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door A. VAN GELDER-VAN DEN DONKER

Ieder die wel eens een speurtocht onderneemt in de oude boeken van de neder-
gerechten in Friesland (proclamatie-, sententie-, authorisatieboeken e.d.) stuit
daarbij wel eens op een doorgehaalde akte. Soms totaal onleesbaar gemaakt
met dikke vette krassen, soms slechts lichtjes doorgestreept: met enige moeite
nog wel te reconstueren! De reactie hierop is in eerste instantie: 'doorgehaald
telt niet mee', negeren dus. Toch loont het vaak de moeite om te trachten deze
onleesbaar gemaakte regels te ontcijferen. Immers, ook al is de akte doorge-
haald, dan wil dat niet zeggen dat de daarin vermelde gegevens onjuist zijn! Het
geeft alleen aan dat de omstandigheden zoals in de akte weergegeven, niet meer
geldig zijn, bijv. bij een verloren procedure voor het gerecht.

Een mooi voorbeeld van zo'n situatie is te vinden bij de huwelijken afgekon-
digd voor het gerecht van Weststellingwerf3. In 1651, op 20 maart, 3 april en
23 oktober(!) zijn de namen genoteerd van Joannes Alberti Schouwen, 'land-
meter geadmitteerd bij den Hove van Vrieslandt, en procureur-postulant voor
den gerechte van Schoterland' als bruidegom, en Jacobien Hansdr. van Terwis-
schae als bruid. Het bruidspaar verzoekt proclamatie van het feit dat zij 'elkaar
belooft en getrouwt hebben', oftewel zij hebben trouwbeloften uitgewisseld.
Naast deze notities is een paginagroot verhaal neergepend; gedeeltelijk doorge-
krast, gedeeltelijk absoluut onleesbaar gemaakt. Hier moet iets aan de hand
geweest zijn, maar wat? Het tijdsverschil van ruim een half jaar tussen de
tweede en derde afkondiging wijst ook op moeilijkheden.

Een worsteling met doorgekrast oud-schrift is niet zo aanlokkelijk, en in de
hoop daaraan te ontkomen wordt eerst een onderzoekje gedaan in de gerechte-
lijke huwelijken van Schoterland4. Immers, in deze grietenij ligt Heerenveen,
de woonplaats van de bruidegom. Dit levert een fraaie akte op, compleet met
handtekeningen van bruid, bruigom en . . . van de vader van de bruidegom: A.
Schouwen, notaris te Heerenveen. Bij het lezen van de akte valt onmiddellijk
op dat men in Schoterland wat plechtiger van toon is dan in Weststellingwerf;
de Hof stad Leeuwarden ligt dan ook iets dichterbij. De betiteling 'het Friese
Haagje' is nog niet van toepassing op Heerenveen; dat komt pas omstreeks
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1665 wanneer het buitenverblijf van de stadhouders is voltooid. Jacobien
Hansdr. heet hier Jacobien Hansonis; de secretaris van het gerecht wordt aan-
geduid als Joannes Wybrandi. Hij ondertekent evenwel gewoon met Jan
Wybes, zoals hij dat onder talloze andere akten ook doet5. Grietman is Daniël
de Blocq van Scheltinga. Van de bruidegom worden dezelfde gegevens vermeld
als in Weststellingwerf, echter vermeerderd met 'resideert op het Heerenfeen'
met de toevoeging dat hij bevoegd is om als procureur op te treden zowel voor
'den gerechte van Schoterland als ook elders'. De grootste verrassing leveren
de data van afkondiging te Schoterland: 29 januari, 5 februari en 5 april 1651.
Op 12 april d.a.v. is het huwelijk officieel gesloten voor het gerecht aldaar. Dat
is wel heel wat anders dan die 23 oktober uit Wolvega! Dat er moeilijkheden
zijn geweest betreffende dit huwelijk, is met geen enkel woord terug te vinden
in de Schoterlandse akte. Het lijkt wel of de familie aanvankelijk de - toch
vereiste - afkondigingen te Weststellingwerf gewoonweg is vergeten.

Hoe dan ook, er helpt geen lieve moedertje aan, er zal toch geprobeerd
moeten worden door de Wolvegaaster krassen heen te lezen. En jawel, de
doorgehaalde akte geeft opheldering: de zaak draait in feite om een voogdij-
kwestie. De grietman van Weststellingwerf, Dirk van Baerd, blijkt tijdens de
afkondigingen te hebben ingegrepen. Hij 'verspiert' het huwelijk6 en zet een
gerechtelijke procedure in gang. Zijn woede over de hele situatie is zó groot,
dat ondanks de ambtelijke taal de vonken er vanaf spatten, ook nu nog na meer
dan 340 jaar!

Mombers en curatoren
Het is wellicht dienstig in het kort te vermelden hoe ongeveer de kwestie van
de voogdij geregeld was in die jaren7. De grietman en zijn bijzitters, het neder-
gerecht dus, waren ten nauwste betrokken bij alle voogdijzaken. Om te
beginnen moest het gerecht goedkeuring hechten aan de benoeming van be-
paalde personen tot momber, resp. curator: één of meer personen zowel van
vaders-, als van moederszijde. Deze functies worden overigens lang niet altijd
door identieke personen waargenomen. Uit de authorisatieboeken van West-
stellingwerf krijgt men de indruk dat een momber de zaken-van-alle-dag regelt,
en dat de curator er is voor specifieke zaken als het beheer van de boedel en
andere financiële aangelegenheden. Bij de finale afrekening wordt er dan weer
een aparte figuur benoemd om het gevoerde beleid te controleren. De 'voor-
momber' is m.i. degene die na een sterfgeval voorlopig de leiding neemt, totdat
hijzelf - of een ander - officieel tot voogd is aangesteld.

Op de grietman rustte de plicht de voogdij zo snel mogelijk na het overlijden
van de vader te regelen. Voorts moest 'hogerhand' gedurende de gehele voog-
dijperiode gekend worden in belangrijke zaken de wezen betreffende: bijv. bij
verandering van momber of curator, of bij eventuele tussentijdse verkoop van
goederen, of bij huwelijk van een minderjarige. Na afloop van de voogdijpe-
riode moest door de betrokken curator rekening en verantwoording over de
gevoerde administratie worden afgelegd ten overstaan van het nedergerecht.
Een belangrijke ordonnantie waarop het gerecht diende te letten, luidde: ' . . .
in 't bijsonder is verboden dat geen Pausgezinden voogden mogen zijn over
kinderen van gereformeerde ouderen of een derselver geboren'. Wat de minder-
jarigen betreft, hun handelingen hadden uiteraard geen enkele rechtskracht.
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Het was de notarissen dan ook verboden 'eenige contracten van minderjarige
met eede te maaken of den zelven minderjaarigen eedt af te nemen'.

Bovenstaande uiteenzetting maakt de verontwaardiging van de grietman dui-
delijker; en verontwaardigd was hij! De bewoordingen van de akte:

De here grietman Dirk van Baerd protesteert ex officio van nulliteit [legt ambtshalve getui-
genis af aangaande de ongeldigheid] tegens dese ten sijde staende proclamatie nopens het
praetense houwelijck bij Jacobie Hans van ter Wissche als een weeskint en een minderjarige
met Joannes Alberti dit houwelijck so gesecht wort aengegaen te hebben; diensvolgens geens-
zins gedogende dat dienaangaand enige proclamatie geschiede om redenen d' bij d'Here
protestant desnoods naeder deduceert (uiteengezet) sullen worden, also sijn Ed. het voors.
houwelijck soodanig onwettelijken en tegens recht strijdige praetense houwelijck niet stae te
lijden;
Gelijck mede bij de gedachte heer tegens dergenen gepro'testeert wordt die in dit pretense
houwelijck hebben mogen consenteren, en dat de andere wese bij of door papisten worden
opgevoed, dese wordt gecontinueerd door last van de mombers.

Volgens de grietman gaat het hier om een 'zogenaamd' huwelijk, consequent
gebruikt hij dan ook de term 'praetens'. De hele affaire is in strijd met de wet,
en aan onwettige toestanden wenst hij niet mee te werken. Zijn boosheid richt
zich in feite niet op het bruidspaar zelf, maar op de mombers die beter hadden
kunnen en moeten weten; bovendien treft deze voogden extra blaam omdat zij
blijkbaar uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven om géén verandering te
brengen in de situatie van de andere wezen die bij katholieke familieleden in
Weststellingwerf worden opgevoed. Impliciet deelt hij ook een veeg uit aan zijn
collega van Schoterland en diens secretaris! Die hebben immers in strijd met de
wet gehandeld en dit nog met hun handtekeningen bekrachtigd ook.

Onderaan de akte vinden we één zinnetje dat verklaart waarom de hele
pagina is doorgekrast: 'Dit protest gecasseert volgens acte dd 21-10-1651.
Gecasseert door de Ed. Here Lemstra'. Afgewezen door het Hof van Friesland,
dit protest van Grietman van Baerd! De rechtzaak verloren, de verspiering
opgeheven, het huwelijk als rechtsgeldig erkend. De betreffende akte wordt dus
als niet meer ter zake doende met (boze) krassen doorgehaald, met uitzondering
van de nu weer wèl geldige afkondigingen. 'Dit protest gecasseert' is wel een
heel erg kort en bondige uitspraak, die de nieuwsgierigheid van elke amateur-
historicus alleen maar aanwakkert. Immers, bezien vanuit deze tijd - zij het
met de ogen van een leek op historisch/juridisch gebied - lijkt de zaak van de
grietman toch vrij sterk, zeker wat betreft de opvoeding van de 'andere wezen'.
Ook met betrekking tot het huwelijk zal grietman Van Baerd tevoren hebben
overwogen dat er weinig meer aan de feitelijke toestand viel te veranderen. Dit
was toch al 'met-ter-daad' voltrokken op 12 april. Dat de grietman desalniet-
temin de zaak aanhangig heeft gemaakt, wijst erop dat hem in eerste instantie
de precedentwerking van een uitspraak van het Hof voor ogen heeft gestaan.
Zowel t.a.v. mombers en curatoren in dit speciale geval, als t.a.v. het optreden
van de nedergerechten in Friesland in overeenkomstige situaties.

Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de uitspraak
'gecasseert' uitsluitend betrekking heeft op het huwelijk, en dat de zaak van de
opvoeding nog hangende is. In feite worden er immers in deze akte twéé zaken
aan de orde gesteld: a) het huwelijk is niet geldig; b) de voogden weigeren
onwettige zaken te veranderen. Nog iets anders: als kind van eigen tijd komt
bij de Nederlander van 1992 onwillekeurig het woord 'vormfout' op. Zou zoiets
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hier misschien een rol hebben gespeeld? De kans op vormfouten is groter
naarmate verschillende kwesties door elkaar lopen, en zulks is hier onloochen-
baar het geval.

Een rechtgeaard genealoog is door deze affaire nóg meer geïnteresseerd
geraakt naar de preciese familie-omstandigheden van bruid en bruidegom. Het
is zeer aanlokkelijk om de diverse achtergronden wat nader te bekijken; be-
paald niet aanmoedigend echter, is de gedachte dat een dwaaltocht langs de
gegevens van talloze andere verwante geslachten, vruchteloos zal blijken. Toch
moet dat gebeuren, want een toevallige vermelding - bijvoorbeeld als voogd
of als getuige - is de enige kans om een tipje van de sluier op te lichten. Kort
en goed: de genealogische nieuwsgierigheid wint, gesteund door de overweging
dat ook andere sneupers hier profijt van kunnen hebben8.

Nog openstaande vragen
Om te beginnen een vermelding van wat (nog) niet gevonden werd: de bewuste
cassatie-akte van het Hof van Friesland d.d. 21 oktober 1651, ondanks het feit
dat namen en datum bekend zijn9! Ook de namen van de opvoeders van de
wezen zijn nog niet boven water gekomen.

Wèl zijn uit een latere akte10 de curatoren bekend; zoals gezegd zijn dit niet
noodzakelijkerwijs dezelfde personen. Voor Jacobien Hansdr. van Terwisscha
zijn dat Syger Lycklama en Cornelis Jansen; voor Johannes Schouwen treedt
op Jan Piers Lycklama te Nyeholtpade. Syger Lycklema komt in 1640 her-
haalde malen voor als eigenaar van bezittingen in Weststellingwerf, echter
zonder patronym. Dat brengt al direct de vraag met zich mee: welke Syger? Er
zijn nameljk twee tijdgenoten die in aanmerking komen: Syger Lubberts, de
militair11, en Syger Jans (Pierszn.)n. Bij een keuze tussen deze twee wordt het
weer moeilijk: Syger Jan Pierszn. Lycklama past weliswaar heel keurig in het
rijtje familieleden, maar dat houdt in dat de curatoren allen bestaan uit
Lycklama's (van dezelfde tak); en de wet vereiste personen van vaders- èn van
moederskant. Een directe familieband met Syger Lubberts is vooralsnog niet
duidelijk, bovendien zou hij als militair niet zo'n ideale keuze zijn geweest
vanwege overplaatsingen en/of lange afwezigheid. Het was dan ook geoor-
loofd een voogdij schap af te wijzen met beroep op een militaire carrière.

Cornelis Jansen, wie was hij? Hij zou identiek kunnen zijn met Cornelis
Jansen Bolding te Wolvega, de (tweede) echtgenoot van Hylk Lycklama (Jan
Piersdochter)n\ deze zou aardig passen in de kring, ware het niet dat er dan nog
een lid van de 'clan Jan Piers' bijkomt. Al met al blijft het een raadsel wie nu
de vaders- en wie de moederszijde van de weeskinderen vertegenwoordigt; wel
een aanwijzing dat de overleden ouders aan elkaar verwant waren.

Het wekt wel enige bevreemding dat ook voor bruigom Johannes een curator
is benoemd. Johannes moet toch in staat worden geacht voor zichzelf op te
treden, bovendien is zijn vader nog in leven!

Wie is wie in dit drama?
De vader van de bruidegom, Albertus Johanneszn. Schouwen, notaris te Hee-
renveen, behoorde tot de groep Friezen die het katholieke geloof trouw waren
gebleven. Albert heeft bovendien gevochten aan Spaanse zijde14! Allen die in
Spaanse dienst hadden gestreden, maar zich op een gegeven moment toch weer
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in het vaderland wilden vestigen, moesten een eed van trouw aan de Staten-
Generaal afleggen. Ook Albert Schouwen deed dit:

28 april 1626: Albert Jannes Schouwen was gecompareert met goede paspoorte van zijn
kapitein uit dienste van de koning van Spanje, en heeft door toelatinge van de Mogende heren
Staten-Generaal verwegens Apostille van d.d. 8 februari 1626 de wet van getrouwigheid bij
eed afgelegd.

En dan te bedenken dat slechts vier jaar tevoren, in 1622, Spaanse troepen een
zware aanval deden op Heerenveen; 800 voetknechten en 70 ruiters, die tot
driemaal toe probeerden de schans bij Oudeschoot (toegangsweg tot het hart
van Friesland) te overmeesteren. Telkenmale werd de aanval afgeslagen. Zeer
waarschijnlijk bevond zich onder die troepen in Spaanse dienst een aantal
mensen afkomstig uit de regio, juist vanwege hun bekendheid met de omge-
ving. Zou Albert Schouwen wellicht daartoe hebben behoord? Hoe het zij, zijn
vestiging als notaris te Heerenveen dateert dus van na april 1626. Dit klopt met
de datum van zijn officiële aanstelling: '3 juli 1638, Albertus Schouwen, te
Heerenveen'15.

Een tip van bevriende Friestalige zijde16 leverde in dit stadium van het onder-
zoek waardevolle gegevens op uit een boekwerkje dat de geschiedenis behandelt
van drie kleine Friese dorpjes: Oldeouwer, Ouster Nijega en Ousterhaule.

Klein, maar oud, want zij worden in 13de-eeuwse bronnen reeds vermeld. Ook de naam
'Ouwer' duidt daarop. Deze heeft niets te maken met 'oud' of 'Oost', maar gaat terug op het
oude woord oere of oevera = oever. 'Haule' komt van 'havila', een hoger gelegen, zandig
stuk land. De preciese betekenis van de woorden was al niet meer bekend toen men begon met
het op schrift stellen van allerlei zaken; vandaar de begripsverwarring ooster/oudster. Aldus
de auteur van het boek.
Gedrieën op een rij liggen deze dorpen aan een weg of dijk (vaarwater is natuurlijk ook
voorhanden) die loopt van het Tjeukemeer met een scherpe knik richting Joure. Op de kaart
van Schotanus (1664) is de stemdragende sathe 'Assema' met name aangegeven, een eindje
buiten Oldeouwer gelegen, vlakbij het Tjeukemeer.

Aanleiding voor deze uiteenzetting over de 'Ouster Trijegeaen' (vóór de Her-
vorming drie aparte parochies, na 1580 één kerkelijke gemeente, de gerefor-
meerde gemeente van Ousterhaule c.s.) is dat deze omgeving een belangrijke rol
moet hebben gespeeld in het leven van Albert Schouwen. Hij was (gedeeltelijk)
eigenaar van sathe 29 te Ouwsterhaule, en als zodanig kennelijk betrokken bij
allerlei dorpszaken, want in oude notulen staat geschreven 'en de papist
Schouwen sloeg met de vuist op tafel'17. Hij liet zich blijkbaar niet door de
hervormden op de kop zitten.

De meest verrassende ontdekking evenwel, is dat de grafsteen van Albert
Schouwen is bewaard gebleven, zonder dat er in de Franse tijd iets is wegge-
kapt18. De steen is wel beschadigd geraakt, er loopt een grote breuklijn dwars
door het midden, door het afgebeelde, toch redelijk te onderscheiden wapen
heen. De beschrijving van dit wapen luidt: Gedeeld: I, de halve Friese adelaar,
II doorsneden: a. een door de breuk in de grafsteen onduidelijk stuk; b. een
roos. Helmteken: (vermoedelijk) drie struisveren, geflankeerd door de letters
A en S. Het randschrift van de steen luidt: Op den 11. April / 1655 is den
eersamen en wel gheleerden Albertus Schou / wen notarius Pu / blic op T
'Heerenveen in de Heere gherust in syn SOjaeren. Middenboven staat Leit hier
begraven. Vlak daaronder een regel of zes, zeven slecht te ontcijferen tekst met
een geheel andere, veel kleinere letter ('lopend' schrift), kennelijk betrekking
hebbend op iemand anders.
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Erg oud is de notaris niet geworden: 49 jaar. Geboren in het tijdvak april
1605 - maart 1606, mogelijk of in de omgeving van Oldeouwer, of te Wol-
vega, öf - eventueel indien zijn ouders waren uitgeweken - in een plaats in
de Nederlanden die zich op dat moment nog in Spaanse handen bevond. In
ieder geval kan hij niet ouder dan 18, 19 jaar geweest zijn toen hij aan Spaanse
zijde streed. Zijn vrouw, Bottie Assema, is uit een bekende katholieke
familie19. Zij is de moeder van Johannes20. Mogelijk is Bottie niet Alberts enige
vrouw geweest. Behalve de zoon Johannes, genoemd in de bewuste akte, had
Albert nog een zoon, Frederik, en m.i. is Hanso een derde zoon.

De zonen van Albert Schouwen
Johannes Alberti Schouwen, de bruidegom uit 1651, werd geboren te Ouster-
haule, mogelijk ca. 1626/27, en overleed te Leeuwarden ca. 1674. Deze gege-
vens zijn vermeld in de genealogie Huber: Jeltie Zachariasdr. Huber, gedoopt
Dokkum 8-4-1627, trouwt ca. 1657 (dit moet zijn 'ca. 1660', want in januari
1659 worden Joannes Alberti Schouwen en Jacomina Terwisscha nog genoemd
als 'echtelieden op het Heerenveen'21) mr. Johannes Schouwen, advocaat te
Leeuwarden, zoon van Albertus Schouwen, notaris te Heerenveen, en Bottie
Assema. Jeltie is dan weduwe van Heere Hammes, apotheker te Workum.
Johannes Schouwen zal ongeveer even oud geweest zijn als zijn vrouw; dit valt
ook min of meer af te leiden uit zijn inschrijving aan de Franeker Universiteit
in 164622. Hij heeft dan al het candidaatsexamen in de landmeetkunde23 afge-
legd, is dus geen prille student meer en zal dan 19 a 20 jaar oud zijn. Over
nakomelingen uit het huwelijk Schouwen-Huber is niets bekend, evenmin trou-
wens als uit het huwelijk Schouwen-Terwisscha.

