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ONGELETTERD OF GELEERDE? 
(door Bert Stamkot) 

Soms kan het voorkomen dat historische figuren in de geschiedschrijving volkomen 
verschillend beoordeeld worden. Meestal betreft dat dan personen, die in een tijd van 

¾erpe polarisatie hun rol te spelen hadden en van wie wij - door de gekleurde 
chrijvingen - een verknipt beeld krijgen. De meest simpele houding, die wij 

tegenover deze bronnen kunnen aannemen, is ons .vast te leggen aan één bepaalde 
weergave van gebeurtenissen of karakterschetsen en al het andere neer te sabelen 
als zijnde geschiedvervalsing (voorwaar, de meest ernstige beschuldiging die in de 
geschiedschrijving mogelijk is). 
De verleiding kan aanwezig zijn om ons ook achter een eenzijdig beeld van de zes
tiende-eeuwse Gorcumse schipper en Delfshavense predikant Cornelis Corstensz. te 
scharen. Van deze man, die een rol speelde in de godsdienstige twisten van 1566 en 
1572, zeggen met name de katholieke schrijvers dat hij een 'onwetende dronkelap't) 
en 'volkomen ongeletterd'2) was, terwijl protestante bronnen hem een voor zijn tijd 
'deftig en taalkundig Godgeleerde'3) noemen. Moeten wij nu primair reageren en van 
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geschiedvervalsing spreken of traceren, waarom en hoe de aangehaalde karakteris
tieken van Corstensz. tot stand zijn gekomen, om vervolgens wellicht op een minder 
gemakkelijke middenweg uit te komen? 
Laten wij de laatstgenoemde mogelijkheid uitwerken en tegelijk daarbij trachten ons 
een beeld van de persoon en het werk van Cornelis Corstensz. te vormen. 

Achtergrond 
Tot voor kort wisten wij weinig over de achtergronden van onze hoofdpersoon. 
Geboren te Gorinchem, dat stond al vast4), maar wanneer? Dankzij archivist R.F. van 
Dijks) kan een indicatie worden gegeven. Op 25-2-1557 werd namelijk een overeen
komst gesloten tussen enerzijds Corst Gerritsz., weduwnaar van Cathelijn Aelbertsdr., 
en anderzijds zijn kinderen Elizabeth, Cornelis, Margriet, Gerrit, Aelbert en Agnies6). 
Uit het feit dat Cornelis niet door zijn oom Mathijs Aelbertsz. werd vertegen
woordigd, zoals de dochters en de minderjarige kinderen, zou afgeleid mogen worden 
dat Cornelis de toen wel geldende meerderjarige leeftijd van 14 jaar al had bereikt7). 

Het geboortejaar zou dan op, of kort voor 1542 kunnen worden gesteld. 
Vader Corst Gerritsz. handelde meer dan twintig jaar op Amsterdam, waarbij l - _ 
steeds naar eigen inzicht een schipper lioos om zijn lading te vervoeren. Het bracl!P" 
hem in 1558 in conflict met Haarlemse schippers die voor hun handelsrechten op
kwamen8). Of de op de Langendijk wonende Corst9) zijn eigen zoon ook tot schipper 
koos, valt niet met zoveel woorden te zeggen. Wel stond hij borg voor de aanschaf van 
een f 762 kostend karveelschip, dat Cornelis in 1565 van Jan Claesz. van Sparendam 
had gekochtIO). 
Wij zien schipper Cornelis vervolgens op een cruciaal moment zich als voorganger op
werpen van de in het nauw gebrachte calvinistische gemeenschap. Wij mogen aan
nemen, dat hij in die jaren althans op enige volwassen rijpheid en levenservaring kon 
bogen. Cornelis Corstensz.' broer Aelbert werd eveneens schipper van beroep. Van hem 
weet alléén Estius 11) te melden, dat hij 'reeds van kindsgebeente af met het ket
tersche zuurdeeg aangestoken was'. Hoewel Estius de beschrijver was van de vervol
ging en vernietiging van de Gorcumse Martelaren (1572) en zich als katholiek nauw 
met hen verbonden voelde, verloor hij minder dan sommige latere katholieke schrij
vers een zekere kritische en wetenschappelijke afstand uit het oog. Zijn mededeling 
met betrekking tot de jeugd van Aelbert kan geacht worden ook voor Cornelis van 
toepassing te zijn geweest. Zij sluit ook aan bij de voorgeschiedenis van de Reformatie 
te Gorinchem, toen de stad regelmatig te maken kreeg met lutheranisme en weder
doperijt2); niet in de laatste plaats een gevolg van contacten die elders (schippers?) 
werden gelegd. 

Cornelis komt in beeld 
Het is met betrekking tot het roerige jaar 1566, dat we in de literatuur gewaar wr· 
den van Cornelis Corstensz. In genoemd jaar ontstond er te Gorinchem een actieve è9,/ 
goed georganiseerde calvinistische gemeente die zich eerst moest behelpen met hage
preken in het open veld, maar al spoedig - onder dreiging van de Beeldenstorm - een 
eigen kerk bepleitte. Toestemming tot de bouw van een houten kerk, het Geuzen
huis13), werd in oktober verleend door stadhouder Willem van Oranje. Lang kon de 
jonge groepering echter niet van haar kerk genieten, want weldra was landvoogdes 
Margaretha van Parma de toestand weer de baas. De katholieke orde zou weer 
hersteld worden, waartoe de komst van veldheer Alva werd aangezegd. In het voor
jaar van 1567 moest het Geuzenhuis al weer verkocht worden14). Vele gereformeerden 
zochten een veilig heenkomen, de laatste volgelingen konden veertien dagen na de 
sluiting van hun kerk nog één keer een kort sermoen bijwonen op een hopwerf buiten 
de Arkelpoort. Het was hier, en onder moeilijke omstandigheden, dat de schipper 
Cornelis Corstensz. voorging, een preek hield en 'Duytsche' (Nederlandstalige) 
psalmen liet zingen 15). Was de restant-gemeente gedwongen - in verband met het 
vertrek van de echte predikanten Hermes en Van Gelder16) - haar heil te zoeken tot 
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de schipper, die in het bezit was van een 'goede bespraaktheid'I 7) of wierp Cornelis 
zich zelf als voorganger op? Hij woonde in ieder geval de hagepreken van 1566 bij 
(waarvoor hij later veroordeeld18) zou worden) en stond in contact met de predi
kanten 19). Zal hij bij die gelegenheden zijn tweede roeping hebben ontdekt? De Lange 
noemt hem 'één van de eersten van het slag theologiserende schippers, dat nog 
eeuwenlang langs de Hollandse stromen vaart, en in de kleine godsdienstige 
geschiedenis van ons land zo'n grote rol heeft gespeeld20). 
Schakel bezigt in dit verband de term 'blikken dominee'21 ), een typisch autodidact 
dus. Maar het bepalen van zijn keuze is zeker ook een gevolg van de omstandigheden 
ná zijn optreden buiten de Arkelpoort. Cornelis sloot zich bij de stroom vluchtelingen 
aan, voordat de Bloedraad van Alva hem wist te pakken. Wel werd hij op 1 september 
1568 bij verstek veroordeeld tot verbanning en werden zijn goederen geconfisqueerd, 
vreemd genoeg werd hem alleen het bijwonen van de nieuwe predikatiën ten laste 
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paar houtblokken in de rode gloed. Fanwsi.etekening van Menno van Meeteren Brouwer in: H. te 
Merwe, Geuzenpioniers, roman uit Neerlands wonderjaar (1566), Zwolle, z.j. (2), p. 32. 
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gelegd22), terwijl het doodvonnis van Schepenen van Gorinchem jegens Barent 
Rutgersz. (uitgesproken op de dag ervoor) toch melding maakte van de door hem 
gehouden preek23). Me dunkt, dat preken in de ogen van de Bloedraad een zwaarder 
vergrijp was dan het luisteren naar een preek. Maar bij afwezigheid van de zondaars 
zal het spekken van de aangetaste staatsruif met de opbrengst van verbeurde goe
deren belangrijker geweest zijn, dan het zorgvuldig hanteren van al het belastende 
materiaal (wat bij meer dan 10.000 gedagvaarden op zich al geen sinecure was). 

De veroordeelde oordeelt 
De Gorcumse calvinisten kenden twee toevluchtsoorden: het Land van Kleef met de 
stad Wezel, waarheen grosso modo de meer politiek gematigden vluchtten (zoals oud
burgemeester Adriaan Dirksz. van den Heuvel24)) en de Oostfriese stad Emden, dat 
de uitvalsbasis voor militanter Gorcumse ballingen zou worden. Emden werd de 
thuishaven voor de watergeuzen, waaronder de Gorcumers Wensel Berchmans of 
Zwartjes, Jan Andriesz. of Steenoven, Albert Danckertsz., Albrecht Benningerhof en 
Gerrit Sebastiaansz. 25), maar wellicht ook voor schipper Cornelis, want van 4 tot en 
met 13 oktober 1571 ontmoeten wij de Gorcumse prediker weer op de Nederland,
synode, die toen te Emden werd gehouden. Gezien de situatie in de Nederlan _ 
zullen zich daar vooral voortvluchtige calvinistische predikanten uit de diverse asiel
plaatsen hebben verzameld. Voor ons interessant is, dat Cornelis - hier Christiani in 
plaats van Corstensz. - op de lijst van ondertekenaars vermeld staat in zijn 
hoedanigheid van 'futurus minister', als toekomstig dominee26). Daaruit moge blijken, 
dat hij in 1571 werd opgeleid voor predikant en een voor dat ambt passende 
gelatiniseerde achternaam had gekozen (en dat voor iemand, die volgens Estius 'geen 
woord Latijn verstond21)). 

