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STAMREEKSEN DE HAAN
(Slot tweede reeks)

Uit dit huwelijk :
1. Huig, geb. Nieuw Lekkerland, 9 Mei 1825 ; overl. Nieuw Lekkerland,

27 Februari 1913,
2. Sara, geb. Nieuw Lekkerland, 3 September 1827 ; overl. Nieuw Lek-

kerland, 25 April 1892 ; tr. Nieuw Lekkerland, 28 April 1849 Johan-
nis Pok,

3. Neeltje, geb. Nieuw Lekkerland, 25 September 1829,
4. Maria Willemina, geb. Nieuw Lekkerland1, 17 November 1831,
5. Cornelia, geb. Nieuw Lekkerland, 16 October 1834,
6. Willem, geb. Nieuw Lekkerland, 26 Juli 1836 ; overl. Nieuw Lekker-

land, 22 Juli 1903; tr. Annigje de Haan (VB 5),
7. Pieter, geb. Nieuw Lekkerland, 18 September 1838; overl. Nieuw

Lekkerland, 19 Mei 1871 ; tr. Sijgje Stam.
8. Annigje, geb. Nieuw Lekkerland, 10 December 1841 ; overl. Nieuw

Lekkerland, 19 Juni 1844,
9. Jan, geb. Nieuw Lekkerland, 29 Maart 1844 ; overl. Nieuw Lekker-

land, 28 Maart 1862.

V D. Willem, geb. Nieuw Lekkerland, 12 September 1804; bouw-
man ; overl. Nieuw Lekkerland, 24 Februari 1878 ; tr. Nieuw Lekker-
land, 7 Mei 1831 Marrigje Rietveld; geb. Streefkerk, 20 April 1811.

Uit dit huwelijk :
1. Neeltje, geb. Nieuw Lekkerland, 20 Augustus 1835; overl. Nieuw

Lekkerland, 28 Februari 1895 ; tr. L. Meerkerk,
2. Pleun, geb. Nieuw Lekkerland, 25 September 1838 ; overl. Nieuw

Lekkerland, 14 Maart 1869 ; tr. Neeltje Bongers.
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VI. Dirk, ged. Nieuw Lekkerland, 25 Januari 1809; bouwman; in
1841 getuige bij de aangifte van de geboorte van Sara (VB 6); overl.
Nieuw Lekkerland, 15 Maart 1885; tr. Nieuw Lekkerland, 19 Januari
1839 Johanna de Haan, dr. van Jan Aartse en Anna van Kleef (zie stam-
reeks III). Uit dit huwelijk :
1. Willëmina, geb. Nieuw Lekkerland, 8 Juli 1839,
2. jan, geb. Nieuw Lekkerland, 15 September 1840; overl. Nieuw Lek-

kerland, 18 April 1841,
3. Anna, geb. Nieuw Lekkerland, 1 Maart 1842,
4. ]an, volgt VIII,
5. Marrigje, geb. Nieuw Lekkerland, 31 Augustus 1845 ; overl. Nieuw

Lekkerland, 22 December 1908; tr. Willem de Haan (VB 4),
6. Aartje, geb. Nieuw Lekkerland, 4 November 1846 ; overl. Nieuw Lek-

kerland, 18 Februari 1879 ; tr, Arie de ]ong,
7. Lijntje, geb. Nieuw Lekkerland, 30 April 1851 ; overl. Nieuw Lekker-

land, 2 Juli 1868.
VII. Huig, geb. 1823; tr. Barbera Meerkerk.
Uit dit huwelijk :
Gerrigje, geb. Nieuw Lekkerland, 4 Juni 1852.
VIII. Jan, geb. Nieuw Lekkerland, 24 Januari 1844 ; bouwman :

overl. Nieuw Lekkerland, 15 October 1925; tr. Wouterina Bongers ;
geb. Nieuw Lekkerland, 8 Februari 1841 ; overl. aldaar, 17 October 1907.

Uit dit huwelijk :
1. Dirk, geb. Nieuw Lekkerland, 12 November 1878; tr. Streefkerk,

25 September 1902 Lena Booy,
2. Jasper, geb. Nieuw Lekkerland, 28 Juni 1880; overl. aldaar, 12 Fe-

bruari 1902.
Rotterdam. A. DE HAAN.

Geachte Leden,
Gaarne zou ik van U willen vernemen, of mijn plan tot het instellen

van een GENEALOGISCHE LEESPORTEFEUILLE onder U be-
langstelling vindt.

Als enkele Uwer hun „andere" tijdschrift ter lezing voor de portefeuille
af zouden willen staan, kunnen de kosten van de rondzending zo
laag mogelijk gehouden worden. Het ligt in de bedoeling, dat een ieder
de portefeuille 2 a 3 dagen houdt, en dan (ev. per post) doorstuurt naar
zijn opvolger. Opdat de kosten gelijkelijk verdeeld zullen zijn, had ik dan
ook gedacht verschillende contributies te vragen, n.l. aan degeen die hem
per post moet doorsturen minder dan aan een ander, aan degeen, die hem
het eerste hebben wil, meer dan aan die welke hem het laatst ontvangt.
Het doorsturen is de conditie.

Zoudt U mij willen schrijven met antwoordporto 1) of U eventueel
gaarne een portefeuille zoudt ontvangen; 6 of 12 x per jaar. 2) of U
eventueel een tijdschrift ter beschikking wilt stellen. 3) Wat U er (per
jaar) hoogstens aan ten koste wilt leggen.

Drs. G. BORDEWIJK, Minervalaan 26H, Amsterdam-Z. 2.
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OVER EEN MAKELAARSSTOKJE EN EEN PRINSELIJKE
GEMEENSMAN-BEVESTIGING UIT DE 18e EEUW

door
Dr H. W. M. J. KITS NIEUWENKAMP

Inderdaad, de genealogie en heraldiek zit gelukkig niet alleen vol
voetangels en klemmen, doch daarnaast ook vol van verrassingen. En
een verrassing, ja zelfs een grote verrassing voor mij was, toen ik op
Zondag 25 October 1953 bericht kreeg van de Heer A. O. van Kerkwijk
te Doorn, oud-directeur van het Koninklijk Kabinet van Munten, Pen-
ningen en Gesneden Steenen te 's Gravenhage, dat de Woensdag daarop
bij Van Stockum's Antiquariaat ter plaatse geveild zou worden onder
No 7.00 :,,Stempels, Grepen van ebbenhouten torsen met zilveren doppen
waarop het wapen van Amsterdam en de inscriptie Abraham Kits. Ao.
1789. Jacob Verlegh Wmz. Ao. 1827. 2sts."

Dat dit geen stempels waren, stond bij mij vast. Doch wat waren het
dan wel ? De heer van Kerkwijk hielp mij uit de droom.. Het moesten
zogenaamde makelaarsstokjes zijn, uitgereikt aan de Amsterdamse make-
laars. En dit klopte ook met de inscriptie. Immers, mijn oud-overgroot-
vader Abraham Kits (1745—1845), op ruim vijf maanden na een eeuw
oud geworden en van wie ik niet eenmaal, doch door kwartierenverlies
tweemaal afstam, werd 24 Dec. 1789 ingeschreven in het „Register der
Namen van alle Makelaars der Stad Amsterdam". Zie over hem en zijn
geslacht mijn Ned. Fam. Waps,. Dl II in voce Kits.

Niettegenstaande nu, dit voor onze familie zo belangwekkende familie-
reliquie eerst in andere handen overging, werd ik mede door tussenkomst
van de Heren van Kerkwijk, Halwasse en Mr. W. Bisschop in de gelegen-
heid gesteld dit interessante stuk voor ons familie-archief te verwerven
middels een gecombineerde ruil en koop. Op die manier keerde na ruim
honderd jaar omzwerven het makelaarsstokje van onze voorvader in de
familie terug. Het is niet onwaarschijnlijk dat het via de in 1863 uitge-
storven tak Kits Wimmers uiteindelijk bij het antiquariaat van Stockum
verzeild raakte en moest het blijkbaar zo zijn, dat men mij daarop attent
maakte, om het wederom in familiebezit te krijgen. Het kan wonderlijk
gaan met oude familiestukken, doch verheugt het mij deze fraaie en
interessante aanwinst te hebben gered.

Aangezien deze makelaarsstokjes vrij zeldzaam zijn en daarbij niet alge-
meen bekend, is het misschien niet van belang ontbloot hier ter plaatse
het een en ander ervan mede te delen.

Bij navraag langs verschillende zijden bleek mij, tevens na ingesteld
onderzoek, dat deze makelaarsstokjes blijkbaar specifiek Amsterdams
zijn, althans elders werden zij niet aangetroffen. Een en ander is be-
vreemdend, in verband met de vermoedelijke oorsprong van dit gebruik,
waarover straks nader.