De Academie te Franeker eiste in die tijdsperiode van de student een tweede
inschrijving na het afleggen van het candidaatsexamen; dat houdt in dat er van
Johannes Schouwen nog een eerdere vermelding moet zijn te vinden, öf dat hij
elders - te Groningen, te Harderwijk? - zijn candidaats heeft gehaald. Enig
gepuzzel levert inderdaad een tweede inschrijving, echter van een latere datum!
De kwestie van de candidaatsstudie blijft dus nog open. De eerste inschrijving
is in 1646: 'Joannes Schowing, geometr. cand., Heerefeenster.' (nr. 4481), de
tweede inschrijving is in 1650: 'Joannes Scovenius, Venanus Frisius, iur.' (nr.
4943)24.

Albert Johanneszn. Schouwen
tr. Bottie Assema

Johannes Alberts
tr. (1) Jacobien Hansdr. Terwisscha

tr. (2) Jeltien Huber

ex (1) of ex (2) mogelijk:
Albert Johanneszn.
tr. Regina Gellius

Fredericus Schouwen
tr. Jeseltien Heringa

Albert Frederici
Jacobus Schouwen

Hanso Schouwen
tr. (1) Femme van Assema
tr. (2) Lijsbeth Coenders

Tarquinius/Tjerk
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Fredericus Schouwen trouwt 30 januari 1654 voor het gerecht van Schoterland
met Jeseltien Jacobs Heringa uit Leeuwarden, dochter van Jacob Ruyrdts25.
Als beroep wordt opgegeven 'adsistent' - van wie of wat blijkt niet. Veronder-
steld wordt dat met 'adsistent' een soort hulpkracht van het grietenijbestuur
werd bedoeld, maar in dit geval moet men haast denken aan leerling-apotheker,
want: 'Feddrick Schouwen, apotheker, gevestigd te Leeuwarden 1662'26.

Dat Frederik Schouwen een zoon is van Albert Joannes Schouwen de notaris,
is zeker, ook al ontbreekt het patroniem. De vader is zelf bij de huwlijkssluiting
aanwezig en ondertekent de akte. Een inschrijving van Frederik voor de Aca-
demie te Franeker werd niet gevonden.

Hanso Schouwen, geboren omstreeks 1630, was notaris te Heerenveen. Zijn
naam komt vaak voor in Schoterlandse en Weststellingwerfse stukken, soms als
Hanso A. Schouwen. Het lijkt daarom zeer waarschijnlijk dat hij een zoon is
van Albertus voornoemd, ook al wordt zijn patroniem niet vermeld in de akten
van zijn beide huwelijken. Hij trouwt (1) Schoterland (gerecht) 2 ooktober 1661
met Femme van Assema. Het tweede huwelijk, ook voor het gerecht van Scho-
terland, vond plaats op 23 oktober 1675 met Lijsbeth Coenders.

Te Franeker wordt ingeschreven in 1652: 'Hanso Alberti, Heernfeenst., ling'
(nr.5204). Hij begon dus een talenstudie. Zijn inschrijving als notaris vindt
plaats op 2 april 1660 onder de naam Hanzo Schouwer (kennelijk een schrijf-
of leesfout).

De overlijdensdatum van Hanso is precies bekend, dankzij een bewaard
gebleven grafsteen te (alweer) Oldeouwer, een steen die kennelijk behoort bij
een familiegraf Assema27, want de verschillende data en namen op de steen
getuigen van een gebruik van het graf door meer dan één generatie van dit
geslacht. De oudste vermelding op de steen dateert van 1599 wanneer 'd'eerbare
Botke van Solkema, huisvrouw van Hans van Onema' ter ruste wordt gelegd;
Hans van Onema zelf volgt in 1603. De wapens op de steen zijn helaas wegge-
kapt. Het buitenrandschrift van de steen vermeldt: Anno 1680 den 11 Junius
is in den Heere ontslapen den eersamen ende voorzienigen Hanso Schouwen,
in leven notarius publicus voor den gerechte Schoterland etc. olt 50 ofte int
50ste jare en leit alhier begraven.

Patroniem belangrijker dan achternaam
Een generatie later blijkt uit de inschrijvingen te Franeker uit het laatste kwart
van de 17de-eeuw, dat de gebroeders Schouwen zich bij de naamgeving van hun
kinderen goed hebben gehouden aan de vernoemingsregels! Liefst driemaal een
Albert Schouwen: in 1675 'Albertus Schouwen, phil et ling., Leeuwarden'; in
1676: 'Albertus Friderici Schouwen, iur., Leeuwarden' en in 1679: 'Albertus
Johannes Schouwen, iur. cand.'. In 1684: 'Jacobus Schouwen, phil., Fra-
neker'. Met deze voornaam lijkt de laatste een vreemde eend in de bijt; hij past
eventueel prima als zoon van het ouderpaar Schouwen-Heringa. Vernoemd
naar moeders vader? De drie Albertussen kunnen drie afzonderlijke individuen
zijn, maar ook twee. De eerstgenoemde is mogelijk identiek met de Johannes-
zoon, vanwege de verplichte tweede inschrijving na het behalen van het candi-
daats. In het laatste kwart van de 17de-eeuw werden ook weer enkele Schou-
wens als notaris ingeschreven: Paulus Schouwen op 30 mei 1677 - geen bijzon-
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derheden; en Tarquinius Schouwen op 30 januari 1693, waarbij de toevoeging
'door zijn gelastigde notaris Gossuinius Oltholt'.

Het geslacht Schouwen
Tot nu toe kwamen uitsluitend mannelijke nakomelingen ter sprake van notaris
Albert Johannes Schouwen; waren er geen dochters? Mogelijk dat die er wel
geweest zijn, maar er valt niets met zekerheid over te zeggen. Tot nu toe werden
wél meisjes Schouwen gevonden, doch geen gespecificeerde 'Albertsdochters'.

Een dochter Fem of Wem behoort tot de mogelijkheden, gelet op een zinsnede bij een
gerechtelijk huwelijk te Schoterland in 16594. Het betreft hier de derde afkondiging d.d. 16
november 1659 van Marcus (Gosses) Terwisga en Lyckeltien Jans; de naaste verwanten geven
toestemming, er is dan sprake van 'het relaas van H. Schouwen en syn suster Fem'. De
moeilijkheid is, dat deze mededeling op twee manieren gelezen kan worden. Enerzijds als
Fem, de zuster van H. Schouwen, anderzijds als Fem, de zuster van de bruidegom. En de
bruidegom had inderdaad een zuster Wemke...28.

Het geslacht Schouwen is waarschijnlijk in rechte manlijke lijn uitgestorven,
want bij de namen die in 1811/12 in Friesland worden aangenomen, komt
Schouwen niet voor. Blijft natuurlijk de mogelijkheid dat men zich elders heeft
gevestigd, zoals ook de Assema's deden29. Of men koos niet voor de naam
Schouwen, maar voor heel iets anders!

Gelet op het aantal opvolgers/eigenaars in de stemkohieren van 1698 en de
floreenkohieren van 1700 moet het echtpaar Schouwen-Assema in verscheidene
Friese kwartieren voorkomen30.

Schouwen-bezit in Weststellingwerf
Voordat deze kohieren aan bod komen, een interessante vermelding uit het
proclamatieboek van Weststellingwerf: in 1659 kopen Joannes Alberti
Schouwen, geadmitteerd landmeter door het Hof van Friesland, en Jacomina
Terwisscha, te Heerenveen woonachtig, een huis te Wolvega aan de noordkant
van de straat. Belenders zijn: ten oosten de erfgenamen van Rincko Lycklama,
ten westen Aechie Dircx, 'brouwerse' te Haarlem. Het huis is 'beswert met
grondpacht aan Pytter Alberts voorkinderen'. Verkopers zijn Saco Idsinga en
Kniertie Franckena, echtelieden21.
— Stemkohier (van nu af aan te duiden als Stem) 1640. Wolvega nr. 3 is in handen van Albert

Schouwen.
Stem 1698. De sathe behoort nu toe aan Sjoukje Schouwen, papist; dr. Jac. Heinsius, papist,
1/4; zijn moeder Rinske Teetsma, papist; Jacobus Viersen in qual. 1/12, voorsz. Heinsius in
qual. 1/12.
Floreenkohier (van nu af aan te duiden als Floreen) 1700. Froukje Schouwen 1/2; dr. Jac.
Heinsius 1/4; deze als erfgenaam van Rinske Teetsma 1/12; Jacobus Viersen in qual. 1/12,
voors. Heinsius in qual. 1/12.
Duidelijk is hier te zien dat de aanduidingen van het Floreen veel nauwkeuriger zijn dan die van
de Stem, en dat er toch aardige, wederzijds aanvullende informatie uit beide tevoorschijn komt.
Zo blijkt Jacobus Viersen de enige protestant van de hele club te zijn. Hij zal zeker behoord
hebben tot de Gereformeerde kerk, want hij had een bestuursfunctie (klerk van het nederge-
recht van Weststellingwerf) en voor zo'n functie moest men behoren tot de heersende kerk.
Kwam het op het stemrecht aan voor sathe nr. 3, dan is Jacobus Viersen de enige die in
aanmerking komt (wellicht na overleg binnenskamers met zijn r.-k. familieleden?).
Vervolgens de dames Schouwen, Froukje en Sjoukje. Helaas zonder patroniem, het is daarom
niet duidelijk of het gaat om dochters, kleindochters of oomzegsters van Albert Schouwen.
Daar komt nog bij dat de mogelijkheid bestaat dat er oudtijds een schrijffout is gemaakt; het
handschrift uit 1698 geeft ten duidelijkste: Sjoukje.
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Rinske Teetsma is blijkbaar tussen 1698 en 1700 overleden; haar zoon dr. Jacobus Heinsius is
op drie manieren bij de erfenis betrokken: a) uit eigen hoofde; b) voor zijn moeders portie; en
c) namens anderen. Immers hier houdt 'in qualiteyt' in dat hij optreedt als voogd. Elders blijkt
het inderdaad te gaan om 'qualiteyt als vader', namelijk bij Wolvega nr. 4. Omdat het daar om
gedeeltelijk dezelfde groep gaat volgen hier de bijzonderheden:

- Stem 1640. Wolvega nr. 4 is in handen van de erfgenamen van Tyd Peters, mandelig met Jan
Nittersli.
Stem 1698. Dr. Jacobus Heinsius, dr. Johannes Heinsius, Jacobus in qlt. als vader, allen
papist; en Jacobus Viersen.
Floreen 1700. Dezelfde bewoordingen als in Stem 1698. Geen verdelingen in kwarten o.i.d.; dat
wijst erop dat er nog niet gescheiden en gedeeld is. Eén nieuwe naam duikt op: Steven smit32.
Hij wordt apart vermeld als eigenaar van een stukje hooiland in de betr. sathe.

Tot zover het bezit van Albert Schouwen in Weststellingwerf (naar mogelijke
bezittingen elders is niet gezocht). De stem in Ouwsterhaule - die van nr. 29
- werd reeds genoemd. Hierbij gaat het echter niet om hem alleen! Er wordt
'c.s.' (met de zijnen) bij vermeld. De naastliggende bezitting nr. 28, behoort toe
aan de erfgenamen van Johannes Assema. Het zou kunnen dat deze erfge-
namen identiek zijn met de c.s. van Albert Schouwen.

Voorouders van Albert Schouwen
Hoewel in deze hele kwestie wordt uitgegaan van Albert Jannes Schouwen als
stamvader, is er natuurlijk ook gekeken naar een passend ouderpaar voor hem.
De naam Schouwen komt al vroeg als familienaam voor in de nabije omgeving
van Weststellingwerf. Zekere Everhardus Schouwe is enkele malen schout te
Steenwijk in de periode 1486-1506, en te Paaslo in 149033. In 1599 woont Evert
Willems Schouwen te Oldemarkt34; deze ondertrouwt te Leeuwarden 9 oktober
1599 Luitje Jacobs, uit Kampen. Een schakel tussen Albert Jannes en deze
groep ontbreekt vooralsnog.

De namen Jan en Johannes - soms ook Hans - vormen een moeilijke en
zelfs gevaarlijke materie, wellicht juist omdat deze namen ons zo vertrouwd
zijn. Maar al te snel zijn hedendaagse genealogen geneigd om Hans en
Johannes als identiek te beschouwen, met alle gevolgen van dien. Uit oude
gegevens blijkt nl. (één blik op de alfabetisch geordende rijen in de klappers van
de VAF35 is voldoende!) dat duchtig onderscheid werd gemaakt tussen Jan,
Jannes en Hans. Men vindt dan ook alle drie de namen vertegenwoordigd bij
zoons uit één gezin, zoals hier bij Albert Schouwens kinderen. Zodra evenwel
het Latijn erbij te pas komt - of dat nu is bij de inschrijving aan een academie
of bij r.-k. kerkelijke gegevens (en ook sommige predikanten weten er weg mee
wanner het om een 'gestudeerde' familie gaat) - loopt het mis: Jan en
Johannes komen onder één en dezelfde noemer Joannes terecht. Hans is een
twijfelgeval; vaak wordt Hanso gebruikt, wat dan weer gelatiniseerd wordt (zie
Jacobien Hansonis!); Hansonius komt ook voor. Een onderzoeksgebied vol
valkuilen afgewisseld met drijfzand.

Ter illustratie hiervan enige gegevens betreffende personen met de naam
Johannes Schouwen. Deze naam duikt op in de stemkohieren van Wolvega in
1640, en wel bij de sathen nrs. 7 en 8, dus dichtbij de nr. 3 van Albert
Schouwen. Helaas ontbreekt alweer het patroniem, maar er is alle reden om
aan te nemen dat het om een Johannes Johanneszoon gaat, één van een reeks
opeenvolgende naamgenoten. Dit valt af te leiden uit een aantal vaststaande
feiten, doch eerst de gegevens uit de diverse kohieren:
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Jurrien Alberts
tr. Lykeltien Eisedr.

Albert Jurriens Eiso Jurriens Auke Jurriens
tr. Femme Jan tr. Aafke Reinersdr. tr. (1 of 2) Lumme Jacobs

Pietersdr. Frankena tr. (1 of 2) Jantien Harmens

nageslacht Harmen Aukes Grietien Aukes
Frankena tr. Pier Lyckles

Lycklama a Nijeholt

— Stem 1640, Wolvega nrs. 7 en 8. Johannes Schouwen en Harmen Bauckes.
Is Harmen Bauckes een vreemdeling? Dat lijkt maar zo: hij trouwt 21 oktober 1631 voor het
gerecht van Westellingwerf met Geessien Johannes Schouwenl Hij is van Oldeholtpade, zij van
Wolvega. Het ziet er naar uit dat de sathes 7 en 8 oorspronkelijk, d.w.z. vóór 1640, in één hand
berustten, en wel in die van een Johannes Schouwen. Een man die precies past in deze situatie
heeft inderdaad bestaan; deze overleed in 1639, vlak voor het optekenen van de stemmen in
1640. (zie hierna onder Johannes (c)). Deze kan de gezamenlijke eigendom hebben nagelaten
aan een dochter Geessien en een zoon Johannes. Aangezien Geessien niet als eigenaresse wordt
genoemd in 1640, terwijl bij Harmen Bauckes de aanduiding 'n.u.' (nomine uxoris = uit naam
van zijn vrouw) ontbreekt en er evenmin sprake is van 'nom.lib.' (namens zijn kinderen) valt
te concluderen dat Geessien Johsdr. Schouwen in 1640 reeds is overleden, dat er geen kinderen
uit dit huwelijk zijn en dat echtgenoot Harmen Bauckes haar aandeel heeft geërfd. Naderhand
komt dit aandeel in handen van een oomzegger van Harmen Bauckes: Pier Wolters, zoon van
zijn broer Wolter Bauckes (waarschijnlijk was een andere broer Hans Bauckes). Deze gevolg-
trekking blijkt uit de latere kohieren:

- Stem 1698, Wolvega nrs. 7 en 8: Arent Barels36 de ene plaats, Pier Wolters wesen, papist, de
andere plaats. Curatoren van de wezen zijn Peter Peters en Frans Dirx.
Floreen 1700: Duidelijk blijkt weer de grotere nauwkeurigheid van het floreenkohier ten
opzichte van het stemkohier; het Floreen geeft een waslijst met namen van personen die worden
aangeslagen voor bezit in deze sathes. De grootte van beide tesamen is 24 roeden, de aanvanke-
lijke tenaamstelling is Arent Barels enerzijds, en anderzijds Peter Peters als curator over Pier
Wolters wesen 'neffens de soolstede'37.
Wat hier precies mee bedoeld wordt, is keurig terug te vinden in de Kadasteratlas; daarin zijn
per dorp de notities uit 1700 betr. diverse percelen in een apart notenapparaat ondergebracht.
Over Wolvega nrs. 7 en 8 wordt gezegd 'De Hr. Barels helfte is bij stucken vercoft en wort
gegeven en belast bij percheelen gelegen volght' met een opsomming van de eigenaren. Onge-
veer de helft is in handen van Peter Peters, kennelijk in zijn hoedanigheid van voogd al wordt
dit niet nogmaals vermeld. De 'soolstede' echter blijkt niet verkocht door Arent Barels; integen-
deel, hij wordt aangeslagen voor 'de soolstede en twee campkens lant, de eene voor, de ander
achter de Brinck gelegen'. Wie de soolstede heeft, bezit het stemrecht. Dit bleef dus in handen
van Arent Barels. Volledigheidshalve: de overige stukken bestaande uit 'het weydlant en ver-
scheidene akkers bouwlant' behoren toe aan resp. Piertien Freerx3S, de bijzitter Folkert Egh-
berts, Wigbolt Peters en Hendrik Cleys. Allen waarschijnlijk op enigerlei wijze verwant aan de
oorspronkelijke eigenaars.