De volgende locatie waar wij Cornelis ontmoeten is Den Briel. Meteen nadat de 
Watergeuzen deze Hollandse stad hadden ingenomen op 1 april 1572, zal hij - waar
schijnlijk in gezelschap van de hem bekende Gorcumers - ook hier zijn neer
gestreken. De jarenlange ballingschap en omzwervingen hadden de Geuzen verruwd. 
Dronkenschap en papenhaat voerden de boventoon. Maar de Geuzen hadden in Den 
Briel ook een goede basis gevonden om hun - eveneens aanwezige - militair
strategische kwaliteiten van daar uit te etaleren. Vele steden gingen over en ver
lieten of werden gedwongen het Spaanse kamp te verlaten; ook Dordrecht en van 
daar stroomopwaarts Gorinchem. Met een vloot van 13 schepen en 150 koppen, onder 
bevel van kapitein Marinus Brand, werd de laatstgenoemde stad op 26 juni 
ingenomen28). De Gorcumse pastoors, minderbroeders en andere katholieken vlucht
ten naar het kasteel De Blauwe Toren, maar de volgende nacht viel ook dat bolwerk. 
De geestelijken werden de gevangenen van de Geuzen. 
Alleen pastoor Lenaert Vechel werd op 2 juli vrijgelaten om een preek te houd~n 
(tevergeefs hoopten de Geuzen dat hij het Katholicisme bij deze gelegenheid ZG. 
afzweren) en kreeg daarna toestemming om zijn zieke moeder in Den Bosch ~ 
bezoeken29). Ver zou hij echter niet komen, want opgewonden Geuzen haalden hem in 
Woudrichem in en sleurden hem - verdacht van verraad - terug naar Gorcum. Aan 
de Gorcumse wal wordt Lenaert vastgegrepen door Aelbert Corstensz. onder het 
schreeuwen van "Hier verrader, nu kun je boeten voor je mooie plannen om ons aan 
de Spanjaarden uit te leveren"so). Lenaert had zich weer te voegen bij het gezelschap 
gevangenen, dat op 5 juli werd ingescheept richting Brielle en twee dagen later 
aldaar arriveerde. 
In de stadsgevangenis hadden de geestelijken door folteringen en ontberingen veel te 
lijden. Daarover is terecht in de loop der tijden een omvangrijke hoeveelheid 
literatuur verschenen (het meest beschreven onderwerp uit de Gorcumse historie), 
maar onze aandacht dient nu uit te gaan naar het gebeurde op 8 juli 1672. Op last 
van bevelhebber Lumey werd toen een tribunaal gevormd, dat op voorstel van pastoor 
Lenaert een godsdienstgesprek werd. Lenaert Vechel liet zich daarbij assisteren door 
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de overste van het minderbroedersklooster aan de Arkelstraat, Nicolaas Pieck. Beide 
mannen hadden een gedegen theologische opleiding genoten bij inquisiteur Ruard 
Tapper aan de Universiteit van Leuven. Tegenover hen troffen zij de calvinistische 
predikanten Andries Cornelissen (Brielle) en Cornelis Corstensz. (Gorinchem). De 
eertijds veroordeelden kregen nu de gelegenheid zelf te oordelen! 
Wilden beide predikanten de rol van aanklagers spelen? Volgens De Lange keken de 
predikanten benauwd en beseften zij heel wel, dat zij op alle punten de minderen 
waren van hun katholieke tegenstanders, maar konden zij zich in tegenwoordigheid 
van Lumey en diens luitenants niet terugtrekken3 1). Die angst leek gerechtvaardigd, 
want Andries 'als zijnde iets in de Latijnse taal bedreven en wien men beter voor zulk 
soort van redekavelingen berekend oordeelde'32) werd toch klem gepraat. Dit ontlokte 
de schout de spottende opmerking "Wel, Andries, waarom antwoordt ge niet op de 
vragen?''33), waarop Andries Cornelissen niets beter wist dan te wijzen op de door de 
ondervraagden aangevoerde drogredenen. Hierin kreeg hij de omstanders mee. De 
enige bijdrage van Cornelis Corstensz. tot het gesprek zou de eentonige kreet "Hangt 
hen maar opl Hangt hen maar opl''34) zijn geweest. 
'"eerbergen kleurt die uitspraak nog scherper: "Aan de galg, de paptistenl ... hang ze 

1 Zij twijfelen aan den heiligen bijbell"35). Is hier weloverwogen aan het woord een 
voorzichtig calvinistische rechter? Neen, veeleer een onzeker iemand die zich 
overschreeuwt en nog vol is van vijf jaar ballingschap, het onrecht hem aangedaan en 
- wellicht niet in de laatste plaats - de fustratie van een schipper die de scholing en 
kansen miste, welke de (overigens soms ook van eenvoudige afkomst zijnde) pastoors 
wel deelachtig waren geworden. 
In de katholieke literatuur wordt voorts met enige graagte gewezen op het drank
gebruik van Cornelis. Estius noemde hem 'een befaamde drinker'36), Meerbergen een 
'onwetende dronkelap'37) en De Lange tenslotte houdt het op een 'zwaar drinker'38). 
Maar dit was Geuzengedrag, en men kan zich afvragen in hoeverre het 
drankmisbruik ook op Cornelis automatisch van toepassing geacht kan worden of dat 
het de rechtspraak (waarvan de uitslag toch eigenlijk al bij voorbaat vast stond) 
wezenlijk beïnvloedde. Zijn hiermee verzachtende omstandigheden aangevoerd; de 
conclusie is toch gewettigd om Cornelis van medewerking aan de veroordeling tot de 
dood van de Gorcumse (en andere) Martelaren39) te betichten, ook al blijft Lumey in 
deze de hoofdverantwoordelijke. 
Het is gerechtvaardigd, dat zij die zich met de Martelaren verbonden voelden, zich ver
ontwaardigd toonden over het gebeurde en daarvan uiting gaven in gedreven be
schrijvingen. De mensheid diende ook van dit grote onrecht kennis te nemen. Begrij
pelijk, maar men mag daarbij een man als Cornelis Corstensz. niet geheel terecht 
zwarter maken dan hij was. Men dient zijn voorgeschiedenis mee te wegen, terwijl 
kwalificaties als dronkeman en ongeletterde niet ter zake doen of zelfs onjuist zijn. 

• och geletterd 
n de jaren na 1572 raakte vrijwel geheel Holland onder het nieuwe bewind. De ka

tholieken die bleven werden in de uitoefening van hun godsdienst belemmerd. De 
calvinisten zullen het in deze periode echter drukker hebben gehad met het opzetten 
van hun kerkelijke organisatie en het invoeren van hun eredienst. Cornelis 
Corstensz. speelde ook in deze belangrijke tijd een rol. 
In de acta van de Provinciaal Dordtse Synode (15-28 juli 1574) wordt hij 'eertijdts 
Dienaer van Vlaerdinghen'40) genoemd, maar eveneens 'dienaer des Woordt Godes 
voor eenen tijt tot Schiedam'4l). Dan valt ook het besluit 'dat men Cornelium 
Christiani ... seijnden sal om de kercke van Delfshauen te bedienen'42). We zien dus, 
dat Cornelis in het gebied blijft hangen, dat hij al kende uit 1566 toen hij predikant 
Hermes te Rotterdam sprak4a). 
Het besluit van de synode om Cornelis naar Delfshaven te zenden is blijkbaar niet 
terstond uitgevoerd. Dat zal ook niet meteen gekund hebben in verband met het te
kort aan predikanten. Delfshaven zat echter om een herder te springen en wilde zich 
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blijkbaar niet nog eens twee jaar zonder een officieel aangestelde predikant behel
pen44). Vandaar, dat men op 9 september 1574 Dirk Jansz., Adriaan Klaasz. en Klaas 
Meusz. naar de classicale vergadering van Schieland (waaronder Delfshaven resor
teerde) te Schiedam togen om 'Cornelis Christiaansz. tot hunnen Predikant, op ze
kere conditien' te verzoeken. Deze vraag werd positief beantwoord45), Waarschijnlijk 
is hij drie zondagen later, op 29 september, in zijn dienst bevestigd. Het was die dag, 
zo sprak ds. Bussingh twee eeuwen later tot zijn gemeente, 'waarin de oogen uwer 
Vaderen hunnen eersten wettig beroepenen en bevestigden kerkleeraar in dit 
Godshuis hebben mogen zien, en met hunne ooren mogen hooren het woord des 
geenen die agter hen was, zeggende, dit is de weg, wandelt in denzelven'•s). 
Direct na zijn komst beijverde Cornelis zich met het op poten zetten van de organisatie 
van de gemeente. Door een geregelde verkiezing van Ouderlingen en Diakenen werd 
een Kerkeraad opgericht•7), vastgelegd in het eerste Consistorieboek4B). Daarin staan 
ook de nieuwe lidmaten aangetekend: 65 in het eerste jaar van Cornelis' bediening, 
later van jaar tot jaar toenemend49). Het mocht Cornelis Christiani gebeuren 'de 
kudde Gods van dag tot dag te zien vermenigvuldigen. V eele, die gelyk dwalende Scha
pen dusver jammerlyk omdoolden, en onder de verderflyke leiding van blinde Herder~ 
het waare zielen-voedzel misten, wierden nu tot den eenigen Herder en Opzien 
der zielen bekeert; en vonden hier de Euangelieweide geopent, waarin zy, onder ne 
gemoedlyk bestuur van hunnen heilzoekenden Herder en Leeraar, als uitgehongerde 
Schapen, tot volle verzadiging grazen mochten'50). Het Heilig Avondmaal kon in 
verband met ziekte van Cornelis niet op 21 november 1574 gehouden worden, maar 
moest worden uitgesteld tot 'de vyfde dag van Wiede-maand des Jaers 1575'51). 

Was de gemeentelijke organisatie belangrijk, hetz.elfde gold ook voor de contacten 
met andere gemeenten via classes en synoden. We hebben al kunnen constateren, dat 
Christiani met de hogere organisatie-niveaus bekend was. Hij was aanwezig op de 
synode te Emden (1571). Op de provinciale synode te Dordrecht (juni 1574) werd zijn 
naam genoemd voor de vacature Delfshaven. Een brief naar deze synode inzake de 
afvaardiging van gedeputeerden uit de classis Delft werd mede door hem onderte
kend52). Zijn benoeming kwam uiteindelijk van de classis Schieland. Van 30 mei 1578 
dateert zijn 'Credentz-brief namens de classes Delft en Rotterdam tot het samen
roepen van een Nationale Synode (Dordrecht 3-18 juni 1578)53). namens de Classis 
Schieland schreef Cornelis een bezwaarschrift jegens lan L'amoot - die zonder 
toestemming van IJsselmonde naar Kortrijk was gegaan - aan de Nationale Synode 
te Middelburg (30 mei-21 juni 1581)5•). Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat 
Cornelis bevriend was met Petrus Bertius sr.65) en blijkbaar bewonderd werd door 
zijn collega en oorspronkelijke stadgenoot Willem Vinck Dircxz. 
We zien dus, getuige de diverse brieven, dat Cornelis wel degelijk kon schrijven en 
voorts dat hij een goed organisator was op plaatselijk niveau (Delfshaven) en functio
neerde in de opbouw van de kerkelijke structuren. 