Op bladzijde 13 van het „Gedenkboek der Makelaarsvereeniging te
Amsterdam" (1877—1927) treffen we de navolgende korte omschrijving
en het doel dezer stokjes aan :

,,De makelaars betaalden voor inkom-geld in het gilde veertig
„gulden, benevens drie gulden voor het „stokje" (een gedraaid
„ebbenhouten stafje van een vinger dik en een half voet lang,
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„met zilver beslag, waarop het stadswapen en hun naam gesne-
den! was, alsmede het monogram van het makelaarsgilde
„M.K.L.R.S., met het jaartal der aanstelling; zij moesten dat
„stokje toonen, zoo dikwijls, als zij een partij afsloten); voorts
„moest ieder makelaar, bij zijn inkomen in het gilde en vervol-
„gens alle jaren, nog dertien gulden en vier stuivers betalen,
„voor jaargeld, brandgeld en ambtgeld."

Naast waardigheidsteken van de erkende in het gilde opgenomen ma-
kelaar had dit attribuut wel degelijk practisch nut, symbolisch dienst
doende bij transacties. En daar gaat het nu juist om. Waar ligt hier de
oorsprong van dit gebruik ?

We hebben hier te doen met een „stokje", als zodanig genoemd. Speel-
de van oudsher de stok of het stokje een rol bij de overdracht van on-
roerend goed ? Het antwoord luidt hier bevestigend. En niet alleen bij
onroerend goed, doch tevens bij het opmaken van schuldbekentenissen
en borgtochten speelde van oudsher de gemerkte stok of merkstok (festu-
ca notata) een belangrijke rol. Andreas Heusler zegt hiervan in zijn
Institutionen des deutschen Privatrechts, Leipzig 1885, Bd. I, S. 79, dat:
„auf sie das Beharren bei dem gegebenen und gesprochenen Worte un-
verbrüchlig und ewig übernommen wird". Met andere woorden hebben
we ongetwijfeld in dit oude folkloristisch gebruik van het (makelaars)
stokje een rechtssymbool te zien en dit, mijn vermoeden, wordt versterkt
bij het opslaan van K. ter Laan's Folkloristisch Woordenboek van Ne-
derland en Vlaams België, 's-Gravenhage 1949, blz. 394 op het trefwoord
„stoklegging", waar men leest:

„Stoklegging, naam in Drente nog bekend voor de verkoop van
„land of huis. Naar het Drentse landrecht werd bij verkoop of
„schenking van vast goed de stok gelegd, die door de nieuwe
„eigenaar werd opgenomen in 't bijzijn van de schultes (schout,
„scholteboer) en twee keurnoten (bijzitters). Daarna werd de
„stokleggersbrief opgemaakt, de gezegelde koopbrief. De stok
„was bij voorkeur van een eikeboom, die op de over te dragen
grond groeide".

Ter Laan geeft hier als bron : v. d. Veen, Nieuw Drents Mozaïek, 48.
Dat hier de stok van een eikeboom werd gesneden, was voorzeker geen

toeval, doch kan daar, terwille van de plaatsruimte, hier niet nader op
ingegaan en zou mij daarbij op zijpaden leiden. Wel ligt het in mijn bedoe-
ling bij gelegenheid een afzonderlijk opstel te wijden aan het symbool
van de stok in 't algemeen, getiteld : In het teken van stok, staf en paal
en wel dit mede gezien in verband met de heraldiek.

De bedoeling van dit artikel is slechts aan te tonen, dat we hier naar
alle waarschijnlijkheid in de oude Amsterdamse makelaarsstokjes van
oorsprong te doen hebben met een overoud rechtssymbool, waarvan de
oorsprong zich verliest in de vóórchristelijke periode.

Het merkwaardige met die makelaarsstokjes blijft evenwel, dat zij,
voor zover mij bekend, slechts alleen bij het desbetreffende gilde te
A m s t e r d a m voorkomen en wel, niettegenstaande de festuca notata
en de stoklegging als zodanig in feite oorspronkelijk over een uitgestrekt
Germaans gebied bekend zijn, waarvan zelfs als uitloper de naam in de
provincie Drente nog bekend moet zijn, volgens het bovenstaande. Ik
vraag mij dan ook af : Waarom maakt hier Amsterdam met deze make-
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laarsstokjes een uitzondering en waarom komen dit soort stokjes niet
elders voor ?

Een onderzoek en oplossing is hier om verschillende redenen wel
gewenst, terwijl het zeer zeker, in 't bijzonder in verband met de genea-
logie van belang geacht moet worden een opgave te verstrekken van de
nog hier en daar bestaande stokjes met naam en datum van aanstelling
of opname in het gilde, temeer vanwege de vrij grote zeldzaamheid en
zij steeds zeldzamer worden omdat men de betekenis veelal niet beseft.
Door het verstrekken van een dergelijke opgave wordt het bestaande (en
dat is niet zo heel veel) door de druk vastgelegd en tot algemeen gebruik,
in t' bijzonder voor de genealoog. Van belang is dan tevens de plaats op
te geven waar het stokje zich bevindt. Een goede afbeelding van een
exemplaar kan men o.a. aantreffen in het hiervoren genoemde Gedenk-
boek, tegenover blz. 12.

Rest ons de beschrijving van de zilvermerken op het stokje Kits aan de
hand o.m. van het bekende werk van Voet.

Aan de beide zilveren doppen onderkennen we in de eerste plaats het
zogenaamde meesterteken, bestaande uit de letters D.L.F. Met deze
initialen merkte de Amsterdamse goud- en zilversmid Daniël Ie Feber
zijn werk. Van hem is werk bekend, vervaardigd tussen de jaren 1785 en
1802, o.a. een makelaarsstokje van 1795 volgens Elias Voet ]r.- Merken
van Amsterdamsche Goud- en Zilversmeden, 's-Gravenhage 1912, blz.
74, no. 582.

Voorts treft men op het stokje aan de jaarletter E voor het jaar 1789.
En hiermede is wel dit merkwaardige familiestuk volledig beschreven
en verklaard, vertegenwoordigende een fraaie en belangwekkende aan-
winst voor het familie-archief.

Als slotbeschouwing kan nog opgemerkt worden, dat er rechtshistorici
zijn, die in het stokje van de Amsterdamse makelaar niet meer zien, dan
het bewijs van zijn functie, in de Ie helft van de 17e eeuw te Amsterdam
ingevoerd (1636), met als doel de makelaars te kunnen onderscheiden
van de talloze „bijlopers", d.z. personen, die onbevoegd de makelaardij
uitoefenden.

De effestucatio was toen reeds al zeker drie eeuwen van de baan en
was het stokje reeds toenmaals niet anders dan een onderscheidingsteken,
dat officieel was gesanctioneerd en vandaar dat daarop voorkwam het
wapen van, Amsterdam en dat er de initialen van het makelaarsgilde
en de naam van de betrokken makelaar op stonden.

Dat neemt echter niet weg, dat hier tegenover staat de mening van
de folklorist, dat men hier oorspronkelijk te doen zou hebben met een
on (der) bewuste herinnering, geworden tot een reminiscentie, waar dan
het stokje voor „rechtsstok" bij de rechtshandeling van de makelaar
in functie in de plaats is gesteld als pars pro toto.

Daarbij wordt in 't algemeen de kennis onzer voorouders van de
oude symbolen veelal onderschat en zeker van die, welke van oudsher
het erfdeel onzer vaderen zijn. Vele voorbeelden zouden daar nog van
zijn aan te halen, waar ik o.a. op hoop terug te komen in het hierbij
genoemde artikel over de stok, staf en paal. Ook de nog niet zo heel
lang geleden in onbruik geraakte „kerfstok" gaat hiermede annex. In-
dachtig het gezegde : „Iets op zijn kerfstok hebben" = schuld hebben.

Ten overvloede deelde de Heer van Kerkwijk mij nog mede, dat de
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makelaar met het stokje bij het sluiten van een koop een bepaalde han-
deling verrichtte, door in het bijzijn van twee getuigen, bijzitters, de
koper daarmede zijn rechten schouder aan te raken, als teken dat de
koop beklonken was. Vergelijk hier de handslag bij marktkooplui tot
bekrachtiging van de koop, zodat men m.i. hier wel veilig mag aannemen,
dat aan het stokje wel degelijk een diepere rechtssymbolische betekenis
ten grondslag ligt, niet onmogelijk teruggaande tot de oude merkstok,
waarvan de oudst bekende voorbeelden reeds van omstreeks 500 a 600
moeten dateren.