Een opsomming in chronologische volgorde van diverse personen Johannes
Schouwen:
a. Johannes Johanneszn. Schouwen wordt genoemd in een proces voor het Hof

van Friesland39 in 1611. Hij treedt hierin op 'voor hemzelf en voor Wolvega';
zijn advocaat is mr. Jochem Lamberts Voet.
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Johannes Jurriens Reinthien Jurriens Peter Jurriens
tr. Berber Claas tr. NN tr. Ave Garwartsdr.
Buwesdr. Sickma

Lyckeltie Johsdr. Aaltie Johsdr. Liesbet Reinthies
tr. Merck Gosses tr. Cornelis Lamberts tr. Peter Alberts

Terwisga Schutting

Eveneens 'voor Wolvega' treedt op een hele 'Jurriaans-groep', namelijk vader Jurrien Alberts
(in 1621 is hij dorpsrechter te Wolvega) met drie van zijn zoons, Reinthien40, Eysso en Auke
Jurriens. Een zoon Albert Jurriens ontbreekt in dit rijtje, maar hij was er wel degelijk. Weer
een andere zoon, Johannes Jurriens representeert Nijeholtwolde. De advocaat van deze groep
is Lubbertus Sickma. Tenslotte is er nog sprake van Jurrien Reinders Franckena te Spanga. De
portee van de zaak is volkomen onduidelijk (het lijkt op onenigheid onderling tussen enkele
Weststellingwerfse dorpen), maar op genealogisch gebied valt er gelukkig wel wat van te
zeggen. Er bestonden namelijk diverse huwelijksbanden tussen de Jurriens-groep en o.a. de
Lycklama's en de Assema's, en via deze laatsten mogelijk weer met de Schouwens.
Jurrien Alberts, de vader van het bovenvermeld stel zonen, wordt reeds in 1580 vermeld te
Wolvega41. Samen met zijn vrouw Lyckeltje Eises, komt hij vele malen voor in de proclamatie-
boeken van Weststellingwerf in de periode rond 161342. Tot welke familiegroep zij behoort,
kon nog niet worden vastgesteld. Wel wordt haar moeder genoemd, in 1596: 'Trine Eissenwe-
duwe, moeder van Lyckel Eises'43. Het zoeken is dus naar een Eise (Terwisga? Lycklama?)
reeds overleden in 1596, getrouwd met een Catharina.
Banden met de Lycklama's: de schoonmoeder van Johannes Jurriens was Aaltie Lubberts
(Lycklama), echtgenote van Claas Bouwes Sickma, vermeld als echtelieden te Leeuwarden in
160843.
Griete Aukes, dochter van van Auke Jurriens, dorpsrechter te Blesdijke, was echtgenote van
Pier Lycklama, bijzitter van het gerecht te Ooststellingwerf en dorpsrechter van Makkinga44.
Eise Jurriens wordt vele malen genoemd met zijn vrouw Aafien Reiners; één van die keren
echter komt de ware toestand aan het licht: zij heet Aafien Reiners Frankenal
De Jurriens-groep en de Assema's: Albert Jurriens verzoekt 'niaar' in 1629 op een stuk hooi-
land te Peperga45. Dit stuk hooiland waar Albert zijn oog op heeft laten vallen, werd door
Esaias van Lycklama, grietman van Ooststellingwerf46 gekocht van Joannes Assema, als man
en voogd over Roeloffien zijn vrouw. Deze overeenkomst wordt in het openbaar - door het
betrokken nedergerecht èn van de kansel in de diverse dorpskerken in de grietenij - bekend
gemaakt, want koper Eise is verplicht tot 'bbc', oftewel hij moet 'bod en consent bieden'.
Daarmee wordt gedurende een bepaalde periode bijv. één jaar en één dag aan liefhebbers/
familieleden de kans gegeven om met redenen omkleed een beroep te doen op het niaarrecht.
Eise Meines Lycklama zelf is - bovenvermelde redenering volgend - waarschijnlijk een
bloedverwant van verkoperse, maar wellicht niet zó na.
Albert Jurriens doet zulks dan ook; zijn claim berust op het feit dat hij een volle 'susterling'47

is van de verkoper. En dit levert nu weer zo'n vervelend punt van onzekerheid op. Er staat '"van
de verkoper', dus van Johannes Assema, en dat lijkt ook de bedoeling van Albert Jurriens. Wil
hij echter ook maar enige kans hebben op succes met zijn niaar, dan moet hij in den bloede
verwant zijn aan de eigenaresse, en dat is Roeloffien! Johannes Assema is in deze kwestie niet
meer dan haar zaakwaarnemer, en of hij nu al of niet een neef is van Albert Jurriens doet
helemaal niet terzake. Blijft de mogelijkheid dat de klerk die indertijd de kwestie op schrift
stelde, niet goed heeft opgelet. Voor een speurder is de enig mogelijke conclusie dat Albert
Jurriens óf een volle, óf een aangetrouwde neef is van Johannes Assema. Uit gegevens Assema
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blijkt dat genoemde Roeloffien een dochter is van Alben Pieters, afkomstig uit Oldeholtpade.
Haar huwelijk met Johannes Andriesz. Assema vindt plaats voor het gerecht van Doniawerstal
op 9 maart 162648.
De Jurriens-groep en de familie Schouwen: ook in dit geval moeten er banden zijn geweest, met
als verbindingsschakel een zekere Albert Pieters. Enerzijds is deze figuur een bloedverwant van
de Schouwens49 (zie onder Jannes b), anderzijds is hij een volle oom van de erven van Peter
Bralts50. Terwijl als oud-oom van die erven wordt genoemd: Jurrien Alberts51.

b. Jannes Schouwen, overleden kort vóór oktober 1625; getrouwd met Annigje
Jannes. Hij zou identiek kunnen zijn met de onder a) genoemde Johannes.
Aangezien de voogdijstelling over de wezen geschiedt in Weststellingwerf52, zal hij daar bezit-
tingen hebben gehad en er waarschijnlijk ook hebben gewoond. Tot voogden over de wezen van
wijlen Jannes Schouwen en Annichien Jannes worden aangesteld: Albert Pieters van vaders-
kant en Sybrant Jannes van moederskant. Bij Albert Pieters werd een extra bepaling toege-
voegd, en wel dat hij 'in cas van swaricheyt tot sich sal mogen nemen' Jannes Jurriens. Dat wil
zoveel zeggen als 'mag terugvallen op'53. Uit deze zinsnede zou men kunnen concluderen dat
er (financile?) moeilijkheden gevreesd werden bij de verdeling van de erfenis.
Jannes Schouwen en Annigje Jannes komen zeer wel in aanmerking als
ouders van notaris Albert Schouwen, de papist uit Heerenveen. Zowel
gezien de tijdsperiode, als vanwege het bezit in Weststellingwerf, in combi-
natie met de naam Albert die in de familie blijkt voor te komen.

c. Johannes Schouwen, echtgenoot van Mayke Assema.
Deze informatie is afkomstig uit de correspondentie van het Rijksarchief54, en geeft een
beschrijving van eertijds aanwezige, doch nu verdwenen Assema-grafstenen op het kerkhof te
Oldeouwer; één daarvan staat op naam van 'Mayke Assema, de eerbare en deugdzame huis-
vrouw van Johannes Schouwen', begraven in het jaar 1643.
Ook dit echtpaar staat kandidaat als ouders van Albert Johannes; aanlokke-
lijke kanshebbers, omdat dan tevens verklaard kan worden waarom een
Schouwen behoort tot de erfgenamen Assema.

d. Jan Schouwen, die overlijdt te Oldelamer vóór 5 november 163955. Er is van
hem een testament bekend waarin als zijn vrouw genoemd wordt Jets Feyen-
dochter.
De weduwe is kennelijk nog een jeugdige figuur - was zij wellicht de laatste van een aantal
mevrouwen Schouwen? - want zij trouwt naderhand nog tweemaal: met een zekere Focke NN
(Osinga is over hem niet zeker) en met de weduwnaar Elle Folkes.
Als kinderen van Jan en Jets worden opgegeven: Jaen Jansdr. Schouwen, tr. (1) Jan Eises; tr.
(2) Jochum Jelles; Ibe Janszn. en . . . Joannes Janszn. (zie onder e). Zoon Ybe is mogelijk
identiek met de eigenaar in 1640 van stem nr. 4 te Nijeholtpade: 'Ybe Jans cum matre' (samen
met zijn moeder). Een zoon Feye, genoemd naar moeders vader, mankeert; dat valt op, temeer
omdat Osinga wel degelijk het bestaan van een Feye Johannes Schouwen oppert, want hij
noemt — zonder jaartal helaas — een huwelijk te Harlingen van Feye Johannes Schouwen,

Jan Schouwen, t vóór 1639
tr. Jets Feyendr.

[zij tr. (2) Focke NN; tr. (3) Elle Folkes]

Jaen Jansdr. Ibe Janszn. Joannes Janszn. Feye Janszn.
tr. (1) Jan Eises tr. NN tr. Wemme Ellendr.

tr. (2) Jochum Jelles

1
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Johannes Johanneszn. Geessien Johannesdr. Feye Johanneszn.
tr. Aaffien Petersdr. tr. Harmen Bauckes
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afkomstig van Woivega, met de weduwe Syckien Jacobsdr. Vergelijking van dit gegeven met
de huwelijksklapper van Weststellingwerf gaf geen aanvulling; wèl kwam een Feye Jannes
boven water die op 9 december 1641 voor het gerecht huwt met Froukje Jans, uit Sonnega.
Mogelijk zijn deze beide Feyes identiek. Qua tijdsperiode en naamgeving past de man die in
1641 in het huwelijk treedt, prima in het rijtje kinderen van Jan Schouwen en JetsFeyendr. Niet
uitgesloten kan worden dat hij uiteindelijk een zoon blijkt te zijn van Johannes, genoemd onder
e, omdat het wel heel vreemd is dat hij niet genoemd wordt in het testament van 1639. Wellicht
ook was het in deze familie gewoonte dat er geen kinderen vernoemd werden naar nog levende
grootouders56; helaas meestal pas achteraf, als een genealogie op papier staat, te constateren.

e. Joannes Janszn. Schouwen, de zoon van de onder d genoemde. Volgens
Osinga getrouwd met Wemme Ellendochter. Aangezien deze informatie
afkomstig is uit bovenvermeld testament uit 1639 van de vader, mag men
aannemen dat dit in orde is.
Osinga vervolgt dan met een hypothese aangaande hun vermoedelijke kinderen waarin hij m.i.
verschillende generaties door elkaar haalt. Dit is geen verwijt ten opzichte van wijlen de heer
Osinga; het gaat hier kennelijk om een klad-werkstuk zoals iedere genealoog wel eens op papier
zet. Blijkbaar heeft hij alle Schouwens met het patroniem Johannes/Jan bij elkaar gevoegd -
al ontbreekt de hierna onder f beschrevene. Jaartallen vermeldt hij er evenmin bij. Uit zijn
rangschikking van de gegevens valt op te maken dat hij Albert Johannes Schouwen, de notaris
te Heerenveen, volkomen gemist heeft, en daarmee ook de vader/zoon verbinding met brui-
degom Johannes. De huwelijksakte uit Schoterland heeft hij kennelijk over het hoofd gezien,
om over de doorgekraste akte uit Weststellingwerf nog maar te zwijgen! Vreemd genoeg weet
hij wèl dat Jacobien Hansdr. Terwisscha met zekere Johannes Schouwen was getrouwd, maar
die informatie zit verstopt bij zijn Terwisscha-gegevens. Overigens komt laatstgenoemd echt-
paar bij uitstek in aanmerking voor het ouderschap over Albertus Johannes Schouwen die in
1676 te Franeker wordt ingeschreven. Osinga kende deze laatste wel, hij vermeldt hem als
apotheker te Leeuwarden, getrouwd met Regina Gellius. Hij heeft getracht de gegevens van de
kleinzoon te combineren met de hem onbekende grootvader, en ook niet-genealogen zullen zich
kunnen indenken wat een gewring, getrek en geduw dat in een kwartierstaat veroorzaakt!
Genoeg redenen dus om bij het echtpaar Johannes Jansz. Schouwen en Wemme Elledr. niet de
lijst-met-kinderen-volgens-Osinga te volgen. In plaats daarvan komt een eigen hypothese, vol-
gens de overwegingen genoemd bij de bezittingen in Woivega. Dat wil zeggen: een zoon
Johannes en een dochter Geessien. Theoretisch is een zoon Feye ook zeer wel mogelijk, ware
het niet dat er bij de vererving van de sathes 7 en 8 te Woivega niets blijkt van een Feye. De
eventuele sporen hiervan kunnen echter verdwenen zijn in het 'zwarte gat', de tijdsperiode
tussen de stemkohieren van 1640 en van 1698.

f. Joannes Schouuen 'de jonge', j.m. van Woivega, trouwt op 27 september
1661 voor het gerecht van Weststellingwerf3 meXAeffien Petersdr., eveneens
uit Woivega.
Dit is een van de zeldzame keren dat over de staat van de hoofdpersoon een nadere toelichting
zoals j .m. wordt gegeven! De toevoeging 'de jonge' wijst erop dat er terzelfder tijd in Woivega
twéé personen met exact dezelfde naam rondliepen; niet van elkaar te onderscheiden, ook niet
door hun patroniem, of door verschil in woonplaats Dan is het moment gekomen om een extra
aanduiding toe te voegen, zoals 'de jonge'. Is er een familieband tussen de gelijknamigen, dan
komen uiteraard de jonge of de oude het eerst in aanmerking.

Aangezien alle tot nu toe vermelde familieleden Schouwen zich zo rond 1661
buiten Weststellingwerf ophouden, ligt het voor de hand om in Joannes
Schouwen 'de jonge' de zoon te zien van zijn naamgenoot Johannes Jans
Schouwen, één van de eigenaars in 1640 van de stemdragende sathen 7 en 8
te Woivega.

Tot zover de gegevens die konden worden opgediept aangaande de familieleden
van de bruidegom uit 1651, Johannes Alberti Schouwen. Hij blijkt dus inder-
daad te stammen uit een familie die altijd r.-k. is gebleven, met uitzondering
van één oom Tjerk/Tarquinius Assema51'. In 1698 worden vele verwanten als

Oens Nostra XLV1I1 (1993) 533



papist vermeld in de stemkohieren van Weststellingwerf. Of alle nakomelingen
Schouwen steeds katholiek zijn gebleven, is niet nagezocht. Een predikant uit
Amsterdam, Johannes Franciscus Schouwen, vermeld in 1727, kon nog ner-
gens worden ingepast58. Intrigerend is wat zich op dit punt heeft afgespeeld bij
het huwelijk van Johannes Schouwen met Jeltie Zachariasdr. Huber. Is zij
katholiek geworden, of werd hij calvinist? Of hebben zij elkaar vrijgelaten in
deze kwestie?

Curiositeitshalve nog dit:
Leden van de familie Schouwen tobden wel meer met hun huwelijkssluitingen.
Zo is er iets aan de hand geweest met het huwelijk van Johanna Schouwen en
Abraham van Assema, de meester-chirurgijn59. Zij trouwen voor het gerecht
van Schoterland op 4 mei 1678; op de akte werd op 17 april daaraan vooraf-
gaande genoteerd: 'protest van nots. Schouwen d.d. 17 april 1678. Er is nooit
over gesproken en er is geen consent gegeven'. Alweer zo'n raadselachtige
toestand. De notaris Schouwen in kwestie is in ieder geval niet de papist uit
1651, die is allang overleden. Het zal Hanso geweest zijn, want deze is dan nog
in leven èn woont te Heerenveen. De Johannes Schouwen die in 1662 wordt
benoemd15 laten we terzijde voorlopig. Denkelijk is hij identiek met Johannes
Alberti, en deze kan volgens zijn (geschatte) overlijdensdatum 1674 niet meer
meetellen. De jongere generatie is nog niet zover, die studeert nog. Kennelijk
verkeerde deze notaris t.a.v. de bruid in een positie om al of niet toestemming
te geven. Mogelijk in de hoedanigheid van curator? Een vader/dochter situatie
lijkt niet van toepassing; dan zou het wel heel vreemd zijn dat hij van de
huwelijksplannen niet op de hoogte was! Had hij bezwaar tegen de bruidegom?
Het gaat hier inderdaad om de zoveelste verbinding tussen de geslachten
Assema en Schouwen, maar nauwe familiebanden tussen bruid en bruidegom
zijn eerder regel dan uitzondering bij onze Friese voorouders! Of . . . behoorde
deze Abraham Assema tot die éne calvinistische tak van zijn familie? Dit levert
in ieder geval een mooi motief voor de betrokkenen om de notaris zo lang
mogelijk onkundig te laten van de plannen, waardoor deze op zijn beurt weer
extra gepikeerd moet zijn geweest. Overigens zijn de nakomelingen van
Abraham Assema (en zijn tweede vrouw) allen r.-k.19.

De familie van de bruid
Over de verschillende takken (Van) Terwisga/Terwisscha is al vrij wat bekend.
Het doet absoluut niet terzake hoe men deze naam heden ten dage gewoon is
te spellen; alle schrijfwijzen - zelfs Terwiska - zijn terug te voeren op één en
dezelfde stamvader28.

De tak waaruit Jacobien Hansdr. Terwisscha stamt, biedt de genealoog
vrijwel alles wat er zoal in een familie kan voorkomen: een familienaam afkom-
stig van een voormoeder, een figuur die naar Oost-Indië is vertrokken en van
wie men in geen jaren meer iets heeft vernomen, een overgrootmoeder die erft
van haar achterkleinzoon, en tot slot ook nog een proces voor het Hof van
Friesland over de geldigheid van het huwelijk van Jacobien!

Het geslachtswapen van deze familie is bekend: In blauw twee naast elkaar geplaatste gouden
zespuntige sterren, in het schildhoofd vergezeld van een gouden ter weerszijden afgesneden
takje, waaraan hangen twee eikels, en in de schildvoet vergezeld van een zilveren wassenaar.
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Het schild gedekt door een eigenerfdenkroon60. Van een helmteken wordt niet gesproken,
maar op een bewaard gebleven grafsteen in de kerk van Oldeberkoop is te zien dat er wel iets
was: een 'uitkomende eenhoorn' volgens kenners. Hieraan kan worden toegevoegd dat dit
wapen (zonder helmteken) in natura kan worden aanschouwd in het Scheepvaartmuseum te
Sneek. Het museum bezit een zilveren brandewijnkommetje - kennelijk een huwelijksaan-
denken61 - waarop gegraveerd de wapens van G.M.T. (= Goossen Merx Terwisga) en
A.M.B. (= Aukje Matthei Bauckema). Goossen Terwisga behoort tot de 'Schoterlandse-
tak'; afstammelingen schrijven heden ten dage de naam met een 'g'.

Via de lijn vader/grootvader is deze tak niet in te passen in de Terwisscha-
genealogie. Op goede gronden vermoedt men dat deze naam afkomstig is van
Jacobiens overgrootmoeder van vaderskant, een niet met name bekende
dochter van stamvader Eise Jan Willems.

Wat is het geval? Eind 16de-, begin 17de-eeuw worden 'Hebele Wybrandts en Jacopijn e.l.'
vele malen genoemd in de proclamatieboeken van Weststellingwerf i.v.m. aan- en verkoop-
transacties, o.a. te Oldelamer en Oldetrijne. In één van deze akten zit de oplossing tot de
naamskwestie verborgen62. Alweer een niaarzaak! Een zekere Ted Wybrands, vrouw van
Mark Wybes, wil land verkopen. Hebele Wybrants, als broeder van de verkoperse, verzoekt
niaar; Eise Lycklama en Lubbert Piers als volle 'susterlingen' verzoeken mede niaar. Dit wil
dus zeggen dat de moeders van genoemde figuren zusters zijn; wat Eise Lycklama en Lubbert
Piers betreft klopt dit als een bus. Eise (Meineszn.) Lycklama is een zoon van Meine Lyckles
en Hylck Eisedr. van Terwisga; de ouders van Lubbert Piers zijn Pier Lyckles en Grietje
Eisedr. van Terwisga1*. Twee broers Lycklama huwden dus twee zusters Terwisga. Het
susterlingschap wordt in bovengenoemde akte óók geclaimd ten aanzien van Hebele en Ted
Wybrandts, ergo: hun moeder moet eveneens een Eisedochter Terwisga zijn.

Of Hebele Wybrandts zélf de achternaam van zijn moeder reeds voerde, is niet
duidelijk; bij de bovenvermelde verkooptransacties wordt enkel het patroniem
gebruikt. Een verrassing blijft altijd mogelijk, zoals bijv. ook gebeurt bij zijn
vrouw Jacopijn. Akte na akte spreekt uitsluitend over die voornaam, en dan
ineens: Jacobyen Hansdochter6i. 'Onze' Jacobien uit de huwelijksakte van
1651 is dus geheel volgens de regels naar haar grootmoeder van vaderskant
vernoemd.

Wybrant NN
tr. NN Eisedr.

Tedke Wybrants Hebele Wybrants
tr. Mark Wybes tr. Jacobien Hansdr.

Wybrant Hebeles Johannes Hebeles Marcus Hebeles Hans Hebeles
naarO.Indië Terwisscha Terwisscha Terwisscha

tr. Wietske Pier tr. Aukien Reinersdr. tr. Jantien Elledr.
Pietersdr. Renckema Frankena

Pieter Terwisscha kinderen kinderen
Terwisscha Terwisscha, w.o.

Jacobien Hansdr.
tr. Johs. Albertszn.

Schouwen
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Wie in ieder geval wèl geregeld van de achternaam Terwisga gebruik maken
zijn de Hebeles-zonen, in de eerste decennia van de 17de-eeuw. Of zij - en
mogelijk ook hun vader - een familiewapen voerden, is niet bekend. Zij waren
toch niet gerechtigd om het volledige Terwisga-wapen te gebruiken? Drie
broers Johannes, Hans en Marcus worden veelvuldig genoemd64; een vierde
persoon komt niet ter sprake, maar die was er zeker wel.

Hij duikt op in een stuk uit 1642 aangaande betalingsmoeilijkheden65. Zekere Hendrik
Egberts en zijn vrouw hebben een sathe lands tot Oldetrijne gekocht (meijer is Claas Jacobs),
en worden nu aangesproken door de vertegenwoordigers van zowel de wezen van wijlen Hans
Hebeles Terwisscha, als die van Marcus Terwisscha, 'als gerechtigden in de erfenis van hun
grootvader Hebele Wybrants'. Hendrik en zijn vrouw weigeren de laatste termijn te betalen,
omdat 'ene Wybrant Hebeles naar Oost-Indië vertrokken zijnde, eigenaar is van 1/3 of 1/4
part als mede-erfgenaam van zijn vader Hebele Wybrants'.