De Uitleg 
Uit de handelingen van de Kerkeraad blijkt, dat haar leden mannen waren 'die Gods 
Woord naarstig onderzochten, en zich gedurig oefenden in de overlegging der verbor
genheid des Geloofs, en dus bekwaam, om anderen met soortgelijke redenen uit den 
Woorde Gods te stichten' 56). Om zich daarin te sterken besloten zij op 12 juni 1575 
dat 'men alle Zondagen een vermaninge uit den Catechismus doen zal, in de Verga
dering der Consistorie'57). Waarschijnlijk zal Cornelis Corstensz. op deze bijeenkom
sten het materiaal verzameld en de methode ontwikkeld hebben, die de basis werd 
voor zijn 'Wtlegghinge des Catechismi der Gereformeerde Christelicke kercke in 
Neerduytslandt', kortweg uitleg van de Heidelbergse Catechismus. De uitgave van dit 
werk werd verzorgd door zijn 'landtsman' (ook te Gorinchem geboren) en collega (te 
Valkenburg en de beide Katwijken) Willem Vinck Dircxz. en gedrukt bij Henrick 
Haestens te Leiden in 1598. 
Het boek omvat - zoals gebruikelijk bij Heidelbergse Catechismi - 52 zondagen, met 
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de bedoeling dat in de loop van het jaar iedere zondag een afdeling aan de orde komt 
in de leerdienst op zondagmiddag en op de catechisatieSB). Volgens Bussingh levert de 
Uitleg het bewijs, 'dat onze Corneli Christiani onder de deftige, taalkundige Godge
leerden van dien tyt een plaats bekleedde's9). Maar dat is overdreven, om niet te 
zeggen net zo opgeklopt als de opmerking van sommige katholieke historici inzake 
Cornelis' ongeletterdheid. Want in de inleiding van het boek noemt Willem Vinck 
Dircxz. weliswaar de Uitleg 'seer nut voor alJe Menschen tot Salicheyt harer zielen' 
en een 'seer schoon werk', maar gaat hij eveneens zeer uitgebreid in op het niveau 

Titelpagina uan de Wt/..egghinge1. 
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van het geschrevene. Willem is er tegen, dat sommigen het werk van Cornelis ter 
zijde zouden leggen, omdat Corstensz. juyst niet met alsucken Stijl en schrijft/als wel 
de gheleerde doen'. Hij vermaant daarbij, dat 'Hy is welgheleertl die in Godt geleert 
is', terwijl Cornelis ook één van de eersten was, die de Catechismus verklaarde. Men 
mag Corstensz. ook niet laken omdat hij 'gheen Talen met allen dan haer 
moederlijcke tale en weten' (alleen z'n moers taal spreekt dus!), want volgens Willem 
laat God 'oock door den mont der kinderen zijn volck roepen'. 
Neen, de grootste aanbeveling voor de Uitleg is niet, dat het boek 'in gheleertheyt 
menschelijcker consten ofte Regulen niet al te seer gheoeffent' is, maar juist omdat het 
in betrekkelijk eenvoudige woorden en met kennis van de Bijbel velen van dienst kan 
zijn; niet in de laatste plaats (Willem's voornaamste motief?) om de ketterijen niet 
verder te laten toenemen, sterker nog, opdat ze 'beter ghedemt ende onderghedruckt 
worden'IS0). 
Cornelis Corstensz. heeft deze Uitleg met Willem's inleiding echter nooit kunnen 
aanschouwen. Het boek verscheen in 1598. Cornelis was al zestien jaar eerder, in juli 
1582 te Delfshaven overleden en in zijn ambt opgevolgd door Pieter Comelisz.61). Wel 
blijft zijn Wtlegghinge het belangrijkste wat hij heeft nagelaten. Verder herinnert nor"'-· 
altijd een geschilderd bord, waarop de naamlijst van predikanten, aan hem. Dit hor 
is te vinden in de Oude kerk van Delfshaven, achter de preekstoelG2), 'maar zo hoog 
en op zo'n onbereikbare plaats, dat het fotograferen eenvoudig onuitvoerbaar is zonder 
gebruik van geavanceerde technische hulpmiddelen'63). Tenslotte zou de naam van de 
predikant voortleven onder zijn nazaten 64). • 

Epiloog 
Als wij aan de hand van de ons ter beschikking staande bronnen (en na deze kritisch 
te hebben beschouwd) een balans opmaken over de wandelgang en handelingen van 
Cornelis Corstensz., dan moet vooraf nog eens duidelijk worden gesteld, dat hij leefde 
in een zeer bewogen tijd, waarin deze Nederlandse streken de omvorming van 
katholieke naar calvinistische heerschappij, van Spaans gezag naar zelfstandigheid 
meemaakten. Bij dat proces vielen over en weer vele slachtoffers, en begon de 
Tachtigjarige Oorlog. 
Cornelis maakte deze omvormingen van nabij en heftig mee: de hagepreken van 1566, 
de vervolgingen door de Bloedraad daarna, de verbanning en omgang met de Water
geuzen en de vestiging van de nieuwe orde in Den Briel en omgeving (1572); daar
naast de opbouw en vestiging van een calvinistische kerk-organisatie. 
Eigenschappen, die hem geschikt maakten voor zijn latere ambt van dominee waren 
een goede welbespraaktheid en de kunde om de taal van het volk te spreken. 
Daarnaast bezat hij hij het vermogen en de inspiratie om zijn oude beroep als schip
per te verlaten en zichzelf, en met hulp van anderen, theologisch te scholen. Tenslotte 
beschikte hij over organisatietalent en de gave om contacten te leggen. De opbouw 
van de gemeente in Delfshaven en de - na zijn dood verschenen - Uitleg van d 
Heidelbergse Catechismus zijn daarvan de beste voorbeelden. 
Zijn keerzijde is zwart gekleurd. Ook al zijn er verzachtende omstandigheden, mede
werking aan de veroordeling tot de Marteldood van Gorcumse geestelijken zal hem 
nagedragen blijven worden. 
Deze twee kenmerkende kanten aan schipper/predikant Cornelis Corstensz. werden 
echter tot dusverre niet of nauwelijks met elkaar verbonden in de geschiedschrijving, 
waardoor of een (soms overdreven) positief, of een (soms overdreven) negatief beeld 
kon ontstaan. Hopelijk biedt dit artikel een helderder en veelzijdiger kijk op een toch 
boeiend Gorcumer. 

Dit artikel verscheen gedeeltelijk reeds in: 'Oud-Gorcum Varia', 1985, nr. 3, pp. 29-44 (zonder 
annotatie, met literatuurvermelding). De auteur, Bert Stamkot, geb. Rotterdam 1952, stu
deerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van zijn hand 
verschenen boeken en artikelen over de geschiedenis van zijn vroegere woonplaats Gorinchem, 
en over onderwijsgeschiedenis. 
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Noten 
1) J. Meerbergen, 'De H.H. Martelaren van Gorcum', Tongerloo, 1928, p. 172. 
2) D. de Lange, 'De Martelaren van Gorcum', Utrecht/Antwerpen, 1954, p. 235. 
3) J.W. Bussingh, 'Drangredenen tot 's Heeren lof, by een plegtige Jubelreden, Uit burgerlyke en 

vooral kerklyke voorrechten geschiedkundig afgeleidt; en, op het tweede eeuwgetyde, van den 
openbaren Hervormden Godsdienst, Den XXV. van Herfst-maand kIDCCLXXIV. Naar 
aanleiding van den Honderdsten psalm, tot opwekking voorgestelt, aan de Hervormde 
Gemeinte tot Delfshaaven', Delft, 1774, Bijlage K, p. 16; 
- A.J. van der Aa, 'Biographisch Woordenboek der Nederlanden', deel III, Haarlem, 1858, p. 740; 
- F.J. Kleijn, 'Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en 
het slot Span.ge', Delfshaven, 1873, p. 31; 
- 'Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland', deel II, Den 
Haag, 1903-1949, p. 275; 

4) 'Wtlegghinge Des Ca'techismi der Greformeerde Chris'telicke Kercke in Neerduytslandt, Eertijts 
beschreven door den E. Cornelis Corstens, in zijnen tijt Dienaer des Woorts tot Delfshaven, enz.', 
Leiden, 1598. In het voorwoord. van de verzorger van deze uitgave, dominee Willem Vinck 
Dircxz., wordt gesproken van 'mijn landtsman (als mede met my van Gorinchom in Hollandt 
ghehoren)'. Het boek berust o.a. in de U.B. Amsterdam (970 H 2) en de U.B. Utrecht (F qu 252). 

~) Voor de door de heer R.F. van Dijk van het Gemeente Archief Gorinchem (GAG) bij zijn 
schrijven van 19-9-1995 ter beschikking gestelde gegevens, zeg ik hartelijk dank. 

6) GAG, Rechterlijke Archieven (RA), inv. nr. 691, f. 261. 
7) Suggestie van de heer R.F. van Dijk, ontleend aan: GAG, RA, inv. nr. 128, f. 145. 
8) GAG, RA, inv. nr. 80, f. 88-89. 
9) GAG, Archieven van de Ambachtsgilden, inv. nr. 65, f. 67v. 

10) GAG, RA, inv. nr. 86, f. 89v. 
11) Guilielmus Estius, 'Historie der Martelaren van Gorcum, grotendeels minderbroeders, die in 

den jare des Heeren 1572 voor het Catholijke geloof door de oproerlingen vermoord zijn', 
Leeuwarden, 1841 (1), p. 195 (een eerste Nederlandstalige uitgave dateert al van 1604). 

12) Bert Stamkot, 'Wederdopers in de streek tijdens de 16de eeuw', in: Jaarboek 1987 Alblasser
waard en Vijtheerenlanden, Utrecht, 1987, pp. 29-36; 
- idem, 'Wederdopers in stad en streek tijdens de 16de eeuw', in: Oud-Gorcum Varia 27, 1993, 
pp. 124-132 (aanvulling op het Jaarboek-artikel); 

18) Bert Stamkot, 'En Gorcum rijst van ver ... VII', in: Kompas-Aktief, 1992, (over het Geuzenhuis). 
14) Wanneer dit precies plaats had, is niet duidelijk. In Delft bijvoorbeeld werd de kerk buiten 

de Waterslootse Poort terstond na Pasen (30 maart) gesloopt. In Gorinchem kan dat wat 
later geweest zijn, daar de slag om Vianen prioriteit leek te genieten. 

15) Jacob Marcus, 'Sententiën en Indagingen van den Hertog van Alba etc.', Amsterdam, 1735, p. 
328. Indien de volgorde van dit vonnis chronologisch is, dan werd er na de passage van de 
politiemacht van Noircarmes door Gorinchem (begin mei) gepreekt. 

