 22-3-
1733 T cunis Joppe van der Vlies. Gcvr. verdere gegevens over dit echtpaar en hun voorgeslacht. 

d. BLO(C)K / REYGER 
Tcunis Hevenna.ns Blo(c)k. tr. Rockanje 1-5-1695 Jupje Japicks Reygcr. Gevr. vadere gegevens over dit 
echtpaar en hun voorgeslacht. 

c. STEE'.\BAKKER / Y.d. HOEK , 
J:m Cornelis Steenbakker. over!. Oostvoorne 27-3-1748, tr. Hekelingen 31-JO-1723 Neeltje Ariens~. 
Hoek. Gevr. vadcrc gegevens over dit .,;chtpaar en hun voorgeslacht. 
Drs. P. dl.' Ridders, D. ran Alrenostra(I/ 5, 50')5 AP Hooge Mierde. red. 
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