De sathe in kwestie moet zijn: Oldetrijne nr. 15, want dat is de enige stem in het hele dorp
die in 1640 in handen is van een Hendrik Egberts. Hij en zijn vrouw vrezen blijkbaar een
onverwachte terugkeer uit de Oost van Wybrant Hebeles, die als een soort engel der wrake
zijn rechtmatig erfdeel komt opeisen! Zou misschien de koop nietig verklaard kunnen
worden? Eindeloze gerechtsprocedures zullen hun lot zijn! Hoe stellen zij zich de gang van
zaken dan eigenlijk voor? Willen zij op het geld blijven zitten tot de Wybrant-kwestie verjaard
is66? In eerste instantie doet het wat vreemd aan dat Hendrik Egberts en zijn vrouw niet eens
weten of het nu om eenderde of eenvierde erfdeel gaat; dit heeft waarschijnlijk niet zozeer met
Wybrant Hebeles te maken, maar met zijn broer Johannes. Ook deze is reeds gestorven,
evenals zijn vrouw en kind. Over de nalatenschap van dit kind nu is ongenoegen ontstaan,
en hoe dat zal aflopen moet nog worden afgewacht (zie hierna bij Johannes Hebeles).

De Hebeles-zonen (in willekeurige volgorde)
1. Marcus Hebeles Terwisscha wordt genoemd als secretaris van Weststelling-

werf in 1632; in 1637 is dat dr. Cornelis Buttinga45.
Marcus was getrouwd met Auckien (Reiners) Franckena. Hij overlijdt kennelijk in de tweede
helft van het jaar 1637, want aanvankelijk wordt hij nog genoemd als voormomber over de
kinderen van broer Joannes67; begin 1638 evenwel worden voogden gesteld over 'de weeskinde-
ren van wijlen de secretaris Marcus Terwijsga bij Auckien Franckena'68. Woonplaats van de
weduwe is Wolvega. Voormond (weer een ander woord voor voogd!) wordt Hans Terwisscha,
broeder van de overledene, curator is Jan Willems Piers69.

2. Jan of Johannes Hebeles Terwisscha. Hij is denkelijk als eerste van de drie
broers overleden, in 1637 of eerder.
In een sententie van 1639 worden Hans en Marcus Terwisscha (reeds overleden!) opgevoerd als
omen over Pieter, het nagelaten weeskind van dr. Johannes Terwisga, bij Wietske Piers 'in
echte getogen'70. 'Legitimus tutor' (= voogd volgens wettelijke regels) is Pier Pieters, stelling
te Oldetrijne. Wanneer een ouder overlijdt, is de eerste die volgens de wet de voogdij moet
uitoefenen: de vader van de overledene. Pier Pieters is dus de vader van Wietske Piers. Ook zij
is blijkbaar niet meer in leven. Wat nu, wanneer ook het weeskind Pieter Johanneszn. Terwis-
scha van het leven afscheid moet nemen (zoals later inderdaad gebeurt)? Dan is zijn nog in leven
zijnde grootvader erfgenaam! En wanneer ook deze overlijdt? En hoe zit het dan met de andere
grootouders - of hun eventuele plaatsvervangers? Dit is duidelijk terrein voor specialisten.
Ook de rechtsgeleerden hebben dit indertijd een hele kluif gevonden, want de processen hier-
over beslaan de periode 1641-1651.
Het gaat dan om een zekere Aeth Gatzedochter, weduwe van Sjoerd Boelens, die claimt dat zij
recht heeft op de nalatenschap van haar 'kintskint' Pieter Terwisscha. Zo'n vondst betekent een
dag met een gouden randje voor iedere genealoog: Aeth Gatzedr. zal de vrouw zijn van Pier
Pieters'. Het is te hopen dat de genealoog in kwestie nog enige bijbelkennis in huis heeft, en dat
de woorden 'hun kinderen en kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht...' hem ver-
trouwd in de oren klinken! Aeth Gatzedochter blijkt namelijk niet de grootmoeder, doch de
overgrootmoeder van wees Pieter te zijn!
Aktes van het Hof van Friesland leveren de volgende informatie71:
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Zekere Gatze Boelens treedt op als lasthebber van zijn moeder Aatje (soms Aaltje) Gatzedr.;
zij is erfgename van Pieter Terwisga, haar kindskind, die op zijn beurt voor 1/3 erfgenaam was
van Pier Pieters en Liesbetje Piers Renckema. Partij ter anderer zijde is Sjoertje Piers Renc-
kema, geassocieerd met haar man Meyert Eerkes Haersma12, te Oostermeer, voor 1/3 erfge-
naam van Pier Pieters Renckema en Auck Boelens, in tijden echtelieden, haar vader en moeder,
sarnpt73 Liesbetje Piers haar zuster, en 'ex substitione (onleesbaar woordje) fidei commisso'74

voor de helft van wijlen Wietske Piers, in leven echte huisvrouw van Jan Hebeles, haar zuster.
Op een rij gezet levert dit op:
overgrootouders: Sjoerd Boelens (overleden te Leeuwarden 1609) en Aat Gatzedr1*. Reeds vóór
1609 blijkt de naam Boelens als achternaam te worden gevoerd door de familie in kwestie; een
stamvader Boele moet nog een paar generaties terug leven, mogelijk in Opsterland. In 1640
namelijk, is stem nr. 41 te Lippenhuizen in handen van Aeth Gatzedr. (hier Gaytzedr.
genoemd). Stem 39 aldaar behoort aan Meyert Haarsma, de man van haar kleindochter Sjoertje
Piers. In 1698 is nr. 41 in handen van Augustinus Lyclama a Nijeholt en nr. 39 staat op naam
van de commies Petrus Poutsma 'namens zijn kinderen'; m.a.w. de (overleden) vrouw van
Poutsma is de oorspronkelijke eigenaresse. Meyert Haarsma is bovendien gedeeltelijk eigenaar
van Lipppenhuizen nr. 26.
grootouders: Pier Pieters Renckema en Auk Boelens, reeds gehuwd vóór 1610. Zij heeft broer
Gatze, nog minderjarig in 1610. In de stemkohieren van Weststellingwerf komt de naam Pier
Pieters geregeld voor; gevreesd wordt dat het om verschillende personen gaat, daarom worden
alleen de bezittingen van de 'stelling' Pier Pieters hier opgesomd: 1640, Oldetrijne nrs. 20 en
29 geheel, nr. 30 P.P. met de zijnen plus Jan Bonken (dit is een papist); nr. 50 ook gedeeld,
en wel met Pier Foppes c.s. In 1698 worden geen katholieken genoemd onder de eigenaren,
behalve - zoals te verwachten was - voor een deel bij nr. 30. Geen bekende namen, alleen
Willem Oortwijn - die duikt regelmatig op in telkens verschillende groepen eigenaren, en kan
zodoende een schakel zijn in de onderlinge familieverhoudingen - en de commies Pausma (hier
zó gespeld) op nr. 29. Hem zagen we ook al in Lippenhuizen.
ouders: Jan Hebeles Terwisscha en Wietske Piers Renckema. Zij heeft een zuster Liesbetje,
kennelijk ongehuwd overleden, en een zuster Sjoertje, gehuwd met Meyert Haersma.
kind: Pieter Terwisscha, woont te Oldetrijne. Zijn grootvader Pier Pieters is zijn voogd in 1639,
zoals eerder vermeld. Pieter moet zij gestorven tussen 1651 - dan wordt als zijn curator
genoemd Petrus Smetius of Smittius, predikant te Oldelamer76 - en 1653, de datum van de
'kindskind-akte'.
Stem 1640, Oldetrijne nr. 25. Pieter zit verscholen in de betiteling 'Johs Terwisscha erfgen'.
Ook bij Nijelamer nr. 17 is dat het geval: 'Johannes Terwisscha nagelaten weeskind'. In 1698
is eigenaar te Oldetrijne Daniël de Block van Scheltinga en te Nijelamer Ernst van Haren.

Sjoerd Boelens
tr. Aeth Gatzedr.

Aukje Boelens Gatze Boelens
tr. Pier Pieters

Renckema

Wietske Piers Sjoerdje Piers Liesbetje Piers
tr. Jan Hebeles tr. Meyert Eerkes waarsch. ongehuwd

Terwisscha Haarsma geen nageslacht

Pieter Terwisscha

kleindr. tr.
Johs. Peterszn.

Poutsma
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3. Hans Hebeles Terwisscha, de vader van de bruid.
In feite is er niet zoveel meer over hem bekend dan wat al werd aangegeven bij zijn Oroer
Marcus. In ieder geval is Hans nog in leven in januari 1638, dan wordt hij als voormomber
benoemd; en in 1640 is hij overleden, want in de stemkohieren is sprake van Hans Terwisscha's
erfgenamen. In 1642 woont zijn weduwe te Oldelamer77.
Bezittingen:
Stem 1640, Scherpenzeel nr. 16: de kinderen en erfgenamen van Hans Terwisscha. Stem 1698:
mr. Assema tot Leeuwarden, papist. Floreen 1700: als in 1698.
Stem 1640, Oldelamer nr. 51: Hans Terwisscha. Stem 1698: secretaris Elias Wigeri. Floreen
1700: als in 1698.
Stem 1640, Oldelamer nr. 54: Hans Terwisscha erfgenamen. Stem 1698: Geertien Geugies de
helft, Jantien Frankena de helft. Floreen 1700: Geertien Geugies de helft, notaris Hendrik
Tijssen de helft. NB: Geertien Geugies is een dochter van Geugien Hessels, in leven stelling te
Blesdijke. Jantien Frankena was zijn vrouw; of Geertien een dochter van Jantien Frankena is
of uit een eerder huwelijk van Geugien stamt, is nog niet zeker.

Uit al deze gegevens betreffende de Hebeles-zonen Terwisscha blijkt dat de
broers alledrie vóór 1640 zijn overleden en dat er voor hun kinderen geen
'omen' meer beschikbaar waren als voogden van vaderskant. Die moeten dan
uit de wat minder naaste verwanten gekozen zijn. Van moederskant daaren-
tegen lag dat anders.

De moeder van de bruid
De vrouw van Hans Hebeles Terwisscha, is Jantien Elledochter; haar vader is
de stelling Elle Fockens, dorpsrechter te Nijeholtpade. Jantien is nog in leven
in mei 1650, want dan wordt zij 'weduwe wijlen Hans Hebles Terwisscha tot
Oldelamer', genoemd als mede-erfgename van haar vader Elle Fockens, dorps-
rechter tot Nijeholtpade78. Aangezien zij helemaal niet ter sprake komt in de
huwelijksakte van dochter Jacobien, zal zij zijn overleden tussen mei 1650 en
januari 1651, de datum van eerste afkondiging. Had zij het huwelijk nog
mogen beleven, dan had zij beslist van zich doen spreken! Zij moet een flinke
vrouw geweest zijn, deze Jantien Elledr. Allereerst heeft zij ervoor gezorgd dat
haar dochter Jacobien - en naar men mag aannemen de andere kinderen
eveneens — behoorlijk leerde lezen en schrijven. Ook in de betere kringen was
dat toenmaals lang niet altijd het geval. Aan Jacobiens handtekening onder de
Schoterlandse huwelijksakte valt af te lezen dat dit resultaat heeft gehad.

Belangrijker is dat Jantien Elledr. meermalen in akten optreedt als zelf-
standig handelende figuur. Bijvoorbeeld als vervangster-in-het-momberschap
dat haar man bij zijn leven uitoefende. In 1642, in de eerder genoemde akte65

betreffende de erfgenamen van Hebele Wybrants, wordt dit aldus verwoord:
' . . .Hans Hebeles Terwisscha weduwe Jannichien Elles als momber en Jan
Piers van Lycklema tot Nijeholtpa als hon. tutor, van de kinderen van Marcus
Terwisscha bij Auckien Franckena...'. Dat Jantien Elledr. in deze zaak zelf-
standig optreedt, bewijst dat zij in staat werd geacht de belangen van haar en
de haren goed te behartigen.

Ook zij moet van haar ouders een prima opvoeding hebben meegekregen.
Haar vader Elle Fockens overlijdt in 1650; haar moeder is al veel eerder
gestorven. Elle Fockens wordt herhaaldelijk genoemd in de Weststellingwerfse
boeken, o.a. in 1608 mèt zijn echtgenote Antie Lyckles, 'e.l. te West-Nijeber-
koop'79 (West-Nijeberkoop viel kerkelijk en wereldlijk onder Nijeholtpade).
Een loot van de Lycklama-stam? Zij zou een dochter zijn van Lyckle Lubberts
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en Wyp Jelle Piersdr. Vercuinerso. Dat Antie Lyckles inderdaad de moeder is
van Jantien Elledr. staat nog niet definitief vast - ook in dit geval weet
niemand hoeveel vrouwen Elle Fokkens had - maar het past goed in het
patroon van de omringende familieleden. Op dit punt van het relaas komen
namelijk allerlei reeds bekende figuren tevoorschijn.

Elle Fockens had drie dochters34: Jannissie Ellens (geh. met Hans Hebeles
Terwisscha), Wemme Ellendr. (geh. met Jan Jansen Schouwen) en Jeltien
Elledr. (geh. met Wycher Foppes). Jeltien werd nog niet eerder vermeld, zij is
de stammoeder van het geslacht Wigeri. De 'secretaris' Elias Wigeri die telken-
male als (mede)eigenaar genoemd wordt in de Weststellingwerfse floreenko-
hieren van 1700, is hun zoon. Hij zal zijn leven begonnen zijn als Elle Wygers
(genoemd naar grootvader Elle), maar dat is bij zijn inschrijving als student
veranderd in Elias Wigeri.

De kring is nu gesloten: de familie Schouwen verschijnt wederom op het
toneel. Niet alleen via Wemme Ellendr., maar ook via Elle Fockens zelf; hij is
immers één van de echtgenoten van Jets Feyendr., weduwe van Jan Schouwen
(d).

Elle Fockens had een aantal bezittingen in Weststellingwerf. Verwarrende bijkomstigheid is
dat hij nu eens als Elle Fokkens, dan weer als Elle Folkerts en ook wel als Elle Foppes wordt
aangeduid; of men oudtijds een schrijffout gemaakt heeft of dat men Foppe en Fokke
beschouwde als één pot nat — beide namen een afkorting van Folkert — is niet duidelijk. Wat
meer zekerheid dienaangaande zou heel prettig zijn voor genealogisch onderzoek; wie weet
welke families dan weer aan elkaar geknoopt kunnen worden.
Stem 1640, Nijeholtpade nr. 8, de stelling Elle Foppes. Stem 1698, Nijeholtpade nr. 8, Lyckle
Wybes Vi, Hans Schouwen Vi. Beiden papist81. Floreen 1700: Lyckle Ybes samen met Jannes
Annes Vi, proc. H. Schouwen Vi. Een klein stukje is eigendom van de kerk te Nijeholtpa82.
Stem 1640, Nijeholtpade nr. 23, de stelling Elle Fockes. Stem 1698: Foppien Lauswolt.
Floreen 1700: Foppien Lauswolt (zij wordt terzelfder tijd genoemd als eigenaresse van Nije-
holtpade nr. 4, de soolstede die in 1640 in handen was van Ybe Jans cum matre).

Elle Folkerts/Fockens/Foppes
tr. (2?) Jets Feyendr., wed. Jan Schouwen

tr. (1?) Antie Lycklesdr.

Jannissie Elledr. Wemme Elledr. Jeltien Elledr.
tr. Hans Hebeles Terwisscha tr. Jan Jansz. Schouwen tr. Wycher Foppes

nageslacht Terwisscha nageslacht Schouwen nageslacht Wigeri

Uit dit overzicht van de familieleden van de bruid blijkt dat haar familie zeer
geworteld was in Weststellingwerf 'benoorden de Linde'. Waren de verwanten
van de bruidegom voor het overgrote deel r.-k. gebleven, bij de bruid is dat
anders. Haar vader Hans Hebeles en haar ooms Terwisscha waren zeker protes-
tant83, maar was haar moeder dat ook? Om zich heen had zij in ieder geval heel
wat r.-k. familieleden. Wanneer er sprake is van de 'opvoeding van de wezen'
heeft zij, Jantien Elledr., die toch tot ca. 1651 in handen gehad. De keuze van
curatoren wijst hoe dan ook in katholiek-gezinde richting. Het lijkt erop dat de
scheidingslijn door de familie heen kronkelde, zoals bij zovelen in die dagen.
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Knottekistje: collectie A.C. Beeling, Leeuwarden;
foto: Peter Popken (Foto Dikken & Hutsinga, Leeuwarden)

In de periode van onderzoek naar verschillende huwelijksgegevens viel de aandacht mede
op bijgaande foto van een prachtig exemplaar van een 'knottekistje' (ook wel 'bruidskof-
fertje' genoemd). Onmiddellijk kwam de vraag op of de bruidegom-in-kwestie indertijd met
een dergelijk voorwerp bij zijn bruid was komen aanzetten. Zou hij zó kapitaalkrachtig
geweest zijn? Denkelijk niet, eigenlijk, want zo'n zilveren kistje moest nog gevuld zijn ook,
en wel met twintig ducatons (zilveren rijders). De kistjes waren speciaal op maat gemaakt,
zodat er precies twintig van die geldstukken op hun kant staande in pasten.

Naderhand bleek dat het 'knottekistje' in de 18de eeuw in gebruik kwam bij aanzienlijke
Friese families in plaats van de voordien gebruikelijke 'knottedoek'. Bij een huwelijk in de
eerste decennia van de 17de eeuw zal het kistje dus geen rol hebben gespeeld.

Tot ca. 1800 bleef in Friesland het gebruik van de knottedoek in stand bij wijze van
huwelijksaanzoek. Hiervoor moest de bruidegom een nieuwe, mooie doek aanschaffen, van
neteldoek, zijde of brokaat, daarin gingen een aantal geldstukken. Drie ducatons in dit
geval, of honderd 'scheepsjesschellingen' (zesstuiverstukken). Deze doek werd dan - losjes
dichtgeknoopt - aan de bruid overhandigd. Trok zij de knoop stevig aan, dan was de
verloving een feit; gaf zij het losgeknoopt retour, dan was de bruigom afgewezen.

Dit praktische gedoe met de knoop — een uitkomst voor verlegen personen, er hoeft geen
woord bij gewisseld te worden - vervalt natuurlijk als het om een kistje gaat. Hoe men dat
heeft opgelost, is niet duidelijk. Wellicht was het de bedoeling dat de bruid bij wijze van
ja-woord het kistje met inhoud onmiddellijk achter slot en grendel zette?

Conclusie: het overgrote deel van onze Friese voorouders heeft gewerkt met een meer of
minder fraaie knottedoek, óók de voorouders van degenen die zich in later tijden zo'n fraai
kistje konden permitteren. Het aannemen door de bruid van zo'n knottedoek of andere
waardevolle geschenken, werd kennelijk beschouwd als een zeer vaste afspraak; men komt
het namelijk nogal eens tegen bij huwelijken voor het gerecht, als argument om een huwelijk
te verspieren (stuiten). Er zijn verwachtingen gewekt die niet zijn nagekomen: de verspierder
eist gegeven geschenken terug, de verspierster vraagt schadevergoeding of erkenning van een
kind. Kortom, men kon nog wel onder de overeenkomst uit, maar men riskeerde een proces
wegens 'verbroken trouwbelofte'.

Tot slot een voorbeeld van zo'n kwestie uit Weststellingwerf; wederom met een Jacobien
Hansdr. in de hoofdrol. Mogelijk een oudere verwante van Jacobien Hansdr. Terwisscha,
van de doorgekraste akte? Voor het gerecht aldaar wordt op 22 september 1631 ten derden
male het huwelijk afgekondigd van 'Jacopien Hansdr. uit Oldeholtwolde en Ellert Epckes
uit Joure'. Daaraan moet een gerechtelijke procedure zijn voorafgegaan, want 'Hendrik
Harmens uit Elsloo verspiert dit huwelijk tot Jacopien hem haar bekomene onderpand
teruggegeven zal hebben'. Gecasseert op 8 september 1631.

Bronnen: De Encyclopedie van Friesland, en Waling Dijkstra, Frieslands Volksleven, dl. 1.
Bruidegoms-klapper Schoterland en bruidsklapper Weststellingwerf.
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Wanneer de grietman spreekt over 'de wesen die door papisten worden opge-
voed' zijn er in ieder geval verscheidene gezinnen die op de nominatie staan.
Ondermeer de katholiek gebleven tak van de Terwisscha's die vlakbij Wolvega
te Ter Idzard woonde. Al met al werd tot nu toe niet de reden gevonden waarom
het Hof van Friesland des grietmans standpunt heeft afgewezen.

Naschrift
Nog juist voor het afsluiten van dit artikel werd nog iets ontdekt wat een nieuw
licht op de rechtszaak werpt! Altijd weer boeiend om te ervaren hoe slechts
enkele woorden - twee in dit geval - verhelderend kunnen werken. In een
tussenvonnis van het Hof van Friesland van 23 september 1651 wordt
gesproken over: Jacobina Terwisscha, vrou van Johannes Schouwen. Hij had
veniam aetatis bij den Hove bekomen. Jacobina curatoren: Siger Lycklama en
Corn. Janssen tot Oldeholtpade94.