Mocht hier iets meer over bekend zijn, dan houd ik mij voor mede-
deling daarvan ten zeerste aanbevolen.

Vervolgens kunnen we overgaan tot de bespreking van het tweede
interessante en evenmin veel voorkomende familiestuk, de door stadhou-
der. Prins Willem V voor accoord getekende gemeensman-benoeming,
gedateerd en gegeven te 's Gravenhage 18 December 1790. Een repro-
ductie van dit document vindt men hiernevens. Te 's Gravenhage is
omtrent de voordracht helaas niets meer te vinden, met name de „missive
van den 13e deeser" ( = 13 Dec 1790) van „Burgemeesteren, Schee-
penen en Raaden der Stad Hasselt' aan de Prins. Het hierbij gereprodu-
ceerde stuk zelf is te vinden in da inventaris, no. 219, van het oud-
gemeente-archief van Hasselt. De nrs. 218 en 219 zijn als volgt be-
schreven : Lijsten van ter boonen geciteerden en gekozenen, brieven van
presentatie aan en van goedkeuring van den Stadhouder, lijsten van re-
geerders en ambtenaren ; 2. portef.; 219 over de jaren 1700—1795.

Het betreft hier de benoeming van Hendricus Johannes N ieuivenkamp
tot gemeensman van de stad Hasselt in plaats van de overleden Pieter
van Goor.

Een gemeensman behoorde tot het stedelijk kies-college tot benoe-
ming van de magistraat. Mede gezien de ondertekening door de Larrey
als secretaris en andere bekende aanwijzingen in die richting, doet ver-
moeden dat de Nieuwenkamp'en in die tijd patriottisch waren gezind,
staatsgezind, bekend onder de spotnaam van „Keezen".

Mede als aanvulling op het Nederland's Patriciaat, Ao. 1927, blz. 248,
249 in voce ,,N ieuivenkamp" moge hier de biografische gegevens volgen
van deze gemeensman te Hasselt in de Patriottentijd.

Hendricus Johannes Nieuwenkamp, ged. Hasselt (Ov.) 13 Aug. 1755,
mr. brood- en koekbakker in de Hoogstraat in het ouderlijk huis ; sedert
1 Mei 1802 aangekocht „in publicque veiling van de erfgenamen van
zijn overledene ouders" voor f800.— ; gemeensman van Hasselt 1790—
1795, geapprobeerd door stadhouder Prins Willem V, „ter loon geciteert"
1791—1794, behorende tot de „gemeensluiden en minder meenthen"; hij
leverde „op orde van de regeering" van Hasselt „voor de france troupen
vier hondert zeven en zeventig brooden 't stuk 4 stuivers", f 95:8:—. in
1795*); overl. Hasselt 12 Sept. 1804, tr. Hasselt (ondertr. ald. 12 Oct.)
6 Nov. 1791 Geesje van der Horst, geb./ged. Hasselt 12/13 Febr. 1763,

*) Inv. nr 621 ond-arch. Hasselt; los papiertje. Vriendelijke mededeling van Dr.
/. G. Avis te Zwolle.
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overl. Hasselt 17 Aug. 1845, dr. van Gerhari van der Horst en van Mat-
gacetha de Vries.

Uit dit echtpaar twee takken, waarvan verschillende nakomelingen in
Overijssel, Gelderland en Noord-Holland, alsmede in de U.S.A., waar-
van de uitgewerkte genealogische gegevens in mijn bezit, samengesteld in
samenwerking met de Heer C. Nieuivenkamp te Amsterdam.

Het echtpaar testeert 21 Aug. 1804.
Geesje verkoopt 22 Mei 1806 aan luitenant Willem Carel Stok het

huis, hof en where „staande en gelegen op de Hoogstraat binnen deze
stad" voor f 600,̂ — en 7 Apr. 1817 „zeker aan haar toebehoorende Huys
en Erve, staande en gelegen binnen de stad Amsterdam in de Oude
Hoogstraat aan de Zuidzijde bij de Waale Kerk daar de Morgenster
in de geevel staat, zijnde geteekend D 2 G 5 No. 27 en Nieuw No. 2321"
(Protocol van notaris C. ƒ. Freislich, not. arch. van Hasselt, Rijksarchief,
Zwolle).

Doorn, „De Nyencamp".
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HET GESLACHT KEETMAN AFKOMSTIG UIT EDAM
door

Dr Mr D. F. PONT

In Gens Nostra van April 1953, pag. 75 en in de „Nederl. Leeuw" van Mei 1953
werd een korte beschouwing gewijd aan een circa 1952 te Hamburg uitgegeven boekje
van 100 bladzijden, bewerkt door Dr. phil. Ernst Hickc en getiteld: ,,Pctcr Keetman:
Lcbenserinnerungen".

Dit werkje interesseerde mij daar ik in de jaren 1925—1934 een levendige correspon-
dentie had gevoerd met diverse leden van dit thans nog in Duitschland bloeiende ge-
slacht. Het bleek echter moeilijk te bemachtigen, daar de Nederlandsche boekhandel
zich . daartoe niet in staat toonde. Tenslotte werd het mij door bemiddeling van een
goeden, vriend met relaties in Hamburg, enkele weken geleden toegestuurd.

Het boekje zelf is zoowel uit litterair als uit geschiedkundig oogpunt zeer de moeite
waard. Pictcr Kcctman blijkt een uitnemend opmerker te zijn geweest met psychologisch
inzicht en didactische gaven. De karakterbeschrijvingen zijn levendig en de typeering
van verhoudingen en gebeurtenissen is grootmoedig en objectief. Duidelijk proeft men
in dezen hoogstaanden man den oud-Hollandschen geest van verdraagzaamheid en den
humanistischen inslag zooals deze in de koopmansaristocratie, met Grotius en Hooft
als lichtende exempels, tot uitdrukking kwamen. De reacties op de Napoleontische
verdrukking, waaronder speciaal ook Hamburg zoo zwaar had te lijden en in welke
periode Pictcr Kcetman en velen met hem contre-coeur een belangrijke rol hadden te
spelen, bewijzen op beschamende wijze, hoezeer de betere burgerij destijds in zielen-
adel uitstak boven de bekrompen wraakzucht waartoe men zich later verlaagde in het
land van Grotius.

Nadere kennisname van den inhoud van dit boekje moge ik dan ook zonder eenigc
reserve aanbevelen.

Wat mij als liefhebber der genealogie uit den aard der zaak bijzonder interesseerde
waren de geslachtstafels aan het slot opgenomen.

Eerlijk gezegd bezorgden deze mij een teleurstelling. In de eerste plaats, • omdat er,
althans in de dertiger-jaren een familievereeniging Keetman bestond, welke op onge-
regelde tijden bijeen pleegde te komen en welke uitmuntend op de hoogte was van
alle nakomelingen van dit in Duitschland bloeiende, doch in zijn bakermat Noord-
Holland helaas uitgestorven geslacht. In Nederland was de Heer Cornelis f. Lels te
Rotterdam die door de vpn Lindern's aan de Keetman's is geparenteerd, hiermede reeds
in 1925 volledig bekend. Het verwondert mij, dat de auteur van deze gegevens klaar-
blijkelijk geen kennis heeft gedragen, althans er niet van heeft geprofiteerd. Mijns in-
ziens zou een opgave tot op heden van alle afstammelingen die in Duitschland den
naam Keetman voeren, instructiever zijn geweest dan een in tijd gelimiteerde uitwer-
king der descendenten ook in vrouwelijke lijn.

Ernstiger bezwaar is, dat het Nederlandsche voorgeslacht van Pieter Kcctman hoogst
onvolledig en bepaaldelijk in de noten onderaan bladzijde 95, deels foutief, deels ge-
baseerd op onjuiste praemisses werd geboekstaafd. Ook dit duidt er op, dat de schrijver
geen voorlichting bij de familie Keetman zelf heeft gezocht.

Wat ik over de Nederlandsche periode van dit geslacht wist, stelde ik namelijk reeds
in 1928 ter beschikking van Dr. Med. F. Keetman, die toenmaals in Bremen woonde
en met wien ik in het Nederlandsch kon correspondeeren, omdat hij ook enkele jaren
in Leiden had gestudeerd en bovendien in het Groninger-land de praktijk had uit-
geoefend.