16) J.S. van Veen, 'Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf 
van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1557', Arnhem, 1914 (werken uitgegeven door 
Gelre, No. 11), p. 442. Hun vertrek zal zijn bevorderd door de graaf van Megen, die al op 13 
maart manieren uitdacht om de Gorcumse predikanten weg te jagen. 

~) Guilielmus Estius, a.w., 1841 (Il), p. 56. 
18) Jacob Marcus, a.w., 1735, pp. 124-125. 
19) Jacob Marcus, a.w., 1735, p. 327: Barent Rutgersz. trok met predikant Hermes op verzoek van 

Reijer Jansz. van Gorinchem naar Den Haag, via Dordrecht en Rotterdam. In deze laatstge
noemde stad vonden zij Cornelis en spraken met hem alvorens naar Delft verder te reizen. 

20) D. de Lange, a.w., 1954, p. 235. 
21) Boeiend verhaal over de Tachtigjarige Oorlog, lezing door oud-burgemeester M. W. Schakel 

in: 'Gorcumse Courant', 19-2-1986, p. 13. 
22) Jacob Marcus, a.w., 1735, pp. 124-125. 
23) Jacob Marcus, a.w., 1735, p. 328. 
24) Pieter Bor Christiaensz., 'Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten 

en borgelyke oneenigheden (De Nederlandsche Historien)', lste stuk, Amsterdam, 1679, p. 331. 
25) J.C.A de Meij, 'De Wa'tergeuzen en de Nederlanden 1568-1572', Amsterdam/Londen, 1972, 

bijlage 11-p. 313 & 316, bijlage 111-p. 318; 
- Bas van Beuzekom, 'Van Watergeus tot Schorpioen, Vier eeuwen Gorcum en de Marine', 
Gorinchem, 1979 (Merewade 2), p. 13. 
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21-) F.L. Rut.gers, ½ct,a uan de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw', Utrecht, 1889, pp. 
118-119; 
- Bernardus van Meer, 'De Synode fJ! Emden 1571', Den Haag, 1892 (diss.), p. 261. 

27) Guilielmus Estius, a.w., 1841 (II), p. 56. 
28) H.A. van Goch, 'Van Arkel's oude veste', Gorinchem, 1898, p. 199; . 

- Bert Stamkot, 'Geschiedenis uan de stad Gorinchem', Gorinchem, 1982 (Merewade 5), p. 51. 
29) D. de Lange, a.w., 1954, pp. 200-202. 
30) D. de Lange, a.w., 1954, p. 205; 

- Guilielmus Estius, a.w., 1841 (1), p. 195, Albertus zei: "Kom hier, verrader! Het is nu tijd om 
u voor de tegen ons gepleegde snoodheid te straffen'\ 
- J. Meerbergen, a.w., 1928, p. 137: "Hier verrader! Eindelijk zult ge eens voorbeeldig boeten!". 

31) D. de Lange, a.w., 1954, p. 237. -
32) Guilielmus Estius, a.w., 1841 (II), p. 60. 
33) D. de Lange, a.w., 1954, p. 238. 
34) Guilielmus Estius, a.w., 1841 (II), p. 56. Hij vergelijkt dit met degenen die Jezus Christus ter 

dood eisten en schreeuwden 'kruist hem! Kruist hem!'. 
35) J. Meerbergen, a.w., 1928, p. 174. 
36) Guilielmus Estius, a.w., 1841 (II), p. 56. 
37) J. Meerbergen, a.w., 1928, p. 172. 
38) D. de Lange, a.w., 1954, p. 235. 
39) Van de 19 Martelaren waren er 16 in 1572 geestelijke te Gorinchem. De drie anderen waren 

actief te Hoornaar, Heinenoord en Monster. Zie: D. de Lange, a.w., 1954, pp. 266-268. 
40) F.L. Rutgers, a.w., 1889, p. 170; 

- 'Protesumtsche Godgeleerden in Nederland', a.w., 1903-1949, p. 275; 
- 'Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)', deel VIII, Leiden, 1930, k. 317. 

41) F.L. Rutgers, a.w., 1889, pp. 181-182. 
42) F.L. Rutgers, a.w., 1889, p. 170. 
43) Jacob Marcus, a.w., 1735, p. 327; zie ook 19). 
«) L.J. Rogier, 'Geschiedenis uan Katholiek Delfshaven', Haarlem, 1930, p. 24. 
45) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 85. In 'Bylage I' geeft hij het 'Extract uit het oudste Consistorie

boek van de Gereformeerde Gemeinte Delfshaaven, beginnende met 157 4, opzigtlyk de 
beroeping van onzen eersten Leeraar Cornelis Christiani', waarin de drie voorwaarden 
('conditien') beschreven staan (p. 15); 
- F.J. Kleijn, a.w., 1873, p. 29. 

46) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 86. 
47) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 89; 

- F.J. Kleijn, a.w., 1873, p. 30: 2 ouderlingen (Dirk Jansz. en Klaas Meusz.) en 3 diakenen 
(Adriaan Klaasz. Bout, Adriaan Willemsz. Blokmaker en Joriaan Dirksz.), die hun dienst 
aanvaardden op 17-10-1574. 

48) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 85; het boek begint in september 1574. 
49) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 90; 

- F.J. Kleijn, a.w., 1873, p. 31. 
50) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 85. 
51) J.W. Bussingh, a.w., 1774, p. 92. 
52) F.L. Rutgers, a.w., 1889, p. 170. 
53) F.L. Rutgers, a.w., 1889, pp. 282 & 296-298. 
54) F.L. Rutgers, a.w., 1889, pp. 475-476. 
55) 'NNBW, deel VIII, Leiden, 1930, k. 317. In een brief d.d. 2-1-1578 schreef Bertius aan 

Arnoldus Cornelii Cntsius over Cornelis Corstensz. 
56) F.J. Kleijn, a.w., 1873, pp. 30-31. 
57) F.J. Kleijn, a.w., 1873, p. 31. 
58) 'Oosthoek.s En.cycl.opedie', deel 7, Utrecht, 1968-1972 (6), pp. 48-49. Belangrijker is de indeling 

in drie hoofdstukken: Kennis van zonde, van de verlossing en van de dankbaarheid. De 
klassieke hoofdelementen van de christelijke catechese worden er in uitgelegd: Apostolische 
geloofsbelijdenis, Sacramenten, Tien Geboden en Gebed des Heren. 

59) J.W. Bussingh, a.w., 1774, Bijlage K, p. 16; zie verder 3). 

60) 'Wtlegghin.ge etc.', a.w., 1598, het boek is niet gepagineerd. 
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- J.W. Bussingh, a.w., 1774, Bijlage K, p. 16; Bussingh zag een exemplaar van de Wtlegghinge 
waarvan het titelblad ontbrak. Oorzaak van de vermelding bij Van der Aa, a.w., deel 111, p. 



740: ' ... de juiste titel van dit werk is ons niet gebleken'. 
61) 'Proust,antsche Godgeleerden in Nederland', a.w., 1903-1949, p. 275; Pieter Comelisz. werd 

op 1-11-1582 uit Leiden beroepen en vertrok in april 1591 naar Schiedam. 
62) J.W. Bussingh, a.w., 1774, Bijlage K, p. 15. 
63) Brief aan de auteur van H. van Valen, secretaris van het College van kerkvoogden der Herv. 

Gem. Delfshaven d.d. 13-6-1983. Hij schrijft ook: "In de consistoriekamer van de Oude kerk 
bevindt zich een hele portrettengalerij van alle predik.anten die aan de Oude kerk verbonden 
zijn geweest, doch uitgerekend de eerste, ds. Christiani, ontbreekt daaraan. 

64) J.W. Bussingh, a.w., 1774, Bijlage K, p. 16; Bussingh kreeg van 'familie van ds. Corstensz., 
thans nog op Delfshaaven wonende' een exemplaar van de Wtlegghinge. Tijdens de confiscatie 
van zijn goederen door de Bloedraad op 10-4-1568 was Cornelis in ieder geval nog niet gehuwd. 
-ARA, Archief Grafelijkheidskamer, rekeningen, inv. nr. 4862, f. 150v: 'Rekeningen van 
Andries van der Goes wegens geconfisqueerde goederen in Zuid-Holland, 1567'. 

Fragment-genealogie 
I Corst Gerritsz., geb. ca. 1506, overl. na 1665, tr. Cathelijn (Trijnken) Aelbertsdr., 

overl. op of kort voor 26-2-1557. 
Corst Gerritsz. werd voor het laatst vermeld in 1565. Zijn vrouw was een zuster van Mathijs 
Aelbertsz. (overl. Gorinchem 21-12-1557), die samen met zijn vrouw Marijken Jorisdr. (overl. 
Gorinchem 2-4-1558) het weeshuis aan de Molenstraat te Gorinchem stichtte in 1557. 
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend): 
1.Elizabeth (Lijsbeth), tr. 1668/59 Cornelis Laurensz. 
2.Comelis Corstensz. (Christiani). geb. in of kort voor 1542, overl. Delfshaven juli 

1582, tr. na 1568 (N.N.). 
3.Margriet (Grietgen) Corstensdr., tr. 1557/58Aerdt Lambertsz. Boot. 
4.Gerrit, wellicht identiek met Gerrit Corstensz. den IJzerman, die ook door 

Alva's Bloedraad tot verbanning werd veroordeeld. 
5.Aelbert Corstensz., in 1572 vermeld als schipper. 
6.Agnies (Neesken). [slot] 

(door A. van Zoest) 
Bij mijn genealogisch onderzoek bleek, dat er in bepaalde families een levendige 
wisseling van woonplaats was tussen de Maassteden Brielle en Rotterdam. Bij dit 
onderzoek kwam ook in familierelaties de verbondenheid van deze Maassteden naar 
voren. Alhoewel er meerdere voorbeelden te geven zouden zijn, wil ik me beperken tot 
enkele families in de 16e en 17e eeuw. 

- Willem van Cleyburgh, tr. (N.N.), woonde te Brielle. Zijn kinderen waren: 
!.Christiaan Willems van Cleyburgh1), geb. Brielle, begr. Rotterdam 4-11-1604, 

tr. [1) Rotterdam 28-3-1516Anna Kievit; 
tr. [2] Rotterdam 15-1-1584 Grietje van der Meer. 
Hij vervulde diverse stedelijke en andere overheidsfuncties in Rotterdam. 

2.Catharina Willems van Cleyburgh1), geb. Brielle, begr. Rotterdam 4-11-1604, 
tr. Jan Cornelisz. Hartigsveld, haringkoopman, 1612 burgemeester van Brielle. 

- Quirijn/Crijn Comelisz. Cleyburgh1), overl. voor april 1625, otr. Brielle 20-6-1604 
Catharina Donders, geb. ca. 1567, overl. voor 1640. 
Bij dit huwelijk is Crijn j.m. van Brielle en Catharina wede. van Capitein Jan 
Lambrechtsz., wonende te Rotterdam. Blijkens acta Geref. Gem. Brie11e 26-6-1624 
werd Catharina 'op belijdenis van nieuws' toegelaten tot 't Heilig Avondmaal. 
Een telg uit deze familie die in verband met een huwelijk van Brielle naar Rotterdam 
trekt is: Haesge Jacobsdr. Cleyburgh, geb. Brielle 1582'83, overl. Rotterdam 31-3-1641, 
tr. Brielle 18-12-1612 Dirck Jansz. Pesser; deze Haesge kan vernoemd zijn naar haar 
grootmoeder van moederszijde, Haesje Simons; deze had tot grootmoeder Haeske 
Simons, echtgenote van Doen Beijensz.2); op 6-11-1601 werd Haesge Jacobs, j.d., aan-
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genomen in de Geref. Gem. van Brielle; vader: Jacob Comelisz. Cleyburgh, bakker, 
reeds overl., moeder: Catharina Arens (was een Van Rielle). 

Dirck Jansz. Pesser1), geb. verm. Rotterdam ca. 1586, begr. ald. 9-9-1651 in de Grote 
kerk (alwaar nog de grafzerk), brouwer in 'De Swarte Leeuw'. 
Door haar huwelijk kwam de eerder genoemde Haesge Jacobsdr. Cleyburgh naar 
Rotterdam in de Remonstrantse familie Pesser, waarvan diverse leden brouwer waren. 
Onder hen waren overtuigd voorvechters van de Remonstrantse leer, iets dat in deze 
woelige tijd consequenties had. 
Het besluit van het echtpaar Pesser-Cleyburgh om zich door niemand minder dan 
Rembrandt van Rijn te laten portretteren (in 1634), heeft hen bekendheid gegeven3); 
een bekendheid die tot gevolg heeft gehad dat zij na vele eeuwen wreed van elkaar ge
scheiden zijn in twee werelddelen. Het portret van Haesge Jacobsdr. Cleyburgh hangt 
sinds 1985 in het Rijksmuseum te Amsterdam, terwijl het schilderij van Dirck Jansz. 
Pesser in het County Museum of Art in Los Angeles, Californië hangt te pronken. 
Twee leden van de familie Pesser vestigden zich te Brielle en werden poorter na de 
eed afgelegd en het recht betaald te hebben: 

- Johan Pesser, commissaris ter recherge op de Mase, in 1681; 
- Anthony Pesser, procureur voor de Vierschaar der Stad, in 1686. 

Een familie Tromp4). Deze familie dankt haar bekendheid grotendeels aan Maarten 
Harpersz. Tromp (Bestevaer), maar we beginnen bij diens vader: 

- Harper Maartensz. Tromp, bij zijn huwelijkj.g. van Delft, doch wonende te 
Brielle, tr. Brielle 13-7-1597 Jannetgen Barentsdr. Quack. 

In 1606 vertrok het echtpaar naar Rotterdam van waaruit vader en zoon de wereld
zeeën bevoeren; de jonge Maarten was 8 jaar (1) toen hij met z'n vader op een oorlogs
schip uitvoer. In 1610 echter, bij een treffen met een Engelse kaper voor de Afrikaan
se westkust, sneuvelde vader Harper. Maarten werd gevangen genomen en na pas 
twee jaar later vrijgelaten te zijn, keerde hij bij zijn moeder terug. Deze weduwe ver
kocht in 1614 haar huis in de Gaperstraat (later Vissteeg, over de Blaak), te 
Rotterdam en ging terug naar Brielle. 

- Maarten Harpersz. Tromp, luitenant-admiraal der Staten van Holland en West
Friesland, geb. Brielle 23-4 / geel. in de Catharijnekerk 3-5-1598, 
tr. [1] Brielle 7-5-1624 Dignum de Haas, 
tr. [2] Brielle 12-9-1634 Alijt Jacobsdr. Arkenbout; dan werd Maarten weer als 
wonende te R-0tterdam vermeld. 

Mogelijk was dit al het geval vanaf 1626, want toen was zijn zwager Cornelis Cornelisz. 
(de Haes) borg bij de aankoop van een woning te Rotterdam. 

Het opstellen van een reeks De Haes4) is lastig, omdat meerdere leden van deze 
familie de voornaam Cornelis dragen. 

- Cornelis Cornelisz. de Haes, schipper/kapitein, wonende te Brielle, onder zijn kL 
deren dochter Dignum. 

Maarten Harpertsz. Tromp maakte voor 164 7 een reis naar Rouaan, hierbij was ook 
Cornelis de Haes, die later diens schoonvader zou worden door het huwelijk van 
Maarten met Dignum. 

- Cornelis Cornelisz. (de Haes), werd vermeld als zwager van Maarten Tromp, 
mogelijk was hij een broer van Dignum, stond in 1626 borg voor Maarten. 

- Cornelis Cornelisz. de Haes, woonde bij zijn eerste huwelijk (Brielle 1/29-12-1602) 
nog aldaar, doch bij zijn tweede huwelijk werd hij vermeld als wednr. wonende te 
Rotterdam: otr. Brielle 24-10-1638 Pleuntje Apollonia van Rielle, 7-11-1638 hebbende 
bescheijd om tot Rotterdam te trouwen; deze Apollonia van Rielle hertr. N.N. en 
woonde 1643 te Rotterdam 5). 

- Cornelis Cornelisz. de Haes, tot Rotterdam, wiens vrouw N.N. in de kerk te 
Brielle begraven werd 8-7-1654 (voor 't recht van de kerk f 6 en voor anderhalf uur 
luiden f 12 6). 
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Soten 
1) A van Zoest, 'Familie Cleyburgh -een familie op de Voornse Klei', mei 1995. 
2) 'Parenteel Doen Beijensz.', Rotterdam, 1989, Zuidholl. Ver. v. Gen. Ons Voorgeslacht. 
3) 'Amstelodamum', jan.-feb. 1992. 
4) A. van Zoest, 'Een familie De Haes te Brielle en Rotterdam'. 
~) Rekening 200e Penning te Brielle 1643. 
6) Rekening St. Catharijnekerk te Brielle 1653/54. 

De redactie van 1340 merkt bij dit artikel op, dat van de familie Tromp (Van der Wel) 
in de publikatie 'Rotterdam en het Water 1600 - nu' een genealogie is opgenomen in 
het hoofdstuk 'Voor-en nageslacht van een aantal in Rotterdam geboren Vlootvoogden' 
(zie het artikel 'Boekbespreking' elders in dit nummer). 

[slot] 

.'G:J?OOTVAD~j 
(door Leo Gijswijt) 

et blad 'Gens Gelrial van de Afdeling Gelderland (nov. 1992, p. 40), publiceerde 
e heer Dr. W. Bruijnesteijn een artikel over het probleem dat zich voordoet 

betreffende de benaming van voorouders vanaf de betovergrootvader. Men kan tot in 
het oneindige het woord 'het-' ervoor blijven zetten, maar verkeerd tellen is dan snel 
gebeurd. In 'De Telegraaf van 23 dec. 1987 had de heer A. Bor uit Amsterdam zich 
daarover ujtgelaten en deze leverde hem een uitgekiend systeem van benamingen tot 
in de 512e generatie vanaf de vader gerekend; genoeg dus voor een voorvader die zo'n 
slordige 17 .000 jaar geleden leefde. 
Probleem met dit systeem blijft, dat men toch nog met onuitspreekbaar lange be
namingen blijft zitten. Uw eigen voorvader in de 513de generatie (vanaf uzelf 
gerekend dus) noemt men dan nog altijd de 
'hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootvader'. 

De sleutel tot het in 'Gens Gelrire' vermelde systeem is: 

generatienummer: benaming 
0 vader 
1 grootvader 
2 overgrootvader 
3 betovergrootvader 
4 oudvader 
5 oudgrootvader, 6 ... enz. 
8 stam-

16 edel-
32 voor-
64 aarts-

128 opper-
256 hoog-

Persoonlijk vind ik de in de Se, 32e en 64e generaties gekozen benaming een 'beetje' 
ongelukkig gekozen, maar dit merkte Dr. Bruijnesteijn zelf ook al min of meer op. 
Wanneer men het tegen iemand over 'mijn voorvader' heeft, moet men er dan bij 
zeggen "ja, de echte", of"volgens de nummering'', waarop de aangesprokene dan moet 
gaan rekenen om te weten wie hij of zij bedoelt? Hier schiet onze Nederlandse Taal 
dus duidelijk tekort. 

Eenvoudiger lijkt het te worden, wanneer men de voorvoegsels vanaf de 2e generatie 
steeds zou weglaten; dit lijkt ook wel zinvoller; want, waarom zou men steeds 'groot-', 
'over-', 'bet-' enz. blijven herhalen? Het zal moeilijk zijn om een dergelijk ingeburgerd 
gebruik te veranderen, want het is dan even wennen om een overgrootvader en een 
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betovergrootvader ineens resp. overvader en betvader te noemen. Het zou echter wel 
wat minder arbeid voor tong, mond en kaken betekenen. Dus, achtereenvolgens: 
vader, gr90tvader, overvader, betvader, oudvader, stamvader, edelvader, voorvader, 
aartsvader, oppervader en hoogvader. Een nieuw probleem dient zich daarbij aan, 
men kan op die manier slechts 11 generaties vooruit (me dunkt ruim .voldoende voor 
de meeste uitgezochte genealogieën), maar er zullen voor de generaties ervóór toch 
nog wel andere, kortere benamingen te verzinnen zijn? 
Er zou dus een manier moeten zijn om dat oeverloos herhalen van de overige 
voorvoegsels tenminste voor de eerste 20 generaties te voorkomen (wie wil dat gaan 
uitpluizen?), zodat we zonder nadenken en tellen meteen weten welke generatie 
iemand bedoelt wanneer deze zegt: "Mijn aartsvader''. 
De bron van bovenstaand systeem is Dr. Bruijnesteijn en de heer Bor onbekend; 
verder zou de auteur graag geïnformeerd willen worden of iets dergelijks ook bestaat 
voor het nageslacht, om achter-achter-achter-enz. kleinkinderen mee aan te duîden. 

Bron: 'Gens Gelri~', afdelingsblad van de N.G. V.•Afd. Gelderland, nov. 1992, p. 39·40, Dr. W. Bruijnesteijn. 

(door J. van Amerongen-Wisselaar) 
Alle personen met de naam Wisselaar die ik na 1795 in de archieven tegenkwam, kon 
ik thuisbrengen als nazaten van Hendrik Wisselaar, ook genaamd Kwisselaar, 
Wesselaar en (bij zijn overlijden) Wezelaar. Indien u aanvullingen of correcties op de 
hierna vermelde genealogie heeft, dan zijn deze welkom bij Mevr. J. van Amerongen
Wisselaar, Dammolen 66, 3481 AN Harmelen. 

Genealogie 
I August Wezelaar, overl. Berlijn, tr. Doortje Spaan, overl. Berlijn. 

Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik Wisselaar (Johan Hendrik August), geb. Berlijn ca. 1769, zie II. 

II Hendrik Wisselaar (Johan Hendrik August), geb. Berlijn ca. 1769, overl. Rotterdam 
26-9-1853, vleeshouwersknecht, schoenmaker, tr. [1] Maria de Vogel (Metje Vogel); 
tr. [2] Schoonderloo/Delfshaven 15-9-1795 Trijntje Geelhuizen (Gilhuysen), geb. 
Rotterdam ca. 1767, overl. ald. 29-8-1832. 
Uit het eerste huwelijk: 
!.Johan Hendrik August Wisselaar, geb./ged. Rotterdam 14-11-1788. 
Uit tweede huwelijk: 
2.Maria Wisselaar, geb. Schoonderloo/Delfshaven 19-4-1796, zie IIIa. 
3.Hendrika Wisselaar, geb. Schoonderloo/Delfshaven 14-3-1798, zie IIIb. 
4. Hendrik Wisselaar, geb./ged. Rotterdam 27-5-/8-6-1800 (geref., won. 

Vierwindestraat. 
5.Hendrik Wisselaar, ged. Rotterdam 18-6-1801 (Westewagenstraat), overl. ald. 

10-8-1803 (won. Mosterdsteeg), begr. Rotterdam 12-8-1803. 
6.Frederik Wisselaar, geb./ged. Rotterdam 25-4-/10-5-1803 (Kikkersteeg), 

begr. Rotterdam 4-7-1803 (Mosterdsteeg). 
7. Hendrik Wisselaar, geb./ged. Delfshaven 5-/16-1-1805, zie IIIc. 
8.Frederik Wisselaar, geblged. Delfshaven 5-/16-1-1805, begr. Schoonderloo/ 

Delfshaven 14-2-1805. 

lllaMaria Wisselaar, geb./ged. Schoonderloo/Delfshaven 19-4-/5-5-1796, overl. Rotter
dam 27-3-1871, tr. Rotterdam 19-7-1818 Pieter van Beest, sjouwer, zn. v. Pieter 
van Beest (steenhouwersknecht te Amsterdam) en Maria van Hof. 
Buitenechtelijk kind: 
l.Jan Wisselaar, geb. Rotterdam 14-1-1815. 



IIlbHendrika Wisselaar, geb./ged. Schoonderloo/Delfshaven 14-/21-3-1798, overl. 
Rotterdam 18-10-1868, tr. Rotterdam 23-6-1824Arnoldus Molenaars, 
schoenmakersknecht, geb. Rotterdam 7-3-1800. 
Uit dit huwelijk: 
1. Godefriedus Molenaars, geb. Rotterdam 8-5-1822. 

lllc Hendrik Wisselaar, geb./ged. Delfshaven 5-/16-1-1805, overl. ald. 10-1-1888, 
sjouwer, koopman, tr. [1] Rotterdam 1-11-1828Arendje van der Wilt, geb./ged. 
Rotterdam 21-12-1803/11-l-1804, overl. ald. 12-11-1863, dr. v. Eva van der Wilt; 
tr. [2] Rotterdam 13-7-1864 Maria van Denmpel, geb. Hillegersberg 13-12-1824. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Catharina Wisselaar, geb. Rotterdam 16-1-1829, overl. ald. 18-2-1829. 
2.Hendrik Wisselaar, geb. Rotterdam 17-12-1829, zie IVa. 
3.Leendert Wisselaar, geb. Rotterdam 29-10-1832, zie IVb. 
4.Eva Wisselaar, geb. Rotterdam 18-6-1835, overl. ald. 28-3-1908, tr. Rotterdam 

30-5-1860 Antonie Gijsbert de Jong, winkelknecht. 
5.Maria Wisselaar, geb. Rotterdam 25-1-1838, overl. 12-2-1838. 
6.Arnoldus Wisselaar, geb. Rotterdam 27-1-1839, overl. ald. 21-9-1840. 
7. Catharina Wisselaar, geb. Rotterdam 17-10-1841, overl. ald. 27-2-1919, tr. 

Rotterdam 15-8-1866 Wijnand Jaques, tapper. 
8.Neeltje Maria Anna Wisselaar, geb. Rotterdam 23-12-1845, tr. Rotterdam 16-8-

1871 Jacobus de Ridder, tabakwerker, geb. Rotterdam 5-6-1845. 
Uit het tweede huwelijk: 
9.Maria Wisselaar, geb. Rotterdam 2-6-1865, overl. ald. 6-10-1931, tr. Rotterdam 

16-8-1890 Nicolaas Kl,oppert, schoenmaker. 
10.Hendrika Wisselaar, geb. Rotterdam 18-2-1867, tr. R-0tterdam 27-12-1893 

Jan Cornelis Frewien, los werkman, geb. Rotterdam ca. 1867. 

IVa Hendrik Wisselaar, geb. Rotterdam 17-12-1829, overl. ald. 15-11-1906, timmerman, 
tr. Rotterdam 9-5-1855Antonia Johanna Lugensland, geb. Rotterdam 16-3-1828, 
overl. ald. 25-12-1920, dr. v. Paulus Lugensland en Johanna Fredrika Abeloos. 
Getuigen bij het huwelijk waren Hendrik Cornelis van der Graaf, 38jr., bediende, Johannes 
Dirk Schippers, 53 jr., agent van politie, Cornelis Wiegrnan 61 jr., agent van politie en 
Lodewijk Cornelis Speelman, 47 jr., bediende. Getuigen bij de geb.-aangifte van Antonia 
Johanna Lugensland: Dirk Arnoldus Berg 47 jr., commies en Willem van Aalst, 67 jr. 
Uit dit huwelijk: 
1.Arendina Wisselaar, geb. Rotterdam 14-1-1856, overl. ald. 18-10-1943. 
2.Johanna Frederika Wisselaar, geb. Rotterdam 13-7-1858, overl. ald. 4-2-1945. 
3.Hendrik Paulus Wisselaar, geb. Rotterdam 11-6-1861, zie Va. 
4. (N.N.) Wisselaar, dochter, geb./overl. Rotterdam 15-5-1864. 
5.Antonia Johanna Wisselaar, geb. Rotterdam 9-9-1865, overl. ald. 9-2-1867. 
6.Anna Cornelia Wisselaar, geb. Rotterdam 27-4-1868, tr. Rotterdam 4-5-1905 

Willem Elzevier, geb. Rotterdam, overl. ald. 29-10-1936, timmerman. 
7.Kornelis Jacobus Wisselaar, geb. R-0tterdam 17-1-1874, zie Vb. 

IVb Leendert Wisselaar, geb. Rotterdam 29-10-1832, overl. ald. 5-3-1910, houtdraaier, 
tr. Rotterdam 1-5-1856Jacomijntje Dunk, geb. 16-6-1832, overl. Rotterdam 22-4-
1926, dr. v. Pieter Jan Willem Dunk en Maria Rosina Suzanna Kramer. 
Uit dit huwelijk: 
!.Hendrik Wisselaar, geb. 18-8-1856, zie Vc. 
2.Pieter Jan Willem Wisselaar, geb. 25-12-1858. 
3.Maria Rosina Suzanna Wisselaar, geb. Rotterdam 1-9-1861, overl. ald. 23-1-1889, 

tr. 28-6-1882 Dirk Theodorus Dirks, geb. Rotterdam, verversknecht, zn. v. 
Theodorus Dirks en Dirkje van den Berg. 

4.Jacomijntje Wisselaar, geb. Rotterdam 6-2-1865, tr. [1] Rotterdam 28-3-1900 
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Johannes Kappetijn, geb. Bergambacht, timmermansknecht, (hij tr. [1] voor 
1900 Annigje Ouwerkerk), zn. v. Johannes Kappetijn en Greetje Oskam; tr. [2] 
N.N. 

5.Johanna Wissefoa.r, geb. Rotterdam 2-10-1867, tr. Rotterdam 27-5-1903Pieter 
Groeneveld, geb. ca. 1842, scheepmakersknecht, zn. v. Nicolaas Groeneveld en 
Adriana Verhagen. 

6.Arendje Wisselaar, geb. Delfshaven 15-12-1870, tr. 26-5-1920 Hendrik Huizer, 
geb. Ridderkerk ca. 1870, bankwerker (hij tr. [1] voor 1919 A.J. Logman), zn. v. 
Teunis Huizer en P. Slikkerveer. 
Getuige bij het huwelijk was o.a. Teunis Huizer, 34 jr., zoon van de bruide_gom. 

1.Antonia Wisselaar, geb. Rotterdam 14-12-1873, tr. Rotterdam 2-1-1896 
Leendert van Veen, geb. Kralingen ca. 1874, barbier, zn. v. Johannes van Veen, 
los werkman, en Margaretha van de Velde. 

Va Hendrik Paulus Wissela.ar, geb. Rotterdam 11-6-1861, overl. ald. 18-9-1935, eigen 
timmermanswerkplaats, tr. Rotterdam 19-4-1893 Geertruida Willemina Elisabeth 
Vu,yk, geb. Rotterdam 10-2-1871, overl. ald. 13-1-1951, dr. v. Willem Vuyk, koetsier. 
en Lisabeth van Cuylenborg. , 
Getuigen bij het huwelijk waren Arie de Reus, stiefvader van de bruid, Stoffel Brouwer, lf'I" 
jr., vleeshouwer, Johannes Gruteke, 31 jr., kleermaker en Hendrik Wisselaar, 63 jr., vader 
van de bruidegom. 
Uit dit huwelijk: 
1.Antonia Wisselaar, geb. Rotterdam 20-1-1894, overl. ald. 7-9-1928, tr. Rotterdam 

22-11-1922 Euft Hoek, geb. Oud Beyerland 14-3-1893. 
2. Lisabeth Wisselaar, winkelierster, geb. Rotterdam 2-8-1895. 
3. Hendrik Wisselaar, geb. Rotterdam 10-10-1896, tr. Ch.M. Schuurman. 
4. Willem Wisselaar, geb. Rotterdam 7-9-1898, directeur (boekh.) machinefabriek, 

tr. Rotterdam 16-1-1924 Elisabeth Maartje van der Boom, geb. Schiedam 11-1-
1900, dr. v. Johannis van der Boom, verver, schildersknecht, en Cornelia Buth. 

5.Hendrika Paulina Wisselaar, geb. Rotterdam 24-10-1900. 
6. Geertruida Willemina Elisabeth Wisselaar, geb. Rotterdam 19-11-1902, 

onderwijzeres lagere school. 
1.Arendina Wisselaar, geb. Rotterdam 7-10-1904, overl. ald. 8-3-1927. 
8. Willemina Cornelia Wisselaar. 

Vb Kornelis Jacobus Wisselaar, geb. Rotterdam 17-1-1874, timmerman, tr. ald. 3-10-
1907 Jacoba Pieternella van der Laan, geb. Rotterdam 25-9-1881, dr. v. Dirk 
Co1nelis van der Laan, winkelier, en Jannetje Annotee. 
Uit dit huwelijk: 
l.Hendrik Wissela.ar, geb. Rotterdam 20-11-1908, tr.AnnekeAttema. 
2.Dick Cornelis Wisselaar, geb. Rotterdam 18-5-1913, tr. W. Ma.kkreel. U 
3.Antonie Johan Wisselaar, geb. Rotterdam 26-12-1915, tr.A. Heus. 

Vc Hendrik Wisselaar, ged. 18-8-1856, overl. 30-12-1899, tr. Rotterdam 26-2-1879 
Johanna Hendrika Duval, geb. Rotterdam 8-6-1855, dr. v. Jean Batist Joseph 
Duval, pakhuisknecht, en Elisabeth Royaard. 
Uit dit huwelijk: 
!.Leendert Wisselaar, geb. Rotterdam 24-6-1879, loopknecht, pakhuisknecht, overl. 

ald. 6-2-1912, tr. 6-5-1903 Maria Elisabeth Jonker, geb. Werkendam ca. 1878. 
2.Jacomijntje Wisselaar, geb. Rotterdam 17-3-1889, tr. ald. 27-2-1907 Frans Theyn, 

geb. Dordrecht ca. 1888, pakhuisknecht, zn. v. Johan Frederik Theyn, kurken
snijder, en Louisa Frederika Galman. 

3.Hendrik Wisselaar, geb. Rotterdam 19-10-1891, tr. Rotterdam 29-3-1916 
Pieternella Corneli.a. Kroon, geb. Rotterdam ca. 1898, dr. v. Willem Kroon en 
Johanna Gluvers. 

4.Jea.n Batiste Joseph Wisselaar, geb. Rotterdam 23-6-1893. 
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5.Elizabeth Wisselaar, geb. Rotterdam 6-4-1896, tr. ald. 16-2-1916Adrianus Vriens, 
los werkman, geb. Rotterdam ca. 1894. 

6.Dirk Theodorus Wisselaar, geb. Rotterdam 20-4-1898, tr. Rotterdam 6-3-1918 
Anna Pons, geb. Rotterdam ca. 1901, dr. v. Cornelis Pons, borstelmaker, en 
Anna den Dekker. [slot] 

(door Drs. P. Rothstegge) 
Wie de eerste schreden zet op het glibberige pad van de genealogie hoort meestal van 
meer ervaren 'medestrijders', dat de eerste periode die men onder handen neemt, na
melijk het tijdvak van de Burgelijke Stand, vrij gemakkelijk en in ieder geval foutloos 
? J is. Dit, omdat vanaf die periode steeds aan de hand van officiële, vastliggende 

gegevens wordt gewerkt, in tegenstelling tot het voorliggende tijdperk van kerkelijke 
bronnen, hoofdzakelijk de DTB-boeken. Pastoors, dominees en kosters zouden niet 

~ijd uitblinken in nauwkeurig- en nauwgezetheid. Dat deze stelling wat betreft de 
9Uitingen op de B.S.-ambtenaren niet altijd opgaat, blijkt uit het volgende. 

1. Jacoba Mus, ged. (R.K.) Rotterdam 8-6-1810, overl. ald. 19-11-1896, tr. Rotterdam 
22-2-1837 Pieter Ritman, geb. Schiedam 1-8-1810, overl. Rotterdam 27-4-1856. 
In de trouwakte, die een lengte heeft van maar liefst 93 cm (1) wil men blijkbaar eerst 
even de vuile was doen of moet de bruid blijkbaar gelouterd worden. Nadat Pieter 
verklaart een meerderjarige zoon van Jan Ritman en Trijntje de Roo, en Jacoba een 
meerderjarige dochter van wijlen Jacobus Mus en van mede wijlen Johanna Ongeval 
te zijn, verzoeken zij in akte te stellen, te erkennen vader en moeder te zijn van het 
kind genaamd Jacoba, geb. 20-4-1835, als dochter van Jacoba Mus. 
Verder noemt de a.s. bruid de hierboven vermelde namen van haar ouders en daarbij 
dat in de overlegde uittreksels blijkbaar fouten zijn gemaakt:" ... dat wijders diezelfde 
personen in de akte tot bewijs van haren geboortestaat worden overlegd, voorkomen 
onder de onnauwkeurige benamingen Jacob Mus en Johanna van Ongeval en dat 
dezelve haar voorgenoemde vader in de akte van deszelfs overlijden opgemaakt, is 
ingeschreven met de foutelijke geslachtsnaam Muts". 
2. Jacobus Mussee, ged. (geref.) Rotterdam 16-11-1780 (get.: Greetje Malefrjt), overl. 
ald. 28-11-1824, beroep zakkendrager, tr. (1] Rotterdam 9-6-1805 Johanna van 
Ongeval, overl. Rotterdam 4-12-1816; tr. [2] Jansje Poelle (in de trouwakte wordt hij 
Jacobus Musch genoemd). 
Hij sterft tijdens het werk in het zakkendragershuis in de Pannekoekstraat en wordt 
in de akte vermeld als Jacobus Muske, zoon van Simon Muske. Bij het huwelijk van 
Simon met Jacoba Malefijt (Rotterdam 18-6-1770) wordt deze eveneens genoemd 

_.wn Muske, wed.nr., uit Oost-Friesland, won. Pannekoekstraat. Er is nog geen 
•de in zicht wat betreft de puzzels, want het zoeken naar zijn sterfdatum is 
vruchteloos gebleven; zowel in Rotterdam, als in de omgeving, hoewel vaststaat dat 
hij voor 1825 overleed. 
Merkwaardigerwijze werd echter wel gevonden, dat op 4-9-1815 in het zakken
dragershuis in de Kalverstraat 314 te Rotterdam bij het werk gestorven is Simon 
llusch, oud 33 jaar(= :t1782/83), zoon van Jacobus Musch en Jacoba Malefeyt zaliger. 
Te Rotterdam werd op 16-10-1783 geref. gedoopt Sijmon, zoon van Sijmon Mussel en 
Jacoba Maria Malefijt (get.: Johanna van Poppelen en Jannetje Malefijt) en hiermee 
stellen we vanzelfsprekend direct vast dat Jacobus Musch en Jacoba Malefijt geen 
echtpaar, maar zoon en moeder waren! 
Het is maar goed dat onze Jacoba Mus in februa1i 1837 niet aan afstammings
onderzoek deed, want ze had het waarschijnlijk niet overleefd. Ove1igens, refererend 
naar het gegeven dat Simon Mus afkomstig zou zijn uit Oost-Friesland; ik woon reeds 
26 jaar direct in de buurt van Ostfriesland, maar heb daar noch bij Genealogischen 
Verbänden, noch in archieven of zelfs telefoonboeken, ooit de naam Mus(ch) aan-
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getroffen. Wel valt mij op, dat in de provincie Groningen velen met deze naam 
voorkomen; zou men toendertijd in Rotterdam onder 'Oost-Friesland' een gebied ten 
oosten van Friesland kunnen hebben verstaan? Indien iemand enig licht kan werpen 
op deze puzzels, zou ik mij zeer verheugen. reacties kunt u zenden aan: 
Drs. P. Rothstegge, Postfach 104 7, D-26358 Wilhelmshaven. 

De Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam, Robert Fruinstraat 52, organiseert 
op 12 woensdagavonden een cursus 'Oud Schrift voor Gevorderden'. Hierbij ontvangt 
men les in het lezen, transcriberen en begrijpen van handgeschreven Hollandse 
teksten uit de periode 1450-1700 van een voortgezette moeilijkheidsgraad. 
De cursus vindt plaats tussen 11 september en 18 december 1996; de lestijden zijn van 
19:15 tot 21:30 uur, inclusief een korte pauze. De kosten, inclusief lesmateriaal en 
consumptie, bedragen f 130,00. Voor aanmeldingen en inlichtingen: 
Gemeentelijke Archiefdienst, t.a.v. dhr. A.M. van der Woel, Postbus 25082, 3001 HB 
Rotterdam, tel. 010.4 775166. [re'\_J 

, ~,~.~tDBIDr•:~,-,· 
(door Leo Gijswijt) 

- Rotterdam en het Water 1600 - nu, door R.K. Vennik (red.), Rotterdam 1996, 68 
pag., geill., met index. 
Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NGV en uitgegeven door 
de Afdeling Rotterdam en Omstreken. De afdeling presenteerde dit boek op de manifes
tatie 'Genealogische Adviesdag Voorouderonderzoek' op 11 mei 1996 in de Jaarbeurs 
te Utrecht. Het boek geeft een aantal artikelen en een 13-tal illustraties, waarin de 
binding van Rotterdam met het water is weergegeven. Er zijn niet alleen puur genea
logische gegevens opgenomen; het boek is op een 'lekkere' manier doorweven met 
allerlei varia die waardevolle informatie verschaffen over het verleden van de stad met 
betrekking tot zaken als de binnenscheepvaart, de haven, visserij enzovoorts. 
Een aantal gegevens zal ook verspreid in naslagwerken te vinden zijn, zoals de lijst 
van burgemeesters van Rotterdam en de tabel met het inwonertal door de eeuwen 
heen, maar het is prettig veel van deze informatie nu in één werk bij elkaar te heb
ben. Men is zelfs geneigd aan te nemen, dat wanneer men bepaalde informatie zoekt 
over Rotterdam, en men over dat onderwerp niets aantreft in dit boek, dat er dan 
eenvoudigweg niets over zou bestaan. 
Het boek geeft, na een artikel over de ontwikkeling van Rotterdam van vissersdorp tot 
wereldstad, een uitgebreide bibliografie over de geschiedenis van Rotterdam (met 89 
verwijzingen naar publikaties). Ook zijn een artikel over de geschiedenis van de Rijî 
en binnenvaart (met tabellen en informatie over een zevental rederijen), een st1'.,c 
waarin alle publikaties betreffende de geschiedenis van haven en scheepvaart worden 
opgesomd in het Rotterdams Jaarboekje, en een lijst met luitenant-admiralen en een 
lijst vice-admiralen, opgenomen. 
Ook op genealogisch gebied veel informatie over de volgende families: Van Heest 
(Sommelsdijk, Middelharnis), Lagendijk (Charlois), Van Roon (Zoetermeer), Van der 
Struijs (Vlaardinger-Ambacht), Vennik (schippersfamilie); en het voor- en nageslacht 
van een aantal in Rotterdam geboren vlootvoogden, te weten Van Brakel (Arnhem, 
Amsterdam), De Liefde [Groenrijs] (Rotterdam), Van Nes (Rotterdam) en Tromp 
(Rotterdam, Brielle). 
Het boek besluit de reeks artikelen met de Catalogus van de Tentoonstelling 
'Rotterdam en het Water 1600-nu' op 11 mei 1996 in de Jaarbeurs te Utrecht. Tot slot 
ontbreekt een index op familienamen uiteraard niet. Het boek is na de tentoonstelling 
nog te verkrijgen na overmaking van f 18,50 (incl. verzendkosten) op gironr. 3224030 
t.n.v. R.K. Vennik te Rotterdam, onder vermelding van "Rotterdam en het water''. 
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De volgende bijeenkomsten zullen plaats hebben in een zaal van de Remonstrantse 
kerk, Museumpark 3 (hoek Westersingel), Rotterdam; bereikbaar per metro (station 
E~ndrachtsplein), met buslijnen 32 en 39 en tramlijnen 4 en 5. 
Z-oals gewoonlijk is de toegang vrij. 
4 juni 1996 - dinsdag, 20:00 uur: dhr. H.M. Zelis uit Aerdenhout, secretaris van de 
Afd. Kennemerland, met de lezing: "GENEALOGIE TUSSEN 1900 EN HEDEN". De 
heer Zelis is tevens lid van de werkgroep 'Genealogie en Telecommunicatie' en zal ons 
alles weten te vertellen over onderzoek in recente bronnen. [het bestuur] 

Het project Regionale Geschiedbeoefening Zuid-Holland organiseert op 1 juni a.s. de 
jaarlijkse contactdag, dit jaar in het Legermuseum te Delft. Aanmeldingen en verdere 
informatie (gaarne vóór 20 mei) bij: Project Regionale Geschiedbeoefening Zuid-

.and, t.a.v. Drs. J.A Brugman, Postbus 448, 2501 CK 's-Gravenhage. {red.] 

1 

~ . ,-, ·oe HANDEN ZIJNDE :YERHUJZING àÄrROTrËRîfAM~~r-:T1! 
• • - -· • ., .. ' . 1 .. 1 ! 

(door A.M. van der Woel) 
De Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam, die op zijn locatie tussen Robert 
Fruinstraat 52 en Mathenesserlaan 315 binnen 75 jaar drie nieuwe archiefdepots in 
gebruik heeft genomen, namelijk in 1900, in 1948 en in 1971, is op de toegemeten 
ruimte aan het einde van zijn uitbreidingsmogelijkheden gekomen. Daarom moest naar 
een nieuwe ruimte worden uitgezien om de 15.000 strekkende meters archiefbeschei
den, waarmee de huidige archiefbewaarplaats geheel is volgelopen, de tientallen kilo
meters die nog op overbrenging liggen te wachten, en het materiaal dat in de komen
de 25 jaar verder nog voor blijvende bewaring zal worden bestemd, te huisvesten. 
Het bestaande gebouw dat de groei van de archiefbestanden een aantal decennia lang 
zal moeten gaan opvangen, is het voormalige gebouw van de Rijks Automobiel 
Centrale (de RAC-garage) aan de Hofdijk. Na goedkeuring door de gemeenteraad van 
dit project (kosten ruim f 30 miljoen) zijn de plannen verder uitgewerkt en is inmid
dels met de aanpassing van het bouwwerk begonnen. De verwachting is dat het 
gebouw medio volgend jaar, heringericht voor zijn nieuwe bestemming, in gebruik zal 
worden genomen. De dienst zal voordat het zover is, eerst een enorme verhuis
operatie moeten uitvoeren; daarvoor worden door de medewerkers reeds voorbe
reidingen getroffen. Voor de gebruikers van het nieuwe Gemeentearchief is het van 
belang dat alle publieksdiensten zullen worden geconcentreerd in één gigantische 

•
diezaal, waar men zowel de archiefbescheiden, als het bibliotheekmateriaal en de 
rten en afbeeldingen uit de topografisch-historische atlas zal kunnen raadplegen. 

(door E.J. van Rooij) 
Abonnees, en leden die de afgelopen jaren lid van de afdeling zijn geworden, wijs ik er 
op, dat van het in 1983 verschenen boek (uitgegeven t.g.v. het 30-jarig jubileum van de 
afdeling) 'Van Verre en Nabij' nog enkele exemplaren verkrijgbaar zijn. De globale 
inhoud is: Kwartierstaten Van den Bos(ch), Bot, Hol, In 't Hol, Van Rooij, Weda en 
Zwartjes; stamreeksen Boezel, Fijan (Du Faijan), Leeflang, Mommaal, Van Pausé en 
Verboon; (fragment-) genealogieën Geerders en De Lange; en een artikel van Drs. M.R. 
Doortmont "Rijnmonders in West-Afrika 1733-1872". De index bevat ruim 1600 familie
namen. Het boek (187 pag.) is tegen aanbiedingsprijs te bestellen door overmaking van 
f 15,- per exemplaar (incl. verzendkosten) op gironr. 5246157 t.n.v. "Penningmeester 
NGV Afd. Rotterdam e.o. te Scruedam", o.v.v. "Van Verre en Nabij". 
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Ieder 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 
behandeling van de vragen niet tot haar taak rekent, worden de vragen voorzien van 
naam en adres van de vraagsteller; een antwoord moet dus altijd direct aan de vraag
steller worden gezonden. Vragen kunnen, uitsluitend schriftelijk, gericht worden aan: 
Redactie 1340, Leo Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

157a. DE HAEN 
Jorys/Joris de Haen, j.m. van Yperen, fusteinwerker, otr. [1] Leiden 11-7-1614 
Grietgen Harmans van Pij, j.d. van Weenveer bij Eembden, otr. [2] Leiden 14-1-1624 1 
Jannetgen Aelberts, wed. Govert Govertsz.; uit het 2e huwelijk, ged. Leiden: 1. 
Jaquemijntien, 21-7-1624, 2. Susanna 11-12-1625, 3. Sara 4-8-1627, 4. Johannes, 9-1-
1630, 5. Lydia, 6-8-1634. Gevr.: voorgeslacht van Joris de Haen. 

b. EYN(D)HOUT 
Barbara Eyn(d)hout, j.d. van Rijerkerck (= Ridderkerk), otr. Leiden 31-10-16.i:;'.l. 
Daniel Volckertsz. van Rijswijck, timmerman. Bij haar huwelijk wordt zij vergez 
door Lysbeth Clouck en heeft vermoed. zusters: Leijntje Eijnhouts en Levina 
Eyn(d)houds. Gevr.: voorgeslacht en nadere gegevens van Barbara Eyn(d)hout. 

c. VANSWAENENBURCH 
Aechgen van Swanenburch, j.d. van Leiderdorp (moeder: Theuntge Andries (van de 
Graefl) won. te Leiderdorp en verm. getr. met Willem Fransz. (van) Swanenburgh), 
otr. Leiden 28-12-1663 Anthony Beek, wednr. van Jannetge Willems, eerder wednr. 
van Cornelia Cornelis van der Mij. Gevr.: voorgeslacht en nadere gegevens van 
Aechgen van Swanenburch. 
A.Hartmans, Oudelandsraat 60b, 3073 LL Rotterdam. 

158. VAN DRIEL 
Op 16-3-1713 verkoopt Cornelis van der Sluys voor f 1996.0.0 een smalscheepje aan 
Jan Joosten van Driel. Uit het huw. van laatstgenoemde met Catharina Geisweit te 
Zaltbommel 1682-1701 acht kinderen. Voorts een vermelding in het begr. reg. van de 
Augustijnen.kerk, Dordrecht 8-5-1738: 'begr. Joffr. Sisilia van den Broek de huysvrouw 
van Sr. Justus van Driel [won.) in de Groote Kercksbuurt'. Gevr.: nadere gegevens 
over deze twee Van Driel's en contact gezocht met andere onderzoekers. 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam. 

159. BRUINS / HAGENDIJK / WILDEMAN 
Contact gezocht met personen die onderzoek hebben gedaan naar de namen Bruins 
(Zwolle/Blokzijl/Rotterdam), Hagendiik (Leiden/Rotterdam) en Wildeman (Elst/Rhenen). 
W.J. Bruins, Olympiade 18, 2924 AM Krimpen a.d. IJssel. 

~t~ t:l~[~~ii.~11lO!ll~1~~ffl1lm~fi.mlilml!l-lll1~,~IRJt1df' 
1340 is het jaar waarin op 7 juni aan Rotterdam stadsrechten werden verleend door graaf Willem IV; 
en uitgave van de Afdeling Rotterdam e.o. 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 onze afdeling. Een abonnement voor niet-leden bedraagt f 15,00 per jaar (te voldoen op 
gironr. 5246157 t.n.v. penningmeester dhr. E.J. van Rooij te Schiedam). Het bestuur heeft <fe taken als volgt verdeeld: 

Voorzitterschap en computerzaken: Penningmeester en DIP-functionaris: 
Dr. M.R. Doortmont, lester Youngstr. 26, 3069 XM Rotterdam E.J. van Rooi1 Bachplein 265, 3122 JC Schiedam 
Secretariaat en alg. correspondentie: NGV Contactdienst (CALS): 
R.K. Vennik, Burg. Van Slijpelaan 45, 3077 AD Rotterdam B. Blommers, Reinkenstr. 1, 3314 WE Dordrecht; 
Redactie 1340: tel. vragenlijn (op werkdagen 09:00-15:00 uur): 
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam (078) 632 26 03. 
ledenadministratie en verzending 1340: Internet: b.blommers@riza.rws.minvenw.nl 
C. Richel-Hatersel Koning, Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: 
Coppelstockstr. 2, 3132 XN Vlaardingen N.G.V., Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam 

Overname van teksten slechts toegestaan met vermelding van bron en auteur. 
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