Veniam aetatis, oftewel handlichting, is het handelingsbekwaam verklaren
door de rechter van een persoon die nog minderjarig is. Voor het onderzoek
naar de doorgekraste akte een enorme verduidelijking. Niet alleen de bruid was
in 1651 nog minderjarig, ook de bruidegom! De datum van de handlichting is
23 september, daarmee vervalt het sterke argument van de grietman aangaande
de minderjarigheid, zodat het Hof op 21 oktober daaraanvolgende kan cas-
seren. Verklaard is nu ook waarom Johannes vóór die datum een curator nodig
had. Tóch een deel van het raadsel opgelost. Van een vormfout is in ieder geval
geen sprake. Een en ander moet ook de consequentie hebben dat Johannes
Alberti Schouwen gewoon als 'man en voogd' van zijn vrouw kan optreden.
Men zou zich zelfs kunnen voorstellen dat het jonge stel zich heeft belast met
de opvoeding van de verweesde broers/zussen van Jacobien. Weliswaar niet
zo'n aanlokkelijk begin van een huwelijk, maar het kan.

De kwestie van de wezen blijft nog een open vraag. Meer onderzoek zal
moeten uitwijzen of hierover nog verder geprocedeerd is; een aanwijzing in die
richting zou gevonden kunnen worden in een sententie van het Hof uit 1656:
'Arent Barels tot Oosterwolde contra Segerus Lycklema en Cornelis Jans tot
Wolvega en Oldeholtpade, curatoren over de kinderen van Hans Hebeles Ter-
wisscha'85. Er is dus nog hoop dat uit één van deze akten uiteindelijk toch de
namen van de broers/zussen van Jacobien tevoorschijn komen. Mocht dit het
geval zijn, dan volgt daarover wellicht een verslag in Gens Nostra. •

Noten
HvF = Hof van Friesland; IS = Interlocutoire sententie (tussenuitspraak van
het Hof); RAF = Rijksarchief Friesland; S = sententie (einduitspraak van het
Hof); WSW = Weststellingwerf.

1. Het Friese woord 'sneupen' verdient beslist om in het taalgebruik van iedere Nederlandse
genealoog te worden opgenomen; het duidt namelijk heel precies aan waarmee hij zich
bezighoudt! Wie onbekend is met de uitdrukking kan bij wijze van spreken 'proeven' wat er
bedoeld wordt, maar voor alle zekerheid volgt hier de uitleg van het Frysk Wurdboek:
sneuper = snuffelaar, persoon (niet-vakgeleerde) die een bepaalde, vooral historische weten-
schap uit liefhebberij beoefent.
Ook voor niet-genealogen een verrijking van hun woordenschat, i.p.v. 'rondscharrelen' op
een markt, in de boekhandel of in de bibliotheek.
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2. Aangezien vele oude boekwerken vanwege de zwakheid van het materiaal niet meer kunnen
worden ingezien op het RAF, moet vaak worden teruggevallen op de aantekeningen van
genealogen uit voorbije dagen, die een en ander nog wèl onder ogen hebben gehad. Het RAF
beschikt over verscheidene van dit soort collecties (Roorda, Osinga, Reddingius e.a.), geko-
pieerd, tot boekwerken gebundeld, en ondergebracht in de Collectie Genealogieën. Voor
bovenstaand artikel werd vooral gebruik gemaakt van de notities van:
a. Reddingius, Regnerus Petrus; theoloog van origine, 1734-1808. Geeft bij een datum óók

de vindplaats.
b. Osinga, Douwe Dirks; 1886-1960 genealoog, deed belangrijke onderzoekingen. Bij hem

vond ik nogal eens losse namen en/of data zonder nadere aanduiding, kennelijk 'kladoe-
feningen' voor een hypothese waarmee hij nog doende was. Voorzichtig mee omgaan!

3. RAF, DTB 767.
4. RAF, DTB 590.
5. In één van de vele akten in DTB 590 wordt hij aangeduid als Jan Wybes Rouckema.
6. Hij 'stuit' de huwelijksafkondigingen.
7. Zie hiervoor De Landsordonnantie van Friesland, Boek 4, Tit. VII; weliswaar daterend uit

1723, doch teruggrijpend op veel langer geldende 'statuten, ordonnantiën, reglementen en
costumen van rechte'.

8. Juist omdat velen er moeite mee hebben dat Jannechien dezelfde persoon kan zijn als Jantien
of Johanna, en dat 'van ter Wisch' identiek is met Terwisscha (met, of zonder Van), is de
spelling van de namen in de meeste gevallen zó gelaten als deze werd aangetroffen.

9. Gezocht werd bij de civiele sententies van het Hof met de aanhef 'Grietman van Baerdt in
qualiteyt', maar er zijn nog enkele opties open. Met name de secties 'beleid' en - in het
uiterste geval — 'crimineel'.

10. RAF, HvF, IS 23-9-1651.
11. RAF, HvF, IS 15-5-1652. De vaandrig Syger Lycklama wordt vermeld in het testament van

zijn moeder Anna Frederiksdr., weduwe van Lubbert Lycklama.
12. Ook hij was misschien wel militair! Er zijn verscheidene data bekend waarop een Syger

Lycklama wordt vermeld als vaandrig, luitenant en/of kapitein, maar bij het ontbreken van
het patroniem is er geen enkele zekerheid wie van de twee bedoeld wordt. Dat is ook het geval
bij de Seger Lycklema, terloops in een notitie genoemd als mede-erfgenaam van Jan Everts,
koopman te Livorno(!), in een testament gedateerd 28-11-1647.

13. Huwelijk gesloten voor het gerecht te Wolvega op 4-5-1650: Cornelis Jansse Bolding en
Hylckien Lyclama.

14. RAF, WSW, Dbl (28-4-1626). Een vondst van de heer Hein Walsweer, redactielid van het
Genealogysk Jierboekje. Dank voor zijn toestemming om dit gegeven te gebruiken.

15. S. Koopmans, Het notariaat in Friesland vóór 1811. Dit is een naamlijst van notarissen in de
provincie Friesland van 1608 tot 1850 (in 1850 opgemaakt door J. van Leeuwen, destijds
griffier bij het Prov. Gerechtshof en archivaris-bibliothecaris van Friesland). Een datum vóór
1811 zal zijn die der inschrijving van de aanstelling in de griffie van het Hof; na 1811 die van
de eedsaflegging. De woonplaats is die van het tijdstip van inschrijving of (later) eedsafleg-
ging.

16. Dank aan mr. Jaap Oosten te Havelte voor zijn verwijzing naar het (Friestalige) boekje van
Roei Piters de Jong, De Ouster Trijegeaen, de geschiedenis van een stukje Doniawerstal.
Uitgave nr. 608 1982) van de Fryske Akademy.

17. Welke dat zijn wordt door de auteur Roei Piters de Jong niet nader gespecificeerd; belangstel-
lenden kunnen uit de uitgebreide literatuurlijst achterin het boek een keuze maken.

18. Volgens de auteur gaf alleen het dorp Oldeouwer gehoor aan het gebod om familiewapens uit
de kerken en van de graven te verwijderen; Ouwsterhaule en Nijega lieten de zaak zoals hij
was, daarmee een boete riskerend.

19. Over het geslacht Assema is reeds het een en ander gepubliceerd, o.a. in Gens Nostra 40, 42
en 47 (1985, 1987 en 1992) (Kwartierstaat Hansen). Hierin wordt verwezen naar een boekje
over 'Het geslacht Assema' en naar verscheidene publikaties in het Genealogysk Jierboekje
1986 en 1989. Vergelijk noot nr. 26.

20. Genealogie Huber, in: Nederland's Patriciaat (1961).
21. WSW proclamatieboek, d.d. 21-1-1659, 27-1-1659 en 4-2-1659 (vriendelijke mededeling van

mr. E.J. Postma te Goutum).
22. Album Studiosorum Academiae Franekerensis, uitg. onder redactie van mr. S.J. Fockema

Andreae en drs. Th. J. Meyer.
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23. Franeker stond bekend om de prima opleiding in de landmeetkunde (vestingbouw!) die daar
geboden werd; de geometrie moet beslist een brede basis hebben gehad en een goede onder-
grond voor verdere studie geweest zijn. Talloos zijn de figuren die als landmeter begonnen,
naderhand in Friesland optreden als notaris, apotheker of advocaat. Heel belangrijk is waar-
schijnlijk geweest dat bij deze studierichting het Nederlands de voertaal was, en niet het Latijn
zoals bij andere disciplines.

24. Het zal duidelijk zijn dat deze uiteenlopende manieren om de naam Schouwen weer te geven
enig gepuzzel veroorzaakten! Bij Schowing komt vooral tot uiting hoe de uitspraak van de
naam indertijd geweest is, of . . . hoe die door de betreffende notulist werd geïnterpreteerd!
Vergelijking met de diverse schrijfwijzen die bij andere familienamen werden toegepast,
werkt zeer verhelderend op dit punt. In dit speciale geval weegt de toevoeging 'Heerefeenster
geom. cand.' natuurlijk zéér zwaar. 'Scovenius' is ten duidelijkste de verlatinisering van
Schouwen; grootste probleem in deze zinsnede was het praedicaat 'Venanus'. Omdat er nogal
wat studenten uit andere gewesten en uit het buitenland in Franeker kwamen studeren, werd
in eerste instantie gedacht aan een Fries uit b.v. Wenen, of uit Rotterdam (Weena). Achteraf
bleek de oplossing zeer eenvoudig, mits men maar uitgaat van het zogenaamde potjeslatijn.
'Venanus' betekent letterlijk hetzelfde als 'Heerefeenster'! Dank aan de Heer L. Oldersma
van het RAF voor zijn meedenken in deze kwestie, en aan oud-chartermeester dr. J. Visser
voor zijn bevestiging dat Venanus inderdaad de gebruikelijke aanduiding was voor Heeren-
veenster en niet voor iemand afkomstig uit een van de andere 'veen'-plaatsen.

25. Deze Heringa's komen niet voor in De Heringa's uit Dongjum door J. W. Heringa (Franeker
1978); wel wordt daarin kort een andere stam vermeld waarin de naam Ruurd voorkomt.

26. Dank aan de redactie van Gens Nostra voor de verwijzing naar: A. I. Bierman e.a., Biografi-
sche index van Nederlandse apothekers tot 1867, (1992).

27. RAF, Genealogie 618 (d.i. de eigen correspondentie van het RA op genealogisch gebied). Op
blz. 212 vele interessante gegevens Assema mèt litteratuur-opgaven.

28. Gerke Mulder, Van Terwisga tot Willinge Prins, Groningen 1974.
29. Vergelijk b.v. W. A. Hansen, Kwartierstaat Hansen, in Gens Nostra 40 (1985), pag. 393-412,

waaruit blijkt dat een zoon van de Leeuwarder chirurgijn Franciscus van Assema, genaamd
Sipke, stamvader wordt van een hele tak Assema's in de omgeving van Wormer, De Rijp enz.

30. De waarschijnlijke afstammelingen resp. naaste familieleden van een in 1640 bekende eige-
naar-van-een-sathe in Friesland zijn te vinden in diverse stemkohieren en in de floreenko-
hieren. De floreenkohieren zijn nauwkeuriger bij het noemen van de eigenaren - het gaat
daarbij immers om belastingbetalen! Bij de stemkohieren daarentegen is men uitsluitend
geïnteresseerd in de naam van de eigenaar van de 'stem'; deze kon hiermee invloed uitoefenen
op het bestuur. Bovendien was deze invloed alleen bestemd voor calvinisten, andersden-
kenden moesten daarvan verstoken blijven. Vandaar de aantekening 'papist' in de stemko-
hieren van 1698, een in die tijd normale aanduiding voor katholieken. Niet onmogelijk is dat
de personen in kwestie het als een eretitel gingen beschouwen! In de stemkohieren moet men
dit als een waarschuwing zien: 'deze persoon mag in voorkomende gevallen niet mee-
stemmen'. Een naam op het stemkohier van 1698 geeft weer wie de stem die op het perceel,
rust in zijn bezit heeft; bij vergelijking met het floreenkohier van 1700 voor dezelfde sathe,
kunnen diverse eigenaren van de grond worden vastgesteld. Bovendien komt het bij de
stemkohieren nogal eens voor dat een reeds overleden figuur nog in volle fleur als eigenaar
wordt vermeld! Een prettig overzichtelijk hulpmiddel bij zo'n speurtocht in de kohieren is de
Kadasteratlas van Weststellingwerf. In de bijbehorende prekadastrale atlas vindt men op één
pagina naast elkaar telkens de gegevens uit 1640 (stem) én uit 1700 (floreen). Het is een uitgave
van de Fryske Akademy uit 1989; met de tekst zowel in het Fries als in het Nederlands (omdat
de Stellingwerven van oudsher niet Friestalig zijn). Doel is een reconstructie van het grond-
bezit vanuit het kadaster van 1832 via de floreenregistraties van 1700-1858 en de stemkohieren
van 1640 eventueel terug naar het register van de aanbreng van 1511, vanzelfsprekend afhan-
kelijk van al of niet bewaarde bronnen. Voor genealogen uiteraard van groot belang vanwege
de vele namen die in dit werk voorkomen. Vooral de twee delen Prekadastrale Atlas 1700/
1640, deel 1: Weststellingwerf ten Zuiden van de Linde en deel 2: Weststellingwerf ten
Noorden van de Linde.

31. De voornaam Nittert/Nuttert is zó markant, dat deze op zichzelf al als baken dient bij het
zoeken naar familiebanden in een zee van patroniemen. De naam is nog heden ten dage in
gebruik bij Weststellingwerfse families (b.v. Gouma).
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32. Smit is hier géén achternaam, maar beroepsaanduiding. Uit de Ooststellingwerfse gegevens
van de Heer H. Faber uit Den Helder blijkt dat rond 1700 te Oldeberkoop woont en werkt
een Steven Janszn., van beroep smid (geh. met Rinsje Wybes). Zijn vader, ooms, grootvader
en oudooms waren allen smid in verschillende dorpen van Ooststellingwerf. Zijn grootvader
Thomas Stevens was een broer van Harmentien Stevens, de grietmanse Terwisga te Oldeber-
koop.

33. Zie de naamlijst van schouten van Steenwijk, Steenwijkerwold, Scheerwolde en Paaslo in
Tussen graaf en maire, bijdragen lot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken voornt. in
de 16e en 17e eeuw, pag. 47 e.v. Dit is een uitgave van de IJsselakademie te Kampen uit 1987;
auteur is Jan P. J. Postema.

34. RAF, Genealogie 514 (notities Osinga).
35. De stichting VAF (voor Friestaligen FAF), d.w.z. Vrienden van de Archieven in Friesland,

houdt zich bezig met het alfabetiseren van alle mogelijke gegevens uit bronnen van vóór 1811.
Gereed zijn inmiddels de huwelijksregisters van alle dorpen en steden in het gewest, evenals
de doopboeken; eerstgenoemde zijn uitgegroeid tot twee boekwerken: één klapper op de
bruidegoms en één klapper op de bruiden, bijeengegaard uit de gehele grietenij-in-kwestie.
Van laatstgenoemde boeken werden - per dorp of stad - 'gezinsklappers' samengesteld.
E.e.a. gebeurt in samenwerking met het RA, de boekwerken in kwestie zijn dan ook in de
studiezaal te vinden, onder hetzelfde nummer als de 'moeder-boeken', doch aangevuld met
de letter a, of b enz. Een prachtig hulpmiddel voor iedere sneuper; men heeft bijv. in één klap
alle kinderen uit één gezin bij elkaar - al moet men wél alert blijven op een verdwaalde figuur
die elders is gedoopt. Maar ook het zoeken in naburige dorpen wordt zeer vergemakkelijkt
door de alfabetisering. Zeer belangrijk is ook dat hiermee de boeken zelf gespaard worden:
geen eindeloos geblader door vele handen in de oude papieren. Momenteel zijn o.a. in
bewerking de authorisatie- en weesboeken.
Ook voor diegenen die al lang geleden hun genealogische gegevens uitzochten, of die het een
en ander kant en klaar van iemand overnamen, is deze alfabetisering een grote steun. Con-
trole van de gegevens gaat nu veel sneller, en een nog onbekend eerder/later huwelijk of een
extra kind hier of daar springt er direct uit.

36. Het gaat hier om Arent Barels (II), vooral niet te verwarren met zijn gelijknamige grootvader
Arent Barels (1), of met zijn vader A. Barels (Albertus). Enkele genealogische bijzonderheden
over deze familie zijn te vinden in Gens Nostra 45 (1990), pag. 239; in Van Terwisga tot
Willinge Prins en in Oldeberkoop, dorp tussen de stromen van S. J. van der Molen (Monu-
ment van de Maand-reeks nr. 3, 1986).

37. Dit woord is niet te vinden in het Frysk Wurdboek, en ook niet in de Encyclopedie van
Friesland; het was dan ook een typisch Stellingwerfse uitdrukking (gegevens over de historie
van de Stellingwerven: A. van Gelder-van den Donker, Van origine Drents, in: Gens Nostra
45 (1990), pag. 234-248). De encyclopedie noemt wel het woord 'zool/soal', wat oorspronke-
lijk betekent: slijk, met modder gevulde kuil. In de Kadasteratlas wordt gezegd dat het
'hornleger' in Friesland hetzelfde is als de 'soolstede' in de Stellingwerven. Nu brengt de
encyclopedie uitkomst:
hornleger = huisstede-en-erf van boerderij. Bij verdeling van een stemdragende sathe bleef
de stem aan het hornleger verbonden (één van hypotheses over de afkomst van het woord wil,
dat het te maken heeft met het oudfriese 'hore' = modder of slijk; dus een plaats waar slijk
of mest wordt opgeworpen (mag men onder die modder/mest ook opgeworpen aarde ver-
staan? Dan komt vanzelf een opgehoogde (huis)plaats in zicht, een terpje);
sathe = land waarop men woont. Het geheel van een plaats, vaak met inbegrip van de 'state',
doch met nadruk op het land als agrarsich en juridisch belangrijkste deel van de eenheid. In
notarisakten vindt men de uitdrukking 'sathe en landen'; dan wordt bedoeld: een hoeve met
bijbehorende (eventueel verspreid liggende) landen.
state = oorspronkelijk huisstee, later ook huis-met-of-zonder directe omgeving zoals
appelhof e.d. Zo heeft zich een afgeleid begrip 'state' gevormd: aanzienlijk huis, bijv. een
stins.

38. Bij een doopinschrijving te Oldeholtpade d.d. 10-10-1675 van een dochter Lammigien worden
als ouders genoemd: Jurrien Abels Franckena en Piertien Freerx.

39. RAF, HvF, WW6 nr. 39; d.d. 15 juli 1611.
40. Met Reinthien gaat het niet goed in de loop der jaren. Op een gegeven moment ziet de familie

zich zelfs genoodzaakt om een soort onder-curatele-stelling van Reinthien te doen procla-
meren bij het Weststellingwerfse gerecht (RAF, WSW Dal, d.d. 25-10-1621). Als extra bepa-
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ling worden de herbergiers te Wolvega en omgeving gewaarschuwd om hem niet meer den één
kan bier 'per comste' te tappen.

41. RAF, HvF YY13, nr. 23.
42. RAF, WSW Pal, 169 (1613).
43. RAF, Proclamaties WSW.
44. RAF, DTB 767. De derde afkondiging voor het gerecht te Weststellingwerf vindt plaats op

6-3-1635: 'Pier Lyclama van Nijholt, Macuma, en Griete Aukes Jurriens, Blesdijke'. Op
diezelfde datum wordt het huwelijk gesloten te Ooststellingwerf. NB: wie aanwijzingen heeft
gevonden dat zijn voorouders uit Makkum komen, zij erop bedacht dat in de oude akten het
Ooststellingwerfse dorp Makkinga geregeld als 'Macum' wordt aangegeven! Weliswaar voor-
zien van een afkortingsteken boven de laatste lettergreep, maar dit kan men net zo goed
aanzien voor het teken dat aangeeft dat het hier een 'u' betreft.

45. RAF, Proclamaties WSW 1629. De bedoeling van het niaarrecht was - kort gezegd - dat
landbezit van de stam (sibbe) binnen de stam moest blijven. Verkoop van land aan een
vreemde ging dus niet door zodra familieleden zich meldden als kandidaat-kopers. Mits . . .
men bereid was dezelfde prijs te betalen als de koper-van-het-eerste-uur! Wie in den bloede
het nauwst verbonden is aan de verkoper gaat met de buit naar huis. Na eventuele familiele-
den wordt voorrang gegeven aan de buren (naastliggers) en pas daarna komt een vreemdeling
als koper in aanmerking. Het niaarrecht is in 1795 afgeschaft. Het zal duidelijk zijn dat met
dergelijke wetsbepalingen een speciaal 'ontmoedigingsbeleid' tegenover buitenstaanders niet
nodig is. Het lijkt niet zinvol om ook maar aan een kooptransactie te beginnen wanneer men
het risico loopt dat het eerste het beste verre familielid van de verkoper - of diens buurman
- een betere claim heeft. Voor genelogisch onderzoek is hiervan de consequentie, dat men
bij verandering van eigenaar in principe te maken heeft met bloedverwanten van de vorige
bezitter, ook al blijkt dit niet op het eerste gezicht uit de namen van betrokkenen.

46. RAF, Leeszaalbibl. 131 t/m 133. Diverse lijsten grietmannen (en secretarissen). Bedoeld zal
zijn Eise Meineszn. L., geh. met Jelke van Osinga. Hij is grietman geweest van zowel Oost-
als Weststellingwerf.

47. Op zichzelf een heel duidelijk woord; kinderen van zusters zijn eikaars 'susterlingen'; wij
zeggen neef of nicht (cousins). De term wordt echter ook wel gebruikt bij kinderen van zus
en broer. Niet duidelijk is bovendien of dit woord ook van toepassing is op een achternicht/
achterneef-verwantschap. Wat dat 'volle' susterling aangaat, kan men twee kanten op rede-
neren: a. het gaat om kinderen van volle zusters; of b. het gaat om kinderen van broers die
met twee zussen zijn getrouwd.

48. Vriendelijke mededeling van mr. E.J. Postma te Goutum.
Wanneer kan worden aangetoond dat Roelofien Albert Pietersdochter een zuster is van
Jurriaan Alberts (mogelijk een zoon van Albert Pieters?), ontstaat er voor diens zoon Albert
Jurriaans een tante-zegger situatie. Goede grond voor een niaar-aktie, maar de betekenis van
het woord 'susterling' moet dan wel worden uitgebreid tot 'tante/oom-zegger tegen een zuster
van vader of een broer van moeder'.

49. RAF, WSW Dal, 27-10-1625.
50. RAF, WSW Pal, 142 (1612). Bralt is een andere vorm van de voornaam Barelt; bij Arent

Barelts is het patroniem gestold tot familienaam. Of dit bij Peter ook het geval is, valt niet
te zeggen. Familiebanden tussen deze twee zijn zeker niet uitgesloten.

51. RAF, WSW Pal, 124v, 21-4-1612.
52. RAF, WSW Dal, 27-10-1625.
53. Vriendelijke mededeling van de heer Hein Walsweer.
54. RAF, Genealogie 618 (eigen correspondentie), pag. 212.
55. RAF, Genealogie 514, notities Osinga; deze vermeldt een testament d.d. 5-11-1639.
56. Bekend is dat de doopsgezinden hier nogal de hand aan hielden, maar bij andere religies vindt

men het eveneens. Wellicht gaat het dus tevens om een streek- of familiegebonden gewoonte.
57. Aan diens oprecht-Calvinist-zijn wordt evenwel getwijfeld door de auteur Roei Piters de Jong

(noot 16).
58. Deze predikant geeft een beschrijving van zijn geboorteplaats Heerenveen bij een bezoek in

1727. Zie Crackstate Heerenveen, jg. 2, deel 8 van de serie Monument van de Maand.
59. W. A. Hansen, Kwartierstaat Hansen, in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 393-412 (m.n. pag.

408, nr. 376). Lees echter bij zijn eerste huwelijk: Johanna Schouwen i.p.v. Schouten. Samen-
steller vermeldt niet dat het een huwelijk voor het gerecht betrof; dit is belangrijke informatie
omdat het op zichzelf al een aanwijzing is betreffende de religie van bruid en bruidegom.
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60. Noord-Nederlandse Heraldiek, Familiewapens Drenthe, Friesland, Groningen, onder
redactie van G.A. Brongers en A.B. Dull tot Backenhagen, Stubeg-Hoogezand 1987.

61. Het betreft hier het eerste huwelijk van Goossen d.d. 8-8-1686 voor het gerecht te Sneek.
Aukje was een dochter van Mattheus Bauckema, predikant te Oppenhuizen. Zie voor hem
ook noot nr 36.

62. RAF, Procl. WSW 17-2-1614.
63. RAF, Procl. WSW Prl, 22-9-1608.
64. RAF, Procl. Schoterland, d.d. 2 en 16-11, 14-12-1631.
65. RAF, HvF, S 24-5-1642.
66. Wat in die dagen de termijn was; na afloop waarvan men mocht aannemen dat een spoorloos

verdwenen mens was overleden, is mij niet bekend (5, 10, 25 jaar?). In Ooststellingwerfse
akten speelt een vergelijkbaar geval. De grietman neemt dan op zich — onder veel gesputter
- het erfdeel van de vermoedelijke erfgenaam in Indië namens deze te beheren. Slechts
tijdelijk, zegt hij erbij.

67. RAF, HvF, S 17-7-1637. Marcus Terwisgae is voormomber over de kinderen van Joan Ter-
wisgae.

68. RAF, Schoterland Q7 d.d. 24-1-1638.
69. Dit kan een alias zijn van Jan Piers Lycklema; deze komt nu eens voor met zijn volledige

naam, dan weer als Jan Piers, Jan Willems Piers en Jan Willems. Voorzichtigheid lijkt hier
geboden; ook Johannes Eises Terwisga schijnt wel als Jan Willems voor te komen -bieden
overkomt dit overigens vanwege de vernoeming naar dezelfde Terwisga-voorvader - en zo
zijn er nog een aantal tijdgenoten, waaronder een Jan Wybrands 'alias Willems'. Een lastig
probleem.

70. RAF, HvF, S 20-12-1639.
71. RAF, Genealogie 535 (notities Reddingius), verwijzing naar HvF IS 25-5-1653 en HvF S

14-3-1654.
72. Een heel bijzondere voornaam, met als consequentie dat zijn kinderen — wanneer zij zonder

achternaam voorkomen - 'NN Meyers' genoemd worden. E.e.a. zou wel eens tot verwarring
kunnen leiden.

73. Hier op te vatten als 'tevens erfgenaam van'.
74. Ex substitione = bij plaatsvervanging; 'fidei commisso' duidt aan dat er in de familie een

fidei commissair testament bestond. Het gaat te ver om nu nader op deze materie in te gaan,
maar kort gezegd komt het erop neer dat bij een overlijden zonder nakomelingen-in-rechte-
lijn bezittingen teruggaan naar de zijde vanwaar zij gekomen zijn.

75. RAF, Genealogie 745, art. geschreven door J. Post, Houtigehage. Allerlei bijzonderheden
over deze familie zijn te vinden in een aantal gebundelde artikelen uit het Nieuwsblad van
Noordoost Friesland betreffende de familie Boelens.

76. RAF, HvF, S, juli en oktober 1651.
77. RAF, HvF, S, 24-5-1642.
78. RAF, Genealogie 536, pag. 47 (notities Reddingius) 28-5-1650.
79. RAF, Proclamaties WSW.
80. Volgens Lycklama-gegevens uit diverse genealogieën op het RAF.
81. Van wie precies deze procureur Hanso Schouwen een nazaat is, blijft voorlopig nog een

vraag. In principe komen alle Heerenveense gebroeders in aanmerking voor een zoon Hanso,
maar vooral ook het echtpaar uit de doorgekraste akte. Immers, als namen voor hun even-
tuele zoons mogen we rekenen op een Albert Johannes (naar vaders vader) en een Hanso
Johannes (naar moeders vader). In floreen 1700 van Weststellingwerf is ook herhaalde malen
sprake van zekere dr. A. Schouwen als executeur testamentair.

82. Grote kans dat de Lyckle Wybes uit 1698 identiek is met de Lyckle Ybes uit 1700, en dat er
oudtijds een schrijffout is gemaakt. Niet alleen omdat Lyckle Ybes meerdere malen vermeld
wordt bij andere soolsteden, maar vooral vanwege een mogelijke band met Ybe Jans
Schouwen (zie onder Jan Schouwen (d)).

83. Marcus vanwege zijn functie als secretaris; Johannes vanwege het feit dat een predikant
voogd was over zijn kind; en Hans vanwege de argumentatie van de grietman in de doorge-
kraste akte.

84. RAF, Genealogie 536, pag. 47 (notities Reddingius). Verwijzing naar HvF, IS 23-9-1651.
85. Idem, verwijzing naar HvF, S 20-12-1656.
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DE WAARDE VAN DE 'KAREL DE GROTE' NUMMERS

door B. DE KEIJZER

In 1990 en 1991 zijn respectievelijk verschenen de afleveringen I en II onder de
titel 'Karel de Grote' in navolging van het succes van het 'Karel de Grote
nummer' in 1968. Gepresenteerd wordt een groot aantal reeksen uitgaande van
Karel de Grote tot een thans in leven zijnde persoon, meestal de inzender van
de reeks. De reeksen worden vanuit praktische overwegingen opgedeeld in
beginreeksen en eindreeksen.

Blijkens de inleiding bij aflevering I wordt gesteld door de heer Van Eijk,
namens de Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren naar aanleiding van
de ingezonden reacties op een eerder gedane oproep van de werkgroep 'dat
verreweg de meeste inzendingen bij nauwgezette controle juist bleken; slechts
enkele moesten terzijde gelegd worden'. Dit impliceert dat iedere opgenomen
reeks gecontroleerd is; ergo correct. In aflevering II wordt op de allerlaatste
bladzijde 'verduidelijkt' dat de verantwoording van de beginreeksen bij de
werkgroep ligt en de inzenders voor de juistheid van de eindreeksen.

Erg duidelijk wordt het hiermee niet. Want wat dient verstaan te worden
onder 'verantwoording'? Literatuur verantwoording of inhoudelijke verant-
woordelijkheid. Een wereld van verschil. Bij de eerste aflevering ligt de con-
trole bij de werkgroep en stelt de 'juistheid' vast. In de tweede aflevering wordt
hiervan weer afstand genomen.

Daarmee wordt een groot vraagteken gezet achter de waarde van de publi-
katie. Immers, de inzender c.q. auteur beroept zich op de deskundigheid van
de werkgroep en de werkgroep neemt 'afstand' voor wat betreft de eindreeksen.
Iedere schakel in de reeks dient in beginsel correct te zijn. De argeloze genea-
loog zal dit subtiele woordenspel naast zich neerleggen en dankbaar gebruik
maken - indien hij aansluiting vindt op één of meerdere reeksen - om zijn
kwartierstaat uit te breiden met 'fraaie' vorstenkwartieren.

Ook ik begrijp dat het een immens karwei voor de werkgroep is iedere reeks
nauwgezet en volledig te controleren en van de juiste verwijzingen naar archief-
bronnen (geen literatuur verwijzingen) te voorzien. Misschien had kwaliteit
boven kwantiteit moeten prevaleren. In ieder geval word ik nu geconfronteerd
als mede-redacteur van de uitgave Kwartierstatenboeken van de Genealogische
Vereniging Prometheus, met afstammingslijnen die niet bewezen of onjuist
zijn, en waarbij verwezen wordt naar 'Karel de Grote nummers'.

Als voorbeeld wil ik de beginreeks 224 (Heinsberg - Valkenburg - Heukelum
- Pieck) aan de orde stellen. Met name gaat het mij hierbij om de schakel
tussen de geslachten Van Heukelom van Acquoy en Van Valkenburg (21/224),
welke zou lopen via een huwelijk tussen Otto van Heukelom Herbarensz. (niet
Otto Herbarensz. van Heukelom zoals in de reeks wordt vermeld) en een niet
met name bekende dochter van Jan I van Valkenburg en Catharina van Voor-
neburg.

Op grond van de huwelij ksdatum van het laatst genoemde echtpaar circa
1336 (pauselijke dispensatie van 12 januari 1339) kan een derde kind, gezien
haar status, niet eerder geboren zijn dan Philippa en Reinoud; dus 1342/45. Bij
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een ouderdom van circa 16 jaar, waarop een meisje de huwbare leeftijd wel zal
hebben bereikt, zal een huwelijk omstreeks 1358/61 plaats gevonden kunnen
hebben.

De tweede zoon van Otto van Heukelom Harbarensz. namelijk Walraven
van Heukelom, verzoent zich 1376 met Mechteld, hertogin van Gelre, gravin
van Zutphen (1371-1379)1. Een optreden van Walraven die veeleer doet denken
aan een volwassen man van omstreeks 26 jaar of ouder. Overeenkomende met
een geboortejaar tussen 1345/50. De oudste zoon, Herbaren, zal dan geboren
zijn tussen 1343/48. Otto van Heukelom Herbarensz. lijkt dan ook eerder tot
dezelfde generatie te behoren als Jan van Valkenburg en Catharina van Voor-
neburg, zoals ook weergegeven is in het overzicht, dat als bijlage is opgenomen
in de studie over Jan van Valkenburg van H. J. J. Vermeulen2.

De tekst van schakel 21/224 is dan ook bijzonder suggestief opgesteld om
Otto van Heukelom Herbarensz. jonger te laten zijn dan hij is. De letterlijke
tekst luidt: 'vermeld als minderjarige onder voogdij van zijn oom Otto heer van
Asperen 1333, daarna van zijn stiefvader met wie hij in 1340 en 1343 wordt
vermeld'. Gesuggereerd wordt dat hij in 1340 en 1343 nog minderjarig is. Niets
is minder waar. In de desbetreffende akten wordt Otto van Heukelom als
belender genoemd (1340)3 en hij treedt zelfstandig op als verkoper (1343)4. Men
heeft zonder de akten zelf na te lezen een zinsnede van A. W. E. Dek uit zijn
publikatie 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel' gehaald,
waar te lezen valt: 'Otto van Heukelom, heer van Acquoy, stond 1333 onder
voogdij van zijn oom Otto heer van Asperen, daarna van zijn stiefvader, met
wie hij in 1340 wordt vermeld en in 1343'5. Door het weglaten van de interpunc-
tie na zijn stiefvader wordt de betekenis van de weergegeven feiten veranderd,
zodat de minderjarigheid nu ook slaat op het voorkomen in 1340 en 1343.

Wel erg naïef om daarna een datum op te nemen waarbij Otto van Heukelom
op 27 januari 1336 zelfstandig zegelde en dus volwassen is. Deze vermelding
betreft echter de borgstelling die Heer Arnt van Heukelom, ridder, Otto van
Heukelom, en Jan her Arntsoen geven6. Echter het betreft hier Otto van Heu-
kelom, de heer van Heukelom. Dit gegeven vervalt dus.

In deze generatie treffen we vier Otto's van Heukelom aan. Otto, heer van
Heukelom, Otto, heer van Asperen, Otto heer Arntsoen en Otto van Heukelom
Herbarensz., allen vernoemd naar hun grootvader Otto van Arkel, heer van
Heukelom. Het is uitermate belangrijk de goede titulatuur in de gaten te
houden.

Ten slotte de moeder van Otto van Heukelom Herbarensz. Zij wordt vermeld
als Agnes van Mirlair. De literatuuropgave (generatie 20-21) geeft geen enkele
aanwijzing omtrent een recente publikatie over Agnes en de familie, waaruit zij
stamt. Het is O. Merckens geweest, die in zijn publicatie 'Arkeliana Vetera' bij
de behandeling van de tweede echtgenoot van Agnese, weduwe van Herbaren
van Heukelom, namelijk Jan Kok van Weerdenburg, verwijst naar een voet-
noot, waar staat dat hij het erfhofmeesterschap van Gelderland erfde van zijn
neef Heer Jacob van Mierlaer en hij verwijst daarbij naar Van Spaen7. Het is
vervolgens A. W. E. Dek die achter Agnese toevoegde '(Van Mirlaer)'. Maar hij
plaatste gelukkig de toevoeging van de familienaam tussen haakjes. Tenslotte
laat de inzender van de reeks de haakjes maar weg. Een slecht voorbeeld hoe
soms genealogie bedreven wordt.
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Van Otto van Heukelom Herbarensz. is geen enkele akte bewaard gebleven
waaruit de naam tevoorschijn komt van zijn vrouw, de moeder van zijn drie
met name bekende kinderen Herbaren, Walraven en Jutte. De werkgroep voert
hiervoor aan een recensie van Arnold Berg over de bovengenoemde studie van
Vermeulen en zegt: 'Deze recensie bevat, met opgave van de daartoe strekkende
bronnen een bewijsvoering dat Otto Herbarensz. van Heukelom met een
dochter van Jan van Valkenburg en Catharina van Voorne gehuwd was, zoals
( . . . ) ' .

Kennelijk leefde ook bij de werkgroep onzekerheid omtrent de vrouw van
Otto van Heukelom Herbarensz., want in een excurs wordt het een en ander
toegelicht, waarin te lezen staat: 'de akte van 18 juni 1364 heeft volgens Berg
betrekking op een aan Otto nog verschuldigde bruidsschat'. Wie nu de moeite
neemt de recensie van Berg zelf te lezen, komt tot de ontdekking dat Berg aan
Jan van Valkenburg en Catharina van Voorneburg behalve de door Vermeulen
vastgestelde kinderen Philippa en Reinoud, ook nog een dochter heeft toege-
wezen gehuwd met Otto van Heukelom, heer van Ackoy (bij Leerdam). Hij
voert hiertoe als bewijs een aantal regesten aan uit het archief van Culemburg
w.o. een akte van 18 juni 1364 waarbij Katerine van Voerneborg, vrouwe van
Boerne ende van Zittaert, oorkondt dat haar neef Otto van Arkel voor haar aan
Heer Otten van Hokelem Herbarens zone 3.600 schilden betaald heeft, die zij
verschuldigd was9. Berg merkt hierbij op: 'mijns inziens vanwege de bruids-
schat van haar dochter'. Berg oppert hier een mogelijkheid. In de akte zelf
wordt in het geheel niet gerept over een bruidsschat, laat staan dat Catharina
van Voorneburg Otto van Heukelom Herbarensz. als haar schoonzoon betitelt,
terwijl zij Otto van Arkel wel en terecht haar 'neef' noemt. Een zwak verhaal
van Berg wordt door de werkgroep in de literatuuropgave als 'bewijsvoering'
voldoende geacht.

Welke punten worden nu aangevoerd die aan de veronderstelde filiatie bewijs-
kracht moeten geven?

1. Bruidsschat
Arnold Berg oppert, zoals hiervoor al is uiteengezet, in zijn recensie dat de
schuld van 3.600 schilden 'vanwege de bruidsschat van haar dochter' is ont-
staan. In de akte zelf wordt daar niets over gezegd. Bovendien is het uiterst
merkwaardig dat in de bewuste akte Catharina van Voorneburg Otto van Arkel
wel als 'neef' aanduidt en over een verwantschap (zwagerschap) met Otto van
Heukelom Herbarensz. wordt gezwegen.

2. De verwerving van de heerlijkheid Acquoy
Leengoederen werden (met goedkeuring van de leenheer) ook verkocht aan
niet-verwanten. Het feit dat in 1382 door andere verwanten 'resterende' rechten
werden verkocht, duidt erop dat, weliswaar 11 jaar na dato, Otto van Heu-
kelom Herbarensz. wilde voorkomen dat verwanten van de verkoper, Godert
van Loon, alsnog het vernaderings- of naastingsrecht zouden doen laten
gelden. Zou Otto van Heukelom Herbarensz. zelf aangehuwd zijn, dan was dit
gevaar niet aanwezig. Het bezit van de heerlijkheid Acquoy is door koop tot
stand gekomen.
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3. Vernoeming
De voornamen Walraven en Jutte zijn nieuw in het geslacht van Van Heukelom
en kunnen ingebracht zijn door hun moeder. Aangezien beide voornamen niet
zeldzaam zijn, kan hieraan geen direct bewijs ontleend worden. Vernoeming
kan in dit opzicht alleen een versterking betekenen van geleverd bewijs.

4. Zwagerschap
In een akte van 20 augustus 1371 noemt Machteld van Voorne etc. Otto van
Heukelom haar zwager. Aan zwager kan verschillende betekenissen toegekend
worden namelijk: (1) ieder door een huwelijk met iemand vermaagschapt, (2)
zwager, (3) schoonzoon en (4) schoonvader. Mogelijkheden 2 t/m 4 komen niet
in aanmerking. Blijft mogelijkheid 1 over.

Biedt dit laatste voor de inzender van de reeks nog een strohalm? In ieder
geval had dit punt uitgediept moeten worden alvorens een bewijsvoering
daarop te bouwen. Dit uitdiepen blijkt minder moeilijk te zijn dan het op het
eerste gezicht lijkt. Immers Otto van Heukelom Herbarensz. is op zijn minst
twee maal gehuwd geweest. Het laatste huwelijk was met Elizabeth van Mal-
deghem. Over het hoofd is gezien dat een eventueel zwagerschap ook via dit
laatste huwelijk tot stand gekomen zou kunnen zijn. Onder de erfgenamen van
Machteld van Voorne in 1372 wordt Otto van Heukelom van Acquoy
genoemd10. J.C. Kort heeft hier enige aandacht aan besteed en komt tot de
conclusie dat Otto van Heukelom erfgenaam is via zijn vrouw. De door hem
opgestelde afstamming is niet juist. De heer J.W. Zondervan te Vlissingen
houdt zich bezig met een studie naar het geslacht Van Borsele. Met zijn vrien-
delijke medewerking kan ik het volgende meedelen. Elizabeth van Maldeghem,
eerder weduwe van Simon van Aartrijke, is een dochter van Philips van Mal-
deghem en Sybille van Borselen. Sybille van Borselen is een dochter van Floris
van Borselen, een zuster van hem is Heylwyf van Borselen, de vrouw van
Gerard van Voorne, heer van Voorne, en moeder van Machteld van Voorne.

Hiermede is het laatste punt van de vermeende bewijsvoering ook in het
juiste perspectief gebracht.

Ik neem aan dat ik de lezer met bovenstaande uiteenzetting duidelijk gemaakt
heb dat de filiatie zonder enige bewijsvoering in elkaar gedraaid is. Zolang er
geen nieuwe akten gevonden worden die licht werpen op het eerste huwelijk van
Otto van Heukelom Herbarensz., zullen we moeten accepteren dat de naam
van die vrouw en tot welk geslacht zij behoort onbekend zal blijven.

Noten
1. I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland (in vier delen),

Arnhem 1830-1851, deel III nr. 29.
2. H.J . J . Vermeulen, Jan van Valkenburg, Nijmegen 1980.
3. James de Fremery, Cartularium der abdij Mariënweerd, 's-Gravenhage 1890, nr. 495, d.d.

5-5-1340.
4. Als noot 3, nr. 527, d.d. 15-9-1343.
5. Dr. A.W.E. Dek, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Arkel, bewerkt naar

aantekeningen van wijlen J. P. de Man, in: De Nederlandsche Leeuw 83 (1966), kol. 324.
6. Als noot 1, deel [I], pag. LXXIX.
7. Dr. O. Merckens, Arkeliana Vetera, in: De Nederlandsche Leeuw 61 (1943), kol. 247.
8. Als noot 5.
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9. Als noot 2, blz. 66 (de akte wordt hier integraal weergegeven).
10. Dr. J .C. Kort, Raadsels rond drie Voornse vrouwen, in: De Nederlandsche Leeuw 100(1983),

kol. 207.
11. Als noot 10, kol. 208.

Naschrift
Het is een goed gebruik, hoor en wederhoor toe te passen. Wij zijn de heer De
Keijzer dan ook erkentelijk, dat hij zijn kritiek ons ter plaatsing heeft aange-
boden: kritiek op een publikatie verwacht men tenslotte in hetzelfde tijdschrift,
niet elders. Over de toon waarin hij zijn bezwaren naar voren heeft gebracht,
laten wij het oordeel gaarne aan de lezers; op de zakelijke punten willen wij hier
echter in het kort ingaan. Eerst een enkel woord over zijn algemene bezwaren:

a. Controle
Wanneer men een afstammingsreeks ter plaatsing krijgt aangeboden, begint
men die uiteraard 'van onderen af' te bekijken: de periode van de Burgerlijke
Stand en vervolgens die van de DTB. Men kijkt of de aangegeven filiatie
aannemelijk is te achten, of er geen 'vreemde sprongen' in zitten. Dat hebben
wij inderdaad gedaan. Maar wanneer de heer De Keijzer met zijn eis van
volkomen betrouwbaarheid bedoelt dat wij dan dus, achter de rug van de
inzenders om, hadden moeten beginnen een uittreksel van hun geboorteregister
op te vragen om te zien of hun ouders wel hun ouders waren, nee, dat hebben
we niet. Vandaar dat de verantwoording voor de juistheid van de eindreeksen
bij de inzenders ligt, ook al hebben wij naar die gedeelten - men noeme het
desnoods: globaal — wel degelijk gekeken.

b. Verantwoording
Vervolgens komt men dan, gewoonlijk zo ergens in de 16de eeuw, in de tijd
waar de bronnen minder voor de hand liggen en de interpretatie ervan meestal
reeds eerder tot publikaties, soms met discussie, heeft geleid. Hier is het natuur-
lijk zaak zich te verantwoorden met opgave van de literatuur die men gevolgd
heeft. En daar begon natuurlijk vooral het werk voor de Werkgroep, bovendien
ook nog omdat zij gaandeweg tot bundeling van lijnen moest overgaan en men,
nóg weer wat eerder, in bronnenmateriaal terecht komt dat door de taal (vaak:
Latijn) danwei technische complicaties (chronologie; oorkondeleer) voor de
doorsnee-lezer onbegrijpelijk is. Wij hebben daarom volstaan met - een
enkele uitzondering daargelaten - niet rechtstreeks naar de voor een mediëvist
wezenlijke bron(nen) te verwijzen, maar naar (liefst recente) literatuur dien-
aangaande die dan via voetnoten en/of bibliografie degeen die wil (en kan) wel
verder brengt. Hadden we dan rechtstreeks verantwoording moeten geven met
voetnoten als 'MB 15, 160 nr. 4; MG DD 4, 305 nr. 225; Böhmer 1413, St. 2072;
zie echter DK II, 211'??

En dan nu Otto van Heukelom, kennelijk de steen des aanstoots, ook al voert
schr. hem, met een flauw debat-trucje, slechts 'als voorbeeld' aan:
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c. Patroniem
Dat patroniemen zowel direct achter de voornaam, als achter de achternaam
geplaatst kunnen zijn, weet iedere genealoog wel uit eigen ervaring. Blijkbaar
wil de heer De Keijzer hier systematiseren naar het huidige gebruik dat twee ook
qua voorletter(s) gelijknamige neven zich in het maatschappelijk verkeer wel
eens onderscheiden door achter de familienaam een patroniemaanduiding te
voeren. Jammer dat onze Otto dat nog niet wist: in het Cartularium van
Marienweerd nr. 495 (5-5-1340), noemen de schepenen van Beesd hem Otto
Hertbarenszoen van Hokelem, en in nr. 527 (15-9-1343; hier is hijzelf een der
oorkonders) noemt hij zichzelf Otte Herberenszoen van Hokelem.

d. Generatie
Volgens schr. 'lijkt Otto van Heukelom Herbarenszoon dan ook eerder tot
dezelfde generatie te behoren als Jan van Valkenburg'. Hier hebben wij toch
wel ernstige twijfel: Otto is in alle geval in 1333 nog minderjarig, wat in die tijd
inhoudt dat hij zijn 14e levensjaar nog niet voltooid heeft. Op zijn vroegst is
hij dus in 1319 geboren. Jan van Valkenburg's geboorte wordt door Vermeulen
gesteld op 1280/81, wat dus bijna veertig jaar scheelt; niet bepaald een genera-
tiegenoot dus. Bovendien leeft Otto nog in 1382; hij zou dan dus zowat honderd
jaar geworden zijn?

Dat het al-dan-niet plaatsen van een komma na de naam van Johan de Cocq
van Waardenburg uitmaakt of deze dan in 1340 en 1343 nog als voogd
optreedt, ontkennen we; dat schr. hier blijkbaar kwade trouw veronderstelt,
achten wij toch beneden zijn niveau. Anderzijds zijn we hem erkentelijk voor
de uiteenzetting betreffende de vier Otto's in die jaren en schrappen dan ook
de toebedeling van 27-1-1336 aan 'onze' Otto van Heukelom (van Acqoy).

e. Walraven
Zijn vader Otto kan zeer wel 1320 a 1325 zijn geboren, zijn huwelijk is beslist
tegen 1360 mogelijk (meisjes werden huwbaar geacht vanaf hun 12e jaar, bij
het intreden der geslachtsrijpheid). Waarom zou een zoon Walraven dan niet
in het verzoeningsverdrag van 1376 (hij wordt daar onder de knapen gerang-
schikt) genoemd kunnen worden?

f. Vernoeming
Zonder nu te vervallen in een extreme vorm van Leitnamenforschung zoals die
enkele decennia geleden onder Duitse genealogen wel voorkwam, moet toch
gezegd worden dat de naam Walraven/Walram vóór 1400 beslist zeldzaam is;
men kan verscheidene uren doorbrengen met het bladeren in tabellen of regis-
ters van oorkondenboeken zonder veel meer tegen te komen dan sporen die
steeds weer naar één herkomst leiden: Limburg. De naam begint in Arlon en
gaat dan via het huwelijk van een erfdochter eind 1 lde eeuw over in de graven/
hertogen van Limburg.

Even een terzijde: zoals bekend, komt de naam Walram, evenals uit Limburg, ook voor in
de oudste linie der Nassau's, doch sporadisch en in de hier voor naamgeving in aanmerking
komende periode slechts éénmaal en zonder dat dan ook maar enig contact met onze meer
westelijke streken blijkt; in de met Nassau-dochters huwende geslachten komt de naam
daarna in het geheel niet voor.
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Voor onze zoektocht naar een mogelijke naamgever voor Otto's zoon
beschikken we zelfs over een mooie 'momentopname': onder de 386 deelnemers
aan de slag bij Woeringen die Ulrich Lenhart (in: Der Tag bei Woningen, 5.
Juni 1288, hrsg. von Wilhelm Janssen und Hugo Stehkamper, Köln-Wien,
Böhlau Verlag, 1988) kon vaststellen, komt de naam Walram slechts vier keer
voor . . . en steeds zijn het genealogisch nauw-verbonden Limburg-afstamme-
Iingen: Walram graaf van Gulik (t 1297, van hem is in 1307/08 slechts één,
minderjarige zoon bekend), zijn neef Walram heer van Bergheim ( | 1309,
kinderloos), zijn achterneef Walram heer van Ligny (die bij Woeringen sneu-
velde) en tenslotte dan zijn achter-achterneef Walram de Rode van Valken-
burg, Monschau en Sittard. - De naam Jutte (Judith) komt inderdaad veel
meer voor, maar een vernoeming naar de grootmoeder van Catharina van
Voorne(burg) kan toch niet uitgesloten worden geacht.

g. Arnold Berg
Volgens schr. zou Arnold Berg slechts een mogelijkheid geopperd hebben. Nee,
hij doet meer: hij geeft zijn mening. Hij deed dat reeds in de in 1978 verschenen
Band V der Europaische Stammtafeln (de oude, lichtblauwe reeks) Tafel 92 en
legt dan in zijn recensie van Vermeulen uit 1981 zijn bewijsvoering op tafel.
Hoogstens kan men zeggen dat men die argumentatie niet afdoende vindt;
mogelijk was dat ook de opvatting van de (anonieme) bewerker der Arkel-
tabellen in de in 1988 verschenen Band V van de Neue Folge der Europaische
Stammtafeln (de donkergroene reeks) die de eerste echtgenote van Otto met een
NN aanduidt. Maar of uit het weglaten van gegevens een afwijzing moet
worden afgeleid, is niet duidelijk; dat zou dan ook moeten gelden voor de
Arkel-afstammelingen die Maris van Sandelingenambacht (NL 1971) heeft
gegeven?

h. Naast ing
Dat men nog elf jaar na dato bevreesd zou moeten zijn voor uitoefening van
het recht van naasting, is een misslag. Naasting was slechts mogelijk in een
beperkte, veel kortere tijdsduur. Men leze De Blécourt: 'Het recht om te
naasten was veelal ook gebonden aan een termijn van jaar en dag. Het springt
in het oog, dat hier niet de noodzakelijkheid bestond, die er voor de vrijwaring
wél was, om deze termijn te doen samenvallen met dien van de extinctie van
acties. Integendeel: het openstellen van de mogelijkheid van naasting gedu-
rende zeer langen tijd zou de rechtszekerheid in gevaar gebracht hebben. Naas-
ting bleef dus aan jaar en dag of nog korteren termijn gebonden' (Kort begrip
van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht, 3e druk, 1932, pag. 200; zie ook
Hugo de Groot's Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, ed. R.
Fruin, deel I, pag. 155-156; in aantekeningen van Fockema Andreae daarbij in
deel II, pag. 149-150, worden voorbeelden van nog veel kortere termijn
gegeven).

i. Zwager
Eerst even een pietluttigheid: van de door schr. genoemde mogelijke beteke-
nissen van 'zwager' had de laatste (schoonvader) geheel achterwege kunnen
blijven; van deze door Kiliaan gememoreerde betekenis werden door Verwijs
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en Verdam in het Middelnederlands geen voorbeelden gevonden (Middelneder-
landsch Woordenboek, deel 7, kol. 2482). - Wij zijn de heer De Keijzer
erkentelijk dat hij ons attendeerde op een zwagerschap via het huwelijk met
Elizabeth van Maldegem. De vriendelijke mededeling van de heer Zondervan
volgend, vinden wij deze ook gedefinieerd in De Nederlandsche Leeuw 100
(1983), kol. 207.

Wij keren, tot slot, nog even terug naar het ons gemaakte verwijt dat we slechts
literatuurverwijzingen gaven. Uit de mond van een mede-redacteur van de
Kwartierstatenboeken van Prometheus doet dit toch wel merkwaardig aan:
jarenlang werd in die reeks geen enkele bibliografie gegeven; pas in het vorig
jaar (1992) verschenen deel XI is men daartoe overgegaan. Voordien moest
men genoegen nemen met een sterretje bij sommige kwartiernummers,
waarmee dan werd aangegeven dat die schakel door (niet verder verantwoorde)
beredenering tot stand was gekomen. We zijn met die nu ingetreden beleidswij-
ziging gelukkig. Maar blijkbaar wil de heer De Keijzer nog verder gaan: geen
literatuurverwijzingen als wegwijzers die dan (soms via-via) naar de wezenlijke
bron leiden, maar rechtstreekse vermelding van die bron(nen) zélf. Wij menen
dat dit in veel gevallen, zeker ten aanzien van data of gegevens uit de Middel-
eeuwen, ondoenlijk zal zijn.

Herhaaldelijk toch komt het voor (om maar bij het begin te beginnen: de
geboortedatum van Karel de Grote) dat er voor een bepaald feit meerdere
bronnen zijn maar dat deze niet precies hetzelfde aangeven. Men zou dan
verplicht zijn óók de (soms jarenlange) discussie weer te geven en bij de lezers
moeten veronderstellen dat zij in staat zijn de van tijd tot tijd daarbij onvermij-
delijke Latijnse citaten te lezen. Het is nu eenmaal niet hetzelfde als het ver-
melden van archiefnummer en datum van een notariële akte . . .
Wij geven dit hem en zijn mede-redacteuren gaarne in welgemeende overwe-
ging.

Werkgroep M.V.K.

Bij gelegenheid van de publikatie van het voorgaande, wil de Werkgroep Mid-
deleeuwse Vorstenkwartieren niet nalaten erop te wijzen dat één eindreeks,
opgenomen in het Karel de Grote-nummer van 1990 (Eindreeks 124; Land-
heer), wèl als vervallen moet worden aangemerkt:

De eindreeks-Landheer, opgenomen in Gens Nostra 55 (1990), pag. 100-103 (d.w.z. pag.
460-463 van d'; normale jaargangpaginering) gaf een drietal lezers aanleiding om een brief met
kritische opmerkingen te zenden: de heren H.A. van Dijke te Amstelveen, A.G.F. Smits te
Voorburg en A.A. Sijnesael te Spijkenisse vestigden de aandacht op schakel 30/124, het
echtpaar Geertruy Noordijck, tr. Mattheas Vervoort. Zij berichtten ons dat dit echtpaar,
vollediger Matthaeus Anthonis Vervoort, tr. Geertruy Cornelisdr. Noordyck, op 29-1-1665
te Goes in het huwelijk trad (ondertrouw 12-12-1664).

De als zoon (31/124) opgegeven zoon Cornelis Vervoort, schepen van Wolfaartsdijk ca.
1674 (1574 is een zetfout!) had een op 4-4-1641 gedoopte dochter Pieternella (zie 32/124) en
kan dus onmogelijk zelf uit het in 1665 gesloten huwelijk spruiten. Het moet derhalve duide-
lijk zijn dat de reeks van het heden uit doorloopt tot en met schakel 31/124, doch dat de
aansluiting op 30/124 ontbreekt, waardoor de afstamming van alle bovengelegen generaties
vervalt.

De inzendster van de onderwerpelijke reeks heeft aansluiting gezocht bij mededelingen van
mr. J.C. Maris van Sandelingenambacht in diens gerenommeerde werk Een honderdtal
Nederlandsche families, Nijmegen 1946. In De Nederlandsche Leeuw 80 (1963), kolom 122
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e.v. zijn hierop aanvullingen en correcties verschenen, maar niet ten aanzien van de hier
gegeven filiaties. De fout bleek overigens wel al aan de orde te zijn gesteld en wel door M.M.
van Kleunen te Rotterdam in Van Zeeuwse Stam, 3e serie, nr. 31, december 1980.

Nog heeft de Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren overwogen of er wellicht een
tweede echtpaar met de namen Matthaes Vervoort en Geertruy Noordijck in het spel zou
kunnen zijn. Van enige reële aanwijzing daarvoor is haar evenwel niet gebleken. Bovendien
ontstaan er bij het in schema zetten van de hypothetische schakels ook grote moeilijkheden.

Met spijt weliswaar moeten wij vaststellen dat reeks 124, en daarmee ook reeks 125,
onhoudbaar zijn.

De plaatsing in Gens Nostra van de bovenstaande bijdrage met nachrift, biedt een goede
gelegenheid de lezers nog even te herinneren aan de verschijning van een apart register op de
drie Karel de Grote-nummers en de daarbij gevoegde aanvullingen en verbeteringen. De aan de
totstandkoming van dit alles verbonden werkzaamheden hebben (veel) meer tijd in beslag
genomen dan aanvankelijk was voorzien. Thans menen we — met enige voorzichtigheid — te
kunnen stellen dat het register eerste helft 1994 zal gereedkomen. Alsdan zal ook een band voor
de drie nummers plus register worden uitgebracht. Nadere inlichtingen daarover zult u t.z.t. in
de Mededelingen kunnen lezen.

EEN GELDERS GESLACHT MOS
(Aanvulling)

door mr. H.G. Mos

In Gens Nostra 41 (1986) pag. 227 e.v., stelde ik dat het wat gewaagd was om
Roelof Mos en zijn broer Jan Mos als zoons aan te merken van Gerrit Mosch,
die in 1681, als j.m. van 's-Heerenbergh, te Brummen trouwde. Door nader
onderzoek vond ik echter de bevestiging van deze familieband. Daardoor kan
de genealogie Mos worden uitgebreid met twee generaties. Als aanvulling op de
bovengenoemde bijdrage het volgende:

I. Gerrit Moss, wonende op de hoeve 'Hagedoorn', vlak buiten de stad 's-
Heerenbergh, overl. ald. tussen 18-2- en 23-5-1687, tr. Jenneke Derksen
(genaamd Scholten). Zij hertr. Zeddam 11-3-1688 Derk te Water, oud-schepen
der stad 's-Heerenbergh en van 1682-1689 provisor van het gasthuis ald., wedr.
van Agnita Raesfeld.

De Hagedoorn is in 1674 eigendom van Henrick Berntsen, als de Conincks Contributie -
betaald om aan brandschatting door de Franse bezetters te ontkomen - in maart 1674 over
de huiseigenaren wordt omgeslagen (de zgn. 'uitslag'). Als Gerrit Moss de Hagedoorn koopt,
rijst de vraag, wie de uitslag moet betalen. In het terzake gevoerde proces trekt Gerrit Moss
aan het kortste eind. Uit rekeningen, welke in dit proces werden overgelegd, blijkt, dat op 18
februari 1687 nog een betaling door Gerrit Moss is verricht en op 23 mei 1687 volgde een
betaling door 'de weduwe Mossen'1.

Uit dit huwelijk zijn (in willekeurige volgorde):
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1. Dirk Mos, overl. 's-Heerenbergh 28-8-1685 tengevolge van een schietpartij.
De toedracht van deze noodlottige schietpartij blijkt uit getuigenverhoren, aanwezig in het
proces-dossier2. De wederpartij, zekere jonker Franciscus von Schlaum, uit Emmerik, wordt
strafrechterlijk niet vervolgd, doch verplicht tot betaling van een 'zoengeld' van 100 gld. aan
de nabestaanden van Dirk, t.w. 'Gerhardt Mos en Joanna Dercksen, gênant Scholtem', die aan
von Schlaum krachtens een akte d.d. 3 september 1686 volledige kwijting verlenen.

2. Lambert Moss, otr./tr. Zeddam 19-9/24-10-1686 (als 'zn. v. Gerrit Moss')
Enneke Berents, wed. van Gerrit Volmer.

3. Sara Moss, otr./tr. Nijmegen (zowel geref. als r.-k. Statie der Augustijnen)
12/19-2-1699 Frederik Brusse, van 's-Heerenbergh.
Bij haar huwelijk is zij 'j.d. tot Nijmegen en dr. van Gerrit Moss en Joanna Dierixen'. Getuigen
zijn: Gerrit Mos en (diens echtgenote) Catharina Arents. Blijkens de vermelding 'Lit. cap.' is
schriftelijk toestemming verleend door de kapitein, waaronder Frederik Brusse diende. Of de
getuige Gerrit Mos dezelfde is als de hierna te noemen Gerrit Mosch, de 'executeur' te
Brummen, is niet zeker3.

4. Gerrit Mosch, volgt II.
5. Mogelijk: Neeske Moss, van wie op 9-12-1686 te 's-Heerenbergh (geref.) een

zoon Derck wordt gedoopt, waarbij doopgetuige: Jan Moss.

II. Gerrit Mosch, 'j.m. van 's-Heerenbergh', otr. Brummen 12-1-1679 Jen-
neken Janssen, 'j.d. van Oeken, dr. van Jan Ross

Een trouwdatum ontbreekt en het huwelijk is toen kennelijk niet voltrokken, want te
Brummen otr./tr. 17-4/29-5-1681: Gerritt Moss, j.m. van 's-Heerenbergh, won. te Arnhem
(ds. Harlaeus) en Jenneken Janssen, dr. van Jan Ross. Voorts vond inschrijving van dit
huwelijk plaats te Arnhem 16-4-1681: Gerrit Mos (attestatie van Woerden), geappointeerd
sodaat tot Arnhem en Jenneken Jans, 'tot Brummen'.

Inmiddels zijn vóór de huwelijksvoltrekking, te Brummen twee kinderen gedoopt: op
16-2-1679: 'een dochterke van Jan Rossen dochter' en op 14-9-1680: 'een kint van Jan Rossen
dochter en den executeur'. Het gezin vestigt zich daarna te Hall, waar Gerrit wordt vermeld
als 'executeur'.

Uit dit huwelijk:

1. NN (dochtertje), ged. Brummen 16-2-1679.
2. NN, ged. Brummen 14-9-1680.
3. Derk, ged. Hall 3-4-1682 ('zn. v. Gerrit de executeur').
4. NN, ged. Brummen 3-4-1682 ('een kind van den executeur Gerrit met eenen

arm').
5. Gerrit, ged. Hall 18-10-1685 ('zn. v. Gerrit de executeur').
6. Jan, ged. Hall 21-11-1686 ('zn. v. Gerrit de executeur').
7. Jan, ged. Hall 4-6-1688, tweeling met volgende.
8. Willem, ged. Hall 4-6-1688 ('twee zoons van Gerrit Moss de executeur').
9. Jan, ged. Hall 18-8-1689 ('zn.v. Gerrit Moss de executeur').

10. Willem, ged. Hall 7-2-1692 ('zn.v. Gerrit Moss executeur en Jenneken
Jansen').

Wat het beroep van executeur precies inhield, is niet duidelijk; in maart 1707
verschijnt Gerrit Mosch nog in een proces, waarin zijn dochter Anna als eiseres
optreedt tegen Rutger van Tarten, meester-kleermaker te Zutphen, die bij haar
een kind heeft verwekt, doch weigerachtig blijft haar te trouwen. Anna, uit wie
inmiddels een zoon is geboren, wint het geding, en op 17 februari 1709 wordt
de sententie van het Hof van Gelderland, bij wijze van reële executie, in de
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huwelijksregisters van Zutphen ingeschreven, waarmede het huwelijk vol-
trokken is. Gerrit Mosch, die zijn dochter bijstaat, mag de procedure 'pro deo'
voeren, omdat hij behoeftig is, 'hebbende ten dienste van den Lande zijnen
rechterarm verloren'4.

Wegens het verlies van een arm (reeds in 1683 geconstateerd) moet hij dus
wel dezelfde persoon zijn als Gerrit 'de executeur'.

Op grond van vorenstaande gegevens meen ik, met vrij grote zekerheid, te
kunnen stellen, dat:
- het in 1679 te Brummen gedoopte dochtertje identiek is aan Anna Mosch,

hierboven vermeld.
- Roelof Mos, de stamvader van de 'Heumense' tak der familie, het in 1680,

of het in 1683 te Brummen gedoopte kind is. Het is nl. bewezen, dat hij een
broeder was van Jan Mos, de stamvader van de 'Beek-Arnhemse' tak5.

- Jan Moss, ged. 18-8-1689, dezelfde is als de te Arnhem 24-3-1773, op de
leeftijd van 83 jaar, overleden Jan Mos, die te Hattem 29-7-1714 als 'j.m.
van Brummen' in het huwelijk trad.

De genealogie kan verder als volgt worden aangevuld:
Ia. Roelof Mos (Heumende tak), zie Gens Nostra 41 (1986), pag. 228.

Ib. Jan Mos (Beek-Arnhemse tak), zie Gens Nostra 41 (1986), pag. 233.

Ie. Gerrit Mos, ged. Hall 18-10-1685, overl. Utrecht vóór 1756, tr. (als 'j.m.
van Brummen' Utrecht 7-5-1716 Neeltje van Haren, overl. ald. 14-7-1756 (als
'weduwe van Gerrit Mos').

Uit dit huwelijk, gedoopt te Utrecht:

1. Albertus, volgt lic.
2. Gerardus, ged. 28-1-1720, overl. Utrecht 25-2-1745, ongehuwd.
3. Anna Elisabeth, ged. 22-9-1723.
4. Anna Margareta, ged. 31-3-1726.
5. Carel, ged. 30-4-1730.
6. Catharina Elisabeth, ged. 19-12-1731.
Van de vier laatste kinderen is te Utrecht het overlijden niet gevonden, behalve
dat van een niet met name genoemd kind van Gerrit Mos, overl. 5-3-1732 en
begr. in de Catharijne Kerk ald.

He. Albertus Mos, ged. Utrecht 9-5-1717, beroep niet bekend, overl. ald. 2-6-
1774, tr. Maria Louisa Huikers, overl. Utrecht 22-11-1801 (met de aantekening
'geen familie bekend; bedeeld door de Diaconie').

Uit dit huwelijk, gedoopt te Utrecht:

1. Gerardus, ged. 21-6-1750; op 16-10-1752 overl. 'een kind van Albertus Mos
in het 2de Bagijnensteegje, begr. op het Jacobi-Kerkhof'.

2. Gerardus Wilhelmus, ged. 18-2-1753.
3. Anna Cornelia Mos, ged. 25-6-1755, overl. Utrecht 12-11-1835 (als 'weduwe

van Willem Bol'), tr. Willem Bol.
4. Antonia, ged. 29-9-1757.
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5. Johannes, ged. 8-12-1758, overl. Utrecht 2-6-1760.
6. Dirk, ged. 26-4-1761.
7. Maria Sophia Mos, ged. 15-1-1764, tr. Utrecht 28-5-1787 Jacobus van Lint.

Van deze echtelieden is verder niets bekend.
8. Willem, ged. 3-9-1766, overl. Utrecht 3-1-1770.
Op 5 december 1757 overleed een niet genoemd kind van Albertus Mos; van een
viertal dezer kinderen werd het overlijden noch te Utrecht, noch elders
gevonden.

ld. Willem Mos, ged. Hall 7-2-1692, begr. Stevensweert 18-3-1728, tr. (huwe-
lijk niet gevonden) Fenne Buytenhuyse.

In 1722 werd Willem Mos aangesteld als stadhouder van de Heerlijkheid Heumen, alwaar
Roelof Mos richter was6. Op 23 april 1725 verkreeg Willem Mos de post van 'schoolmeester,
mitsgaders koster, voorleser en voorsanger' te Stevensweert7.

De Ned. Duits Geref. Gemeente van Stevensweert werd in 1726, op verzoek van de Raad
van State, opgenomen in de Classis Nijmegen; als afgevaardigde verschijnt de diaken Willem
Mos op de classisvergaderingen in 1726 en 17278.

Uit dit huwelijk:

1. Alexander, ged. Stevensweert 25-2-1728 (get.: 'de Heer van Heumen'9).
Van deze tak is verder niets meer gevonden.

Tot slot nog enige nadere gegevens, uit secondaire bronnen, betreffende de
beide zoons van Jan Mos, waarvan steller dezes afstamt:

Hb. Arnoldus Mos, geb. Beek 19-9-1723, koopman en boekhouder van het
kramerengilde te Nijmegen10, begr. ald. 25-8-1782.

Arnoldus werd, met zijn eerste vrouw Anna Maria Somerhoff, dochter van de te Nijmegen
practizerende chirurgijn Alexander Somerhoff, in 1757 eigenaar van 'het tweede huysje van
voorsz.' aan de Pepergasch, kwartier Nonnenstraat".

Uit het aantal verzoekschriften12 van zijn tweede vrouw, Margaretha Scheuten, na zijn
overlijden ingediend, blijkt, dat tot de boedel van Arnoldus behoorden:
- een hofstede c a . onder Lent.
- een bouwhof, gelegen 'aan St. Anna onder Hatert'.
en de volgende eigendommen, gelegen in de stad Nijmegen:
- een huis en erf aan de Hezelstraat, op de hoek van het 'Goeverneursgaschje'.
- twee naast elkaar gelegen huizen en erven, staande aan de Priemstraat.
- een pakhuis 'staande en gelegen agter de Hessenberg'.
Al deze goederen werden verkocht teneinde de boedelscheiding te effectueren.

Willem Mos, broeder van Arnoldus Mos (Ilb.), geb. Beek 20-5-1733, 'vorster
en gerechtsbode' te Oisterwijk, waar hij voorts 'het rit der posterijen van
Oisterwijk op Eindhoven' verzorgde13, overl. Oisterwijk begr. ald. 6-11-1767.
Hij was eigenaar van 'een zeker huis, genaamd de Roode Leeuw, met een
stalling, schuur en erf' te Oisterwijk, alsmede van '20 lopense akkerland in
verscheidene percelen' aldaar14. •

Noten
1. Rijksarchief Gelderland (RAG), oud-arch. gem. Bergh, inv. nr. 27, alsmede vriendelijke

mededeling van de heer J .A. Thoben te 's-Heerenberg.
2. RAG, recht. arch. Landdrost Bergh, inv. nr. 515.
3. Van Gerrit Mos en Catharina Arents werd te Nijmegen (r.-k. Augustijnen) 31-8-1694 een
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wettige zoon Franciscus gedoopt; als Gerrit identiek was met Gerrit Mosch, de executeur, zou
hij dus vóór 1694 weduwnaar zijn geworden. Daarvan is echter niets gevonden.

4. RAG, civiele processen voor het Hof, 1707, nr. 13.
5. Zie noot 2 in Gens Nostra 41 (1986): verkoopakte papiermolen Startjeshof d.d. 12-9-1743.
6. RAG, gerichtsprotocollen Heerlijkheid Heumen, 1722.
7. ARA, commissieboek Raad van State, 1673-1734.
8. W. Sangers en A. H. Simonis, Er ligt een eiland in de Maas, Stevensweert - Ohé en Laak,

Echt 1955 (pag. 185).
9. De 'Heer van Heumen' als peetvader kan n.m.m. niemand anders zijn dan Alexander Stuart,

majoor der Schotten, de 2de echtgenoot van Lucretia van der Noot, weduwe van Walraven
van Steenhuys, Heer van Heumen, Malden en Oploo; derhalve is aan te nemen, dat de
schoolmeester van Stevensweert dezelde is als de stadhouder van Heumen, en een broer van
Roelof Mos, richter aldaar.

10. Oud recht. arch. Nijmegen (ORAN), nr. 1491: Jacob Borbeek vs. Arnoldus Mos, 1767.
11. ORAN, nr. 2076, fol. 189.
12. ORAN, 2221/118; id. nr. 1978 (schepenprotocol). OAN, 392, 396 en 397 (stukken aan de

Raad).
13. Rijksarchief Noord-Brabant, not. arch. Oisterwijk, nr. 5322.
14. Idem, nr. 29 d.d. 15-12-1767.

Zilveren wapenschild, gehecht aan een beker van het kramerengilde te Arnhem, met het wapen van
Gerrit Mos (1758-1828) in het Gemeente-museum te Arnhem

(foto: gemeentearchief Arnhem)
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de
NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken
uitgeleend.

Geschiedenis
F. Smit, Geschiedenis der doopsgezinden in Blokzijl, Steenwijk 1992.

Een korte inleiding over de kerkhervorming gaat vooraf aan de beschrijving van het wel en wee
van de Mennisten ter plaatse, die reeds vanaf het eind der 16de eeuw in grote aantallen aanwezig
waren. Uit de lacuneuze archieven van kerkelijke en burgerlijke instellingen heeft de auteur een
beeld opgeroepen van het geestelijk en maatschappelijk leven. Landelijk kende het doperdom een
aantal stromingen, die in de 17de eeuw ook in Blokzijl tot scheuringen hebben geleid. Zo ont-
stonden hier drie gemeenten naast elkaar, die na meer dan een eeuw onder invloed van de Verlich-
ting en van de teruglopende ledentallen in 1782 en 1802 fuseerden tot de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente, die in hoofdzaak orthodox was en dit tot in de 20ste eeuw is gebleven. De auteur, van
gereformeerde huize, ondergedoken even buiten Blokzijl, vond er zijn aanstaande vrouw en is na
haar lid geworden van die gemeente. Hierdoor was hij in staat de lezer iets van de daar heersende
sfeer te laten proeven.

De geïllustreerde tekst, gevolgd door een negental bijlagen, zeven waarvan transcripties, o.a. een
belijdenis van 29 artikelen van de gemeente aan de Breestraat uit 1758 (daar dus géén vrije belij-
denis!), voorts een lijst van dopelingen 1803-1985 met namen en data, en een lijst van leraren,
predikanten vanaf het begin der 17de eeuw. Het werk wordt besloten met noten per hoofdstuk en
een index van ca. 1100 personen.

Ieder die Blokzijliger doopsgezinden onder zijn/haar voorouders heeft, kan ik aanraden het
boek ter hand te nemen. Gaarne wil ik de auteur een aantal onnauwkeurigheden vergeven. Zo
plaatst hij de Wartburg bij Eisleben in plaats van bij Eisenach (pag. 266); de foto's op de pagina's
175 en 176 zijn vewisseld; van de negen dopelingen van 1952 ontbreekt een naam (pag. 251); de
Latijnse spreuk 'pax huic domui' betekent niet 'vrede gaat van dit huis uit', maar 'vrede voor dit
huis' (pag. 48). Niettemin een waardevol werk!

W. DOWNER

J. Kempeneers, Een eeuw klassefoto's Sint-Philipsland - Anna Jacobapolder, Sint Philipsland
1992.

Na een inleiding over het onderwijs in Sint Philipsland in de 19de en 20ste eeuw van de heer H.
Uil, volgen 250 schoolklassefoto's waarvan de oudste dateert uit 1892. Het is een grote verdienste
van de samensteller dat hij erin geslaagd is van bijna alle afgebeelde personen de naam te achter-
halen. Wanneer we het aantal personen per foto op 25 stellen, komen we immers uit op een totaal
van 6250 namen. Hoeveel bezoeken zullen daarvoor zijn afgelegd? Hoeveel stukken geraadpleegd?
Genealogen zijn niet gauw tevreden: in dit boek zullen zij een alfabetisch naamregister missen. Te
bestellen bij de samensteller, Mosselkreekstraat 12, 4675 BP St.-Philipsland (f 29.75 excl. verzend-
kosten).

C.J. en R.M.A. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het kerspel
Vlagtwedde, Deel 1, Het dorp Vlagtwedde, Wierden 1993.

Een duur boek (ƒ 140,-, verhoogd met ƒ 7,50 verzendkosten, over te maken op postrek. 997170
t.n.v. C.J. Wegman te Wierden) dat zijn prijs echter zowel voor wat betreft de inhoud als de
uitvoering dubbel en dwars waard is! Het is het tweede deel in deze serie; het eerste deel behandelde
het kerspel Sellingen. Van de 86 woningen worden de opeenvolgende eigenaren vermeld, met data
van geboorte, huwelijk en overlijden, huwelijkscontracten, boedelscheidingen, betaalde belas-
tingen, voogdijstellingen enzovoort. In een 20-tal bijlagen vinden we onder andere registers van
hoenderbelasting uit de 16de eeuw, het lidmatenregister van Vlagtwedde van 1693, kerkelijke
belastingen (besettingen) van 1727, 1746 en 1765, bijdragen voor de landssoldaat 1742 en de
volkstelling van 1840. Het geheel wordt besloten met een index op eigenaren en pachters. Een index
op alle vermelde personen ontbreekt helaas.

De reeks zal uiteindelijk 7 a 8 delen bevatten, waardoor een goed geordend naslagwerk vol
bouwstenen voor de geïnteresseerde onderzoeker in genealogie en streekgeschiedenis.

C.W. DELFORTERIE
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AANWINSTEN

Aalsmeer.
- Kerckelijke notien 1649-1657, Kercken Raadt 1681-1722 en 1736-1745 (kopie).
- (Kalslagen) doopboek 1771-1811, trouwboek 1771-1809, register van de impost op het trouwen

en begraven 1715-1717/1725-1727, grafboek 1604-1715 (kopie).
- Lidmaten (geref.) 1649-1675, 1681-1683, 1714-1766 (kopie).
- (Kudelstaart), kerkeraadshandelingen (geref.) 1643-1690 (kopie).
- (Kudelstaart), doopboek 1611/1612 en 1660-1690 (met hiaten), trouwboek 1611-1690, lid-

maten- en attestaties 1611-1690, begraafboek 1789-1809 (kopie).
Abbekerk, register van aangifte voor de impost op het trouwen en begraven 1766-1790 (kopie).
Alkmaar, tienjarentafel geboorte/huwelijk/overlijden 1843-1852.
Amstelveen, dopen (r.-k.) 1737-1776 (kopie).
H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon. Familien- und Vornamen nach Ursprung undSinn erklart,
München 1967.
Barsingerhorn, aantekening der huwelijken 1795-1821, civ. trouw 1657-1682, doopboek (Haring-
huizen) ref. 1795-1810, trouwen (Haringhuizen) civ. 1652-1680/1686-1789/1792-1801 (kopie).
N. Berghuijs, Margrita Maria van Falckensteijn. Pleegdochter van Prinses Maria van Oranje, Tiel
1993.
M. L. Bernard, Coup-d'oeil sur la Situation Agricole de la Quiane Francaise, Paris 1842.
Beverwijk/Wijk aan Zee en Duin, ondertrouw- en trouwboek (geref.) 1708-1775, impost trouwen
1796-1805, register van overledenen voor de successie 1806-1811 (kopie).
H. Boegem sr., Klapper op de huwelijksinschrijvingen van 's-Graveland, inclusief Ankeveen en
Kortenhoef overgenomen uit de DTB registers, Amstelveen 1993.
H.P.G. de Boer, Monumentenzorg in Noord-Holland, Haarlem 1992.
L.B. Bonjean, Mémoire a consul ter pour Les Colons de la Guyane Francaise spoliés par la
violation de la capitulation du 12 janvier 1809, avec Ie Portugal, Paris 1839.
A. Brandeburg e.a., Driebergen, Tussen Land en Randstad, Laren (NH) 1988.
F. E. Brandenburg, Kwartierstaat van de familie Brandenburg.
G.W. Brouwer-Verheijen, Wijk bij Duurstede, Hervormde dopