
Schijffelen, Wilhelmus Gerardus. - Makelaar in onroe-
rende goederen. - Geb. te Amsterdam, 18 Oct. 1877. -
Vader: David Schijffelen, hoeden- en pettenfabrikant;
Moeder: Wilhelmina Geertruida Stas. — Geh. 17 April 1913

te Haarlem metr H Frederika Hen-
riëtte Freese. -

l Kinderen: een
Hongaarsch

pleegkind, Iren-
ke Csakvary,
geb. te Kispest;
sedert enkele ja-

n^ i ren werkzaam
aan de Staats-

artillerie-in-
richtingen. - S.
is opgevoed in
het Burgerwees-
huis te Amster-
dam en genoot
aldaar middel-
baar onderwijs.
- Op 16-jarigen
leeftijd ging hij
naar Kampen,
bij het Instruc-

tie-bataillon,
om daar opge-
leid te worden
voor den Hoofd-

cursus. - Na verloop van 2 jaren werd hij gedetacheerd bij
het Ned. Ind. Leger. - Door de regenten van het Burger-
weeshuis werd verzocht hem op de Militaire School te
plaatsen, om daar tot officier te worden opgeleid. - Voor-
loopig diende hij echter als instructeur van Javaansche
recruten. - Bij den opstand van het Atjehsche legioen
onder Toekoe Oemar, in 1896 werd hij zwaar gewond. -
Voor volledig herstel werd hij opgenomen in het hospitaal
te Utrecht; het was het einde van zijn militaire loopbaan.
- Na jaren van studie en hard werken werd hij 29 Mrt. 1916
door den Raad der Gem. Sloten (N.H.) benoemd tot make-
laar in onroerende goederen. — Twee jaar later vestigde
hij zich in de hoofdstad en werkte daar zelfstandig. - Hij
werd aangezocht toe te treden als lid van de Amsterdam-
sche Vereeniging van Makelaars en Experts in Onroerende
goederen; hiervan is hij eenige jaren secretaris geweest. -
Vele ambten heeft hij in den loop der jaren bekleed, o.a.
was hij taxateur van verschillende pensioenfondsen, agent
van de A.P.C, en penningmeester van de Kerkvoogdij der
Ned. Herv. Gem. te Sloterdijk. - Momenteel is S. bezig
met de bestudeering van de revoluties van 1848 en 1849;
in verband met deze studie maakte hij reizen naar en in
Hongarije. - Als lid van de Vereeniging Amstelodamum
koesterde S. bijzondere belangstelling voor het huis, waar
René Descartes 300 jaar geleden verbleef; hij deed hier
eenige belangrijke ontdekkingen en ontving hiervoor een
dankbetuiging van de Fransche regeering. - Vermeld
dient nog te worden, dat S. het eereteeken voor belangrijke
krijgsbedrijven is toegekend. - Euterpestraat 169, Amster-
dam.