Ook zijn zoon Wilhelm, die zich later in Brazilië vestigde had groote belangstelling
voor zijn Nederlandsch voorgeslacht en bezocht mij enkele malen. Bij de restauratie
van de Groote- of St. Nicolaaskerk te Edam, brachten deze Heeren spontaan met
behulp van verwanten een groot bedrag bij elkaar, waarvoor het zwaar geschonden
zoogenaamde Magistratenvenster uit 1607, volledig kon worden hersteld. Ter oriën-
teering diene, dat dit ,,glas" de namen en wapens (merkteekens) bevat van 28 personen
die in 1607 deel uitmaakten van de stadsregecring. Slechts van de daaronder voor-
komende geslachten Docts, Keetman, Pols, Pont en Teengs, bestaan voor zooverre
mij bekend nog afstammelingen.

Uit erkentelijkheid voor deze genereuse geste, deed de Restauratie-commissie het
wapen Keetman in het herdenkingsraam aanbrengen. Eveneens het wapen Verstcegh,
daar de Heer Acent Verstcegh te Stockholm, zoon van den Edamschen Burgemeester
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Gerard Vcrsfcegh, op eerste verzoek niet minder dan fl. 10.000.— voor het herstel
der kerk ter beschikking stelde.

Het is hier wellicht op zijn plaats te vermelden, hoc bloote toevalligheden dikwijls
tot succes kunnen voeren. Als secretaris der Restauratiecommissie had ik de taak op
mij genomen om te trachten de benoodigde ruim fl. 300.000.— bijeen te krijgen. Mij
was destijds nog volkomen onbekend, dat er afstammelingen van het geslacht Keetman
in Duitschland woonden. Een goed vriend van mij was in die dagen secretaris van
het „tribunal arbitrale mixte", dat in het leven was geroepen om internationale finan-
tiëele quaesties door den eersten wereldoorlog ontstaan, af te wikkelen. Bij een zitting
in Berlijn werd hij ten eten gevraagd door een hoogen ambtenaar van het Ministerie
van Buitenlandsche zaken, den Heer Ernst Keetman. Abusievelijk noteerde mijn vriend
diens naam met twee n's, waarop de Heer K. opmerkte dat zijn familie uit Holland
en wel uit Edam stamde, zoodat hij met één n kon volstaan. Mijn vrend verelde
mij van dit voorval, ik zocht contact met dezen Heer Keetman en het resultaat werd
de uiterst coulante medewerking welke wij bij de restauratie der kerk in Edam van deze
uitgebreide Duitsche familie kregen aangeboden.

Hoe zit nu het voorgeslacht van Pietev Keetman en diens ouderen broer Johan Keet-
man in elkaar ?

Reeds uit de „Genealogische en Heraldische merkwaardigheden uit de kerken van
Noord-Holland ' door Mrs. Bloys van Treslong Prins en Belonje (Edam werd speciaal
door mij bewerkt) moge blijken, dat er in West-Friesland meerdere geslachten moeten
hebben bestaan die den naam Keetman voerden of aannamen. Daar Kcetman duidt
op het beroep van zoutzieder (men sprak van zoutkeeten en de eigenaar was een
keetman) behoeft er geen sprake te zijn van een gemcenschappeijken stamvader. Het
is zefs onwaarschijnijlk.

Zoowel in de Kerken te Edam, Enkhuizen, Hoogwoud, Mcdemblik, Nieuwe-Niedorp'
en Schermerhorn liggen personen begraven die in de 17de en 18de eeuw den naam
Keetman voerden.

Gelijkheid van oorsprong tusschen de Edamsche, Enkhuizensche en Medemblikschc
Keetmans acht ik om bepaalde redenen niet uitgesloten, doch een grondig onderzoek
daarnaar is voor zoover ik weet nimmer ingesteld en zal wellicht ook niet tot een
resultaat kunnen voeren, omdat de gemeenschappelijke stamvader wegens het ontbreken
van registers uit dien tijd vermoedelijk niet te achterhalen zal zijn.

Een belangrijke aanwijzing zou kunnen zijn, of de gebruikte huismerken groote
overeenkomst vertoonen.

Het is jammer dat de op de graven voorkomende merkteekens in het bovengenoemde
standaardwerk niet staan afgedrukt en mij heeft tot dusverre de tijd ontbroken om hier-
naar een onderzoek in te stellen in Enkhuizen en Medemblik. Mededeelingen van
belangstellenden uit deze contrijen zouden mij zeer welkom zijn.

Voor zoover ik weet loopt de stamreeks van het geslacht Keetman, afkomstig uit
Edam als volgt:

I. Pictcr Keetman
II. Claes Pietersz Kcetman geb. te Edam omstr. 1570, overl. aldaar 18/1 1628

Vroedschap na 1585, schepen 1603 en 1611, Pres. Kerkmr. 1600, 1602 en 1603.
Kerkmeester in 1606 en 1614, Regent van het Burgerweeshuis in 1608, 1609,
1612, 1613, 1615 en 1619, Voorzitter regent in 1620, Ouderling o.a. in 1617,
Van beroep was hij zoutzieder. In 1620 verkocht hij in veiling de grootste helft
der zoutkeet „Het Engelsch Wapen" in 't. geheel met 2 pannen met „syn toe-
behoorende gereetschap" behalve zout en turf voor 2900.— gulden. (Het wapen
van deze zoutkeet staat als No. 10 afgebeeld op venster No. 27, geschonken
door de Zoutzieders, in de Groote kerk te Edam. D'e namen der overige zout-
keeten op dit venster zijn „de Oranjeappel", „de Star", „'t Groenwyff", „'t Crom-
hout", „de halve Maen', „'t Fortuyn', „de drie Croonen", „'t Zeepaerdt" en „de
A" (oudste, gebouwd in 1581), „de Lon(don)s-Vaerder" en „de Karsseboom".)
Claes Pietersz Keetman voornoemd was gehuwd met Tryn Heynsdr die in
1610 Moeder (Regentes) was van het Armengasthuys (voormalige H. Geesthuys).
Zijn merkteeken bevindt zich op een wapenschild, vastgehouden door een grif-
fioen op het magistratenvenster in de Groote Kerk te Edam.

III. Pieter Keetman
geboren te Edam omstr. 1600, gestorven aldaar 6/10 1647.
Schepen van Edam in 1624, 1626, 1628, 1630. President-schepen in 1633 en 1635.
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Vroedschap vanaf 1628. Thesaurier in 1632. Heemraad van de Purmer in 1636.
Kerkmeester in 1627, 1629, 1631, 1634 en 1636. Voorzittend Weesmeester in 1622
en 1623. Burgemeester in 1637, 1640, 1642 en 1646. President-Burgemeester in
1643 en 1647. Admiraliteitsraad te Amsterdam 1644 en 1645. Gecommitteerde
Raad in de Staten van West-Vrieslant en het Noorderquartier in 1638 en 1639.
Van beroep was hij zoutzieder, koopman en reeder. Zijn zegel met merk komt
voor op akte van 25/5 1635. (Zie archief van Edam onder Verdwaalde stukken
No. 468, oork. 161).
Hij huwde 31.11 1631 te Edam met Grietje Jansdr. (Uyttenhout), overl. te Edam
op 2/9 1659. Dit geslacht stamt uit Oosterblokker en de eerste die zich te Edam
vestigde was de capitein ter zee onder de admiraliteit van Amsterdam Jan Pie-
tersz Uyttenhout, die op 11/12 1646 te Edam huwde met Tcijn Hillebrantsdr
Smidts uit Warder (onder Edam).

IV. a. Claes Pietersz Keetman geboren te Edam omstr. 1630, gestorven aldaar 20 1
1666, begr. 23/1 in de Groote Kerk. Hij woonde in de Hooghstraat en testeerde
op 7/6 1656 voor Notaris fan Jacobsz Broeder. Hij was vroedschap van Edam
vanaf 1655, Schepen in 1658, 1660, 1662 en 1664. Thesaurier in 1655. Kerk-
meester in 1659, 1660 en 1661. President Weesmeester in 1663.
Van beroep was hij Notaris en wel van 1649 tot 1665. Hij volgde hierbij No-
taris Mr. Jacob Huygh, secretaris van Edam op. Zijn nagelaten protocollen om-
vatten 19 deelen en hij blijkt zich daarbij speciaal op commercieel terrein te
hebben bewogen.

Van hem bestaat een familewapen op gebrandschilderd glas uit het jaar
1661. Het is gevierendeeld en het vierde kwartier geeft in rood precies
hetzelfde gouden merkteeken weer waarmede zijn Vader in 1635 zegelde.
Onder het wapen staat geschreven : „Claes Pietersz Keetman Raedt en
Oud Schepen der Stede Edam, Trijntje fans Boes zijn huysvrouw. Nulla
salus bello pacem te poscimus omnes. 1661."
Van dezen Notaris Keetman, die zich klaarblijkelijk eenigermate in het
Latyn kon uitdrukken, bezit ik een boek in perkament en uitgegeven in
's Gravenhaghe by de Wede ende Erfgenamen van wylen Hillebrand

Iacobssz van Wouw in 1631. Het is de 2de druk van de „Inleiding tot de Hol-
landsche Rechts-Geleertheid" door Hugo de Groot.
Op de kaft heeft hij geschreven : „1648 den 11 Mey. C. P. K. van Edam". Op
de eerste bladzijde staat met dezelfde hand: „den 11 Mey 1648. Claes Keet-
man. Nicolaas Petri Keetman est verus possessor huys Libri Ao. 1648. Me
possedet jure. Datum quod supra". De laatste bladzijde prijkt met : „Claes
Pietersen Keetman. Finis coronat opes. O homo si scives quamtum doctrina
valeret nunquam dormires sed riocte dieque studeres. Den 11 May 1648." Ge-
zien de kinderlijkheid der ontboezemingen en de vele herhalingen, vermoed ik
dat Claes Keetman dit boek, over welks bezit hij blijkbaar opgetogen was, op
ongeveer 18-jarigen leeftijd heeft ontvangen, wellicht als prijs voor het door-
loopen der Latynsche school.
Hij huwde op 22,112 1654 te Edam met Trijntje fansdr. Boes, uit een oud
Edamsch geslacht. Bij hun ondertrouw op 21/11 werd hij geassisteerd door zijn
zwager Frans Dircksz Pont en zij door haar zuster Lijsbet Jansdr. Boes. Zij
woonde vóór haar huwelijk op de Voorhaven, testeerde op 7/6 1656 voor No-
taris Broeder en werd in de Groote Kerk te Edam begraven op 12/1 1680. Zij
was een dochter van den Kapitein ter Zee bij de Admiraliteit van Amsterdam
Jan Cornelisz Boes, gest. te Edam 25.2 1664, die op 19/10 1625 te Edam was
gehuwd met Aefje Jacobsdr Pietervaers (dochter van Burgemeester facob Claesz
Pietervaers en van Wem Heynsdr.) Kapt. Boes hertrouwde met Annetje Rober-
tusdr. Puppius, begr. 9/9 1686 te Edam, dochter van Ds. Robetus Guilielmusz
Puppius, Predikant te Edam en van Christina Pietersdr. van Raephorst uit Alk-
maar, die op 13*2 1666 weder ondertrouwde met Foris\ Mattijsz Schouten,
overl. 9/11 1669, Raad, President-schepen en Burgemeester van Edam.
Trijntje Jansdr Boes zelf hertrouwde op 12.'t 1668 te Edam met Jacob Ja-
cobsz Brasker de Jonge, geb. te Edam 4,(5 1641, overl. aldaar 10/4 1692, Raad
en Burgemeester van Edam en ontvanger van de gemeene landsmiddelen. Deze
was weduwnaar van Wem Claesdr. 't Hoen (geh. 22/11 1663 te Edam), dochter
van Burgemeester Claes Jansz. 't Hoen, overl. 22'2 1668 en van Trijn Jacobsdr..
Hij hertrouwde 3/1 1683 te Edam met Grietje Jansdr. Broeder, begr. te Edam
6/10 1684, dochter van den Edamschen Notaris Jan Jacobsz Broeder, overl. 13,1
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1678, die tevens schepen, raad en Burgemeester van Edam was, zoomede Ge-
committeerde Raad en van<Manf;'e Adriaendr. Schorel, begr. 5.4 1679 te Edam,
dochter van den Edamschen Secretaris en Notaris Adriaen Lambertsz Schorel.

IV. b. Trijntje Pietersdr. Keetman.
Geboren 20/2 1634 te Edam, gestorven aldaar 20/5 1688.
Zij huwde te Edam, wonende op de Hooghstraat 22/8 1649 met Frans Dircksz
Pont. begr. te Edam in de Groote Kerk (choor No. 90) op 12/10 1669, sche-
pen van Edam en Regent van het Proveniershuis, van beroep „voornaem
eikenhoutcooper, samen met zijn oom den Burgemeester Sijmen Fransz Pont".
die een zoon was van den op 2,8 1637 overl. President-schepen, Kapitein
der burgerij en eigenaar van den Zoutkeet „de Halve Maen" Dirck Fransz
Pont en van de op 26/10 1666 begr. Notarisdr. Lijsbet Reyniersdf. Loen. (Zie
Ned. Patr. 1921/1922).

IV. c. Evertje Pietersdr. Keetman. Geb. te Edam 30/7 1636 en kort daarna over-
leden.

IV. d. Trijntje Pietersdr. Keetman.
Begraven te Edam 8/7 1683. Zij huwde, wonende op de Hooghstraat 12/4
1652 te Edam ondertr. 16 3 met Heyn Florisz Brouwer, begr. te Edam 28/12 •
1674. Kapitein ter Zee, schepen v. Edam 1663 en later Commies ter recherche
bij de Admiraliteit van Amsterdam. Deze werd bij zijn huwelijk geassisteerd
door zijn broer den schepen, Raad, Burgemeester en Admiralitetsraad (Mr)
Vincent Florisz. Brouwer, van beroep chirurgyn en eigenaar van den Zout-
keet „de A", geb. te Edam 5/4 1624 en overl. aldaar 27/12 1706. Geh. 26/8
1646 met Trijntien Paulusdr. Trom, overl. te Edam 21,(1 1678. Het in Neder-
lands Patriciaat 1921/1922 vermelde dat Trijntje Keetman, echtgenoote van
Frans Dircksz. Pont, hertrouwd zou zijn met Heyn Brouwer voornoemd kan
niet juist zijn, daar Frans Pont eerst in 1669 overleed en Heyn Brouwer reeds
in 1652 met de andere Trijntje Keetman huwde. Hoe merkwaardig het ook
moge zijn dat de voornamen gelijkluidend waren, het waren zusters die beiden
vóór hun huwelijk bij hun Vader in de Hooghstraat woonden en beiden bij
hun ondertrouw werden geassisteerd door hun Moeder Trijn Jansdr. Uytten-
hout. (Dit is op zich zelf merkwaardig, daar deze Moeder bij haar huwelijk
Grietje wordt genoemd).

V. 1 Kind van Claes Pietersz Keetman kort na de geboorte overleden en begraven
te Edam op 8/6 1656.

2 Pieter Claesz Keetman, gedt. te Edam 24/6 1657 en overl. aldaar 7/4 1659.
3 fan Claesz Keetman, gedt. te Edam 23/3 1659 1659 en ongehuwd overleden.

Begraven te Edam 14/1 1678.
4 Cornclis Claesz Keetman.

Geboren te Edam in 1660 of 1661, overl. aldaar 22/5 1714.
Schepen van Edam in 1689, 1692, 1694, 1697, 1699 en 1710. Ouderling o.a.
in 1704.
Hij woonde bij zijn huwelijk in de Kleyne Kerckstraat en was zoutzieder
van. beroep.
Hij huwde te Edam op 31/8 1687 (ondertr. 17/8) met Johanna Anthonys dr.
Helt (in ondertr.-akte genaamd Helt Lyns), geb. op te
begr. te Edam 22/12 1718, bij haar huwelijk wonende op de Voorhaven te
Edam, dochter van Anthony Helt, overl. te Edam 2/8 1691 en van Maria
Ramsey uit Amsterdam. (Van deze families Helt en Ramsey weet ik verder
niets af, daar ik deze namen in Edam verder nooit ben tegengekomen, be-
halve dat ik nog noteerde, dat een Margrietje Ramsey uit Amsterdam op 21/1
1724 eveneens te Edam werd begraven). Van Johanna Helt bestaat een
testament op 18/10 1718 verleden voor Notaris ? waarin zij hare
5 nog levende kinderen tot erfgenamen benoemt, voogden aanwijst voor de
minderjarigen en onder meer bepaalt, dat een aan haar toebehoorende zout-
keet, gelegen bij de Zoutkeetpoort te Edam in de familie moet blijven. Des-
alniettemin werd deze zoutkeet later door haar kinderen verkocht.

5 Grietje Claesdr. Keetman, gedt. te Edam 3/2 1662 en begr. aldaar 12/2 1663.
6 Grietje Claesdr. Keetman, gedt. te Edam 9/10 1665 en begraven aldaar

12/10 1665.
VI. 1 Claes Cornelisz Keetman, gedt. te Edam 5/9 1688 en overl. aldaar 11/12 1690.

2 Claes Cornelisz Keetman, gedt. te Edam 9/12 1691 en kort na de geboorte
overleden.
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3 Kind gedt.-. te Edam 17/5 en overl. aldaar 28/5 1693.
3 Claes Cornelisz Keetman, geboren te Edam 12/11 1694 en overl. te Hamburg

29/5'1752. Hij huwde op 18/2 1720 te Edam (ondertr. 3/2) met Grietje Cor-
nelisdr. Pieteys, geb. te Edam 24/6 1694, overl. te Hamburg 24/8 1755. Zij
woonde bij haar huwelijk op de Voorhaven en was een dochter van Cornelis
Claesz Pieteys, overl. 5/12 1697 te Edam, schepen, Thesaurier, Vroedschap,
Burgemeester en Ontvanger van de gemeenc landsmiddelen aldaar die op
31/3 1686 was gehuwd te Edam met Marijtje Pietersdr. Pet overl. te Edam
10/7 1725, dochter van Pieter Willemsz Pet overl. te Edam 13.3 1685, Vroed-
schap van Edam en brouwer in de brouwerij „de Os", en van Grief Jansdv.
Daeldcc. (De geslachten Pet en Daeldcr stammen uit Oostzaan. Bepaaldelijk
het geslacht Daelder was zeer gefortuneerd. Het geslacht Pet werd zeer uit-
gebreid. Takken vestigden zich te Purmerend; Hoorn en Edam. Van beide
families bezit ik vrij complete genealogieën, daar zij ook tot mijn kwartieren
behooren).
De ouders van Cornelis Claesz Pieteys voornoemd waren. Clacs facobsz
Pieteys gezegd Vclaer (zijn grootmoeder was Grief Claesdr. Velacr), gedt.
22/5 1633 te Edam en overl. aldaar 12/2 1666, Schepen van Edam en Regent
van twee godshuijzen die 19/11 1651 te Edam huwde met Lijsbeth Cornclisdr.
Poort, gedt. 6/4 1631 te Edam, overl. aldaar 15/11 1679, dochter van den
Kapt. ter Zee, President-schepen en van beroep Mr. scheepstimmerman en
„voornaem eikenhoutcooper", Cornelis Jansz Poort, begr. te Edam 3/7 1652
en van Elbrig Fransdr. Pont (huw. 1/11 1620 te Edam), overl. te Edam 10/5
1657, dochter van Frans Dircksz Pont, Burgemeester van Edam etc. etc,
begr. te Edam 10/1 1613 in de Groote Kerk, choor No. 90 en van Geert
Symensdr. Hoots.
De broer van Cornelis Claesz Pieteys voornoemd was Jan Claesz. Pieteys,
geb. te Edam 13/1 1662, overl. aldaar 19/11 1704, President Schepen en
Vroedschap aldaar, die op 30/7 1686 te Edam huwde met Trijntje Claesdr.
Teengs, gedt. te Edam 19/6 1667 en begr. aldaar 27/11 1727, dochter van
Mr. Nicolaes Jacobsz Teengs, schepen, vroedschap en Burgemeester van
Edam etc. en van Cornclia fansdr. Knecht. Zij'hertr. 13/12 1711 te Edam
met Thijs Bastiaensz Wit, Burgemeester van Edam etc. (zie verder het ge-
slacht Teengs in Ned. Patriciaaat 1921/1922).
Een zuster van Grietje Cornelisd. Pieteys voornoemd was Lijsbet Cornelisdr.
Pieteys. Haar voogden waren de Edamsche Burgemeesters Brasker en Baen.
Zij ondertrouwde op 23/12 1711 te Edam met Claes Dircksz Tijsse(n), geb.
te Schermerhorn, Burgemeester van Monnickendam en koopman aldaar, Di-
recteur v/d Groenlandsche en Straat Davisvisscherij wegens Monnickendam
in 1727, overl. 1752 te Monnickendam, die bij zijn huwelijk werd geassisteerd
door zijn Vader Dirck Claesz Tijssen.
Claes Cornelisz Kectman associeerde zich in Mei 1720 met zijn zwager Clacs
Tijssen voornoemd. De firma heette in 1726 Dirk Claesz Tijssen & Comp. en
sinds 1730 Tijssen & Keetman. Keetman voer met eigen scheepsladingen tus-
schen Holland en Hamburg, vestigde zich reeds in 1720 in Hamburg en
stichtte daar als partner in het Hollandsche bedrijf de zaak waarvan op
27 Dec. 1820 het 100-jarig bestaan door zijn kleinzoon P(i)eter Jansz Keet-
man werd gevierd. Op 20/3 1722 kocht hij uit zijn moederlijke nalatenschap
voor 800 car. guldens een woonhuis te Edam, dat hij eerst verhuurde, doch
tusschen 1730 en 1734 zelf bewoonde, waarna hij naar Hamburg terugkeerde.
Na den dood van hem en zijn compagnon Tijssen in 1752 werd de firma aan-
vankelijk voortgezet onder de firma Wede Tijssen & Kcetman met een kapi-
taal van fl. 100.000. Er bestaat van dezen Keetman een portret, geschilderd
door Dominicus van der Smissen (1704—1760). Ook bestaat er van hem
een kapitaalboek betrekking hebbende op zijn persoonlijk vermogen. Daarin
staan bovendien nauwkeurige aanteekeningen over geboorte, doop en over-
lijden zijner kinderen. Op den omslag staat het huismerk der familie Kcetman.
Verder bevindt zich in het bezit der familie Keetman een groot schilderij in
1674 vervaardigd door Jan Victors, een leerling. van Rubens. Hierop staat
afgebeeld Griet Jansd. Daelder voornoemd, gehuwd met den Edamschen brou-
wer Pieter Willemsz Pet met haar 4 kleine kinderen, te weten Marijtje Pie-
tersdr. Pet voornoemd, later gehuwd met Cornelis Claesz Pieteys en derhalve
grootmoeder van Claes Cornelisz Kcetman, Grietje Pietersdr. Pet, gedt. te
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Edam 21/6 1670, gest. ald. 16/5 1690 op 18/6 1689 te Edam gehuwd met den
Luitenant ter Zee Willem Sijmensz Plecker, geb. 9/11 1663 te Edam, overl.
15/12 te Edam (woonde te Hoorn), zoon van Sijmen Dircksz Plecker, laken-
handelaar te Edam en van Nammetien Willemsdr. Paris. (Tot dit geslacht
waarvan een complete genealogie in mijn bezit is, behoort de oud-Burge-
meester van Haarlem Simon Lambertus Antonius Plekker.), Trijntje Pietersdr.
Pet. overl. te Edam 14/4 1714, gehuwd te Edam 13/15 1681 met Tacobus
Jacobsz de Roo, zoon van Ds. facobus facobusz de Roo (van Panderen),
Predikant te Wervershooft, die 11/3 1645 was gehuwd te Edam met Lijsbeth
facobsdr. Tcengs, dochter van Jacob Claesz Teengs, secretaris van Edam en
van Aafje Pietersdr. Pieterknecht, (Mr.) Willem Pietersz Pet, overl. 2/2
1704 te Purmerland, die op 4/12 1700 te Edam ondertrouwde met Claertje
Adriaensdr. (Hoots), overl. te Edam 9/7 1722. Tenslotte was er nog een
Guurtje Pietersdr. Pet, overl. te Edam 17/1 1692, die op 3/3 1691 te Edam
ondertrouwde met Wyb Claesz Oly, begr. 29/11 1702 te Edam.

5 Catharina Cornelisdr. Keetman, overl. 23/9 1726 te Edam. Zij huwde, wo-
nende in de Hooghstraat op 14/12 1721 te Edam (ondertr. 27/11) met Frans
Jansz Reyntjes, geb. te Edam 17/2 1698, overl. aldaar 14/8 1751, Vroedschap,
Thesaurier en President Burgemeester van Edam, Gecomitteerde Raad, Reken-
meester en' Heemraad van de Purmer. Hij werd bij zijn ondertrouw geas-
sisteerd door zijn voogd, den stads- en gerechtsbode Pieter Reyniersz Pont,
gehuwd met Neeltje Fransdr. Pont. Hij was een zoon van fan Claesz Reyn-
tjes, gedt. te Edam 9/2 1661 en overl. aldaar 8/2 1706, schepen, Thesaurier
en Vroedschap van Edam, die op 21/1 1685 was gehuwd met Willemoet
Fransdr. Pont, geb. te Edam 25/9 1664 en overl. aldaar 14/12'1703, dochter
van Frans Sijmensz Pont, Mr. scheepstimmerman en van Willemoet Mar-
tensdr. Bouwens.
Frans Reyntjes voornoemd was eerder gehuwd op 7/1 1714 te Edam met
Neeltje facobsdr. Decker, dochter van den schepen Jacob Pietersz Decker en
van Aagje Jansdr. Waterlooper. Hij hertrouwde 24/12 1730 te Harlingen
ondetr. 9/12 te Edam) met Claesje Hermannusdr. Stapert, gedt. 12/7 1709
te Harlingen en overl. 8/10 1763 te Edam, dochter van den advocaat Mr.
Hermannus Stapert en van Geertje Jaspersdr. Uit zijn huwelijk met Claasje
Stapert sproot de bekende Vice-Admiraal Hermannus Fransz Reyntjes, gedt.
4/10 1744 te Edam, bezweken aan zijn zware verwondingen opgeloopen op
11/10 in den slag bij Kamperduin, te Londen op 9/11 1797 en begraven te
Monnickendam op 22/12 1797 in de Groote Kerk, Choor Nos 24/25.

6 Margaretha Cornelisdr. Keetman, vermoedelijk overl. te Purmerend op ?
Zij stond in Maart 1722 nog onder voogdij.
Zij huwde 18/1 1730 met Dr. Olphert Pietersz Pet, geb. 22/9 1707 te Pur-
merend, overl. aldaar 24/9 1766, Raad en Burgemeester van Purmerend, Ge-
committeerde Raad enz., van beroep Medicinae Doctor te Purmerend en
Edam, zoon van Pieter Pietersz Pet, Raad en Burgemeester van Purmerend
en van Geertje Burgemeester Jacobsdr. Koek. Hij hertrouwde 22/4 1744 te
Purmerend met Helena Constantia Loten, geb. 19/4 1696 te Amsterdam, wede
eerst van Mr. Gerard Constantijn van Ruytenburgh. Casteleyn van het Slot
te Purmerend en daarna van Dr. Phlippus. Boon, Raad en Burgemeester van
Purmerend. Na haar dood hertrouwde Dr. Pet op ... Maart 1761 met Maria
Blom uit Amsterdam, wede van Jan Dabenis.

7 Maria Cornelisdr. Keetman. Zij was in 1718 nog minderjarig en stierf 3/6 1719
te Edam.

8 Pieter Cornelisz Keetman. Stierf minderjarig op 24il2 1730 te Edam.
9 Kind kort na de geboorte begraven op 9i*9 1701 te Edam.

10 • „ „ 2/10 1706 te Edam.
11 „ „ 15/5 1708 te Edam.
12 „ „ 22/5 1714 te Edam.

VII. 1 Cornelius Claesz Keetman, genoemd naar Grootvader Cornelis Pieteys, geb.
24/10 1720 te Edam, ongehuwd overleden op 2/8 1749 te Hamburg en be-
graven aldaar in de Domkirche.

2 Johanna Claesdr. Keetman, geb. 28/9 1721 te Hamburg en kinderloos aldaar
overleden in 1771. Genoemd naar Grootmoeder Johanna Helt. Zij huwde met
Johan Gerhard Barkey, geb. ong. 1720 te Bremen en overleden te Altona op
27/3 1796.
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3 Jan Claesz Keetman, genoemd naar zijn oudoom fan Pieteys, geb. 15/2 1723.
4 Maria Claesdr. Pieteys, genoemd naar grootmoeder Marietje Pet, geb. 20/7

1724 te Hamburg en overl. aldaar 3/8 1724.
5 Claes Claesz Keetman, geboren 13/9 1725 te Hamburg en overleden aldaar
. 27/9 1725.
6 Jan Claesz Keetman, geboren te Hamburg 20/1 1728 en overleden aldaar

16/3 1785. Van 1730 tot 1734 woonde hij met zijn ouders te Edam. Op 14/4
1752 kreeg hij van zijn Vader een aandeel in de firma Weduwe Tijssen &
Keetman. Na den dood van zijn Vader hield deze firma in 1755 op te be-
staan. Hij associeerde zich toen met Claes Kous Bos, Burgemeester van Mon-
nickendam, die na zijn dood ook compagnon bleef van zijn zoons. Later werd
deze commissionair van het Hamburgsche huis.
Na den dood van Jan Keetman werd de firma voortgezet door den procura-
tiehouder ƒ. M. Schmidz voor rekening der Weduwe Keetman. Een geschil-
derd portret van Jan Keetman bevindt zich in het bezit der familie. Hij liet
een reeks verhandelingen na op het terrein van religie en moraal, welke ten
deele bewaard zijn gebleven. Op 6/12 1759 huwde hij te Hamburg met Maria
Wormes, geboren te Hamburg 16/1 1740 en overl. aldaar 2/4 1819, dochter
van den wijnhandelaar Christopher Wormes en van Maria Eschbach, die
hertr. met den wijnhandelaar Paul Lange en in 1765 stierf.

8 Claes Claesz Keetman, geb. 7/11 1731 te Edam, overl. aldaar 14/11 1731.
9 Claes Claesz Keetman, geb. 27/9 1733 te Edam, overl. aldaar 5/10 1733.

10 Anthony Claesz Keetman, genoemd naar overgrootvader Anthony Helt, ge-
boren te Hamburg 22/10 1735 en overl. aldaar 3/1 1736. Begraven in de
Domkirche.

11 Nicolaus Claesz. Keetman, geboren te Hamburg 11/1 1739, overl. aldaar 12 6
1740. Begraven in de Domkirche.

7 Maria Claesdr. Keetman, geboren te Hamburg 19/5 1729, overl. aldaar 23/11
1796. Begraven te Altona. Zij huwde 18/1 1752 te Hamburg met Marianus
Schroeder, geb. ong. 1725 te Embden, overl. 26/1 1799 te Hamburg. Begr.
te Altona. Zoon van Severin Schroeder uit Lier bij Antwerpen.

VIII. 1 Maria Jansdr. Keetman, gedt. 19/2 1761 te Hamburg, kort na de geboorte
overleden. Begr. 15/7 1761.

2 Maria Jansdr. Keetman, geboren 17/4 1763 te Hamburg, overl. 2/8 1832 te
Frankenthal. Zij huwde 4/7 1781 in de Duitsch Gereformeerde kerk te Ham-
burg met Gerhard Pauli, geb. 2/12 1750 te Alzey, overl. 13/4 te Osthofen bij
Worms. Hij was Pfarrer en Kirchenrat te Osthofen en voordien te Hamburg.

3 Johann Jansz Keetman, geboren 2/9 1764 te Hamburg, overl. 10/2 1827 te
Neuwied. Tot 1811 was hij lid der firma in Hamburg. Hij interesseerde zich
meer en meer voor de Herrnhüterbeweging en had zich reeds enkele jaren
eerder practisch uit de zaken teruggetrokken. Hij huwde 30,1 1793 met Louisz
Friederiks Bertheau, geb. 23/8 1768 te Hamburg, overl. te Neuwied 11/3 1843.
Dochter van Franz Diederich Bertheau en van Helena Catharina Sengstack.
Zij lieten 7 kinderen na. Hun oudste zoon Johann Keetman, geboren 29/11
1793 te Hamburg, overl te Elberfeld, was korten tijd werkzaam in
de firma te Hamburg, doch vestigde zich in 1820 als koopman te Elberfeld.
Op 24/5 1823 huwde hij te Elberfeld met Wilhelmina Wichelhaus, geboren
te Elberfeld 9/5 1799, overl te Elberfeld. Door dit huwelijk werd hij
in het bankiershuis /. Wichelhaus Peter Sohn van zijn schoonvader opgeno-
men. Wegens zijn verdiensten voor de missie in Africa werd na zijn dood
het bekende Keetmanshoop in Duitsch-Zuidwest-Africa (thans Uniemandaat)
naar hem genoemd. Hij liet 8 kinderen na.
De tweede zoon van het echtpaar Keetman Bertheau was Wilhelm Keetman,
geboren te Hamburg 26/11 1803, overl te Hij was Pfarrer in
Diersdorf en daarna in Rengsdorf bij Neuwied, tevens was hij Superintendent.
Hij huwde 20/9 1831 te met Amalia Schild, geboren 30.3 1809
te overl. 25/1 1894 te dochter van den Consistorialrat

Schild in Dierdorf. Hij liet 8 kinderen na.
Van Johann Keetman en zijn broer Wilhelm Keetman, stamt het huidige
Duitse geslacht Keetman af.

4 Margaretha Jansdr. Keetman, geboren 15/9 1765 te Hamburg, overl. op 11/4
1841.; Zij huwde te Hamburg in de Duitsch Gereform. kerk op 7/1 1784 met
Lüppe Siemsen, geboren 29/10 1760 te Hamburg, overl. aldaar 2/9 1824,
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burger en koopman te Hamburg. Aeltester der Duitsch-Evang.-Gereform,
gemeente. Zoon van Peter Siemsen, Reeder en koopman, Lid der firma Peter
Siemsen & Co. te Hamburg en van Anna Ackermann.

5 P(i)eter Jansz Keetman, geboren 20/12 1766 te Hamburg, overl. aldaar 31/12
1831. Hij werd enkele jaren in Amsterdam opgevoed waar hij onder meer
bevriend raakte met Boudewijn Teengs uit Edam. (Deze Dr. Boudewijn Claesz.
Teengs werd gedoopt op 3/9 1747 te Edam. Hij was daar meerdere malen
schepen en stierf er op 30/6 1808, ongehuwd. Hij was een' zoon van Mr.
Nicolaes facobsz Teengs, advocaat te Edam, die op 27/2 1735 was gehuwd
te Edam met zijn nicht Wilhelmina Bodewijnsdr. Pont, dochter van Boudewijn
Pietersz Pont, schepen, raad en Burgemeester van Edam etc, Directeur van
de Groenlandsche Compagnie, houtkooper en reeder en van Geertruida fo-
hannesdr. Schorel, dochter van Johannes Lambertsz Schorel, Notaris en Secre-
taris van Edam en van Sijtje Aemsdr. (Veen) uit Purmerend.
De op bl. 95 bij de aanteekeningen van de „Lebenserinnerungen von Peter
Keetman," geopperde gedachte dat Bottdewijn Pont bruidegom zou zijn ge-
weest in 1725 van N'eeltje Cornelisdr. (niet Johannesdr.) Pieteys is volmaakt
uit de lucht gegrepen. In onze familie is er slechts één Boudewijn Pont ge-
weest (1685—1753) en deze was alleen gehuwd met Geertruida Schorel
voornoemd. Een Neeltje Pieteys ben ik slechts eenmaal tegengekomen. Zij
stierf 11/9 1731 te Edam en huwde op 13/6 1706 aldaar met Mr. Gasparus
Gasparusz van Wallendal, geb. in 1681 te Medemblik, alwaar hij schepen,
secretaris en Burgemeester was, tevens Dijkgraaf van de 4 Noorderkoggen
en Schout-Baljuw van Abbekerk.) Pefer Keetman was lid der firma in Ham-
burg, welke firma in den Napoleontischen tijd bepaaldelijk door de' doorvoe-
ring van het Continentale stelsel zeer moeilijke tijden doormaakte. Hij was
kort voor den val van Napoleon loco-burgemeester van Hamburg etc. (Zie
hierover verder uitvoerig zijn „Lebenserinnerungen").
Hij huwde te Hamburg 8/2 1792 in de Duitsch-gereform. kerk met Johanna .
Catharina Wybrandt, geboren te Hamburg 18/10 1774 en overl. aldaar 26/11
1792, dochter van Johann Wybrandt en van Margaretha Elisabeth Wörmes
(zuster van Pieter Jansz Keetman's Moeder Maria Wormes).
Hij hertr. 24/5 1796 te Ritzebüttel met Helena Marie Lucia Heise, geb. 29/11
1776 te Hamburg en overl. aldaar 16/3 1836, dochter van Johann Arnold
Heise, Dr. jur. en Burgemeester van Hamburg en van Catharina Lucia Droop.
Uit dit laatste huwelijk met Helene Heise stamden 2 dochters en 1 zoon die
echter geen nakomelingen naliet.

6 Johanna Jansdr. Keetman, geboren 8/10 1768 te Hamburg, overl. 1/12 1797
te Hamburg. Zij huwde 22/6 1791 in de' Fransch-gereform. kerk te Hamburg
met Johann Jacob Theveny, geboren 1/11 1760 te Berlijn en overl. 14/4 1813
te Cassel, zoon van Jacob Theveny en van Suzanna Maria Rousset.

7 Wilhelm Jansz Keetman, gedt. 16/8 1770 te Hamburg, begr. aldaar in de
Duisch-gereform. kerk op 31/8 1770.

Een verdere uitwerking van het Duitsche geslacht Keetman zou te ver voeren voor
een Nederlandsch genealogisch tijdschrift, zoodat ik meen hier gevoegelijk te kunnen
eindigen.

Hilversum, Jan. 1954.

OPRICHTING AFDELING NOORD-BRABANT.
Op 12 Juni 1954 werd onze 10de afdeling : Noord-Brabant, opgericht. Als bestuurs-

leden werden gekozen de Heren : J. A. Th. Dielis, voorzitter, drs ƒ. L. M. Plouvicr,
Petrus Donderstraat 72, Eindhoven, secretaris en Louis Vrijdag, penningmeester. De
zetel der afdeling is Eindhoven. Wij hopen, dat deze afdeling spoedig gesplitst zal
kunnen worden in een afdeling West- en een afdeling Oost-Brabant.

LET WEL : Het adres van de 2e secretaris der vereniging is thans:
F. Renssen, ]. M. Molenaerplein 3, Heemstede, en dat van de
secretaris van de afdeling Utrecht : Torn Kwakman, Prof. Magnus-
laan 22, Utrecht.
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Wij vernamen de geboorte op 13 Mei 1954 van Inge, dochter van
ons lid D. W. Gravendeel en Mevrouw Gravendeel-Hefting te Utrecht.

Wij bieden hun alsnog onze hartelijke gelukwensen aan.

De biografische documentatie-dienst heeft dringend behoefte aan g e b r u i k t e
systeemkaartjes. Daar hiervan op korte termijn enige duizenden nodig zijn is het on-
mogelijk om deze nieuw aan te schaffen. Het formaat is : 6,5 X 8 cm, d.i. de helft
van het kleinste type dat in de handel is. Alles is bruikbaar, mits één zijde blanco is.
Grotere formaten zijn natuurlijk eveneens welkom, daar deze dan tot het juiste formaat
versneden kunnen worden.

Zendingen worden graag ontvangen door : ƒ. T. van der Ham. Riouwstraat 100,
Amsterdam-O.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST.

Nieuwe leden :
277 Pater J. M. L. J. Vaissier S.J., Oostduinlaan 50, 's-Gravenhage.

1342 D. Philips, Nieuwe weg, Veenendaal.
1343 Master-Sergeant Joh. Madiol, Box 309, Rural Route One, Grand Haven (Mich.)

U.S.A.
1344 J. A. Th. Dielis, Prinses Marijkestraat 70, Eindhoven.
1345 C. M. Jonckbloedt, Jan Gijzenkade 251, Haarlem.
1346 Mej. E. Hoefsmit, Heemraadssingel 100, Rotterdam.
1347 Th. J. Verwaaijen, Larixlaan 224, Rotterdam-Schiebroek.
1348 Mevr. W. H. Geerling-Caland, Julianaweg 8, Oosterbeek.
1349 S. G. van Noort, Tolhuislaan 63 B, Roterdam.
1350 Mr. Th. Roques, Schiedamsevest 61a, Rotterdam.
1351 W. A. G. Meeuse, Jan van Goyenkade 19, Leiden.
1352 Mr. A. H. Stikker, Tollenslaan 1, Driehuis-Velsen.
1353 A. G. Roobeek, 3de Wittenburgerdwarsstraat 23-27, Amsterdam C.
1354 J. A. M. J. de Hoog, Kerkstraat 11, Velp (Gld.).
1355 W. Tj. Lever, De Wijde Blik 45, Muntendam (Gron.).
1356 C. van Muyden, Ramlehweg 38c, Roterdam O.
1357 W. H. Maessen, p/a Singel 139B, Schiedam.
1358 A. van der Hof, Mecklenburglaan 2, Rotterdam.

Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van onze leden :
400 O. Rompelman Sr., Groningen.
272 F. J. van Dunnewold, Winterswijk.

Adreswijzigingen :
25 Zuster A. H. Balsem, Mosselweg 32, Blericum.

241 L. J. Malherbe, Voorweg 36, Noorden Z.H.
317 Torn Kwakman, Prof. Magnuslaan 22, Utrecht.
330 F. Renssen, J. M. Molenaerplein 3, Heemstede.
404 A. W. Teutscher, arts, Jongenshuis der Marthastichting, Alphen a. d. Rijn.
581 D. J. Hillen, Margrietlaan 10, Ede (Gld.).
664 Drs J. M. Hoekman, Nassaustraat 24, Helmond.
733 P. R. van Motman, Villa Babeth, Route de la Colle, La Colle sur Loup (A.M.)

Frankrijk
1010 J. J. Renting, Moreelselaan 29bis, Utrecht.
1220 J. C. de Keulenaar, Zijldijk 18, Leiderdorp.

Rectificatie :
1323 E. Briedé, Vondelstraat 86, 's-Gravenhage.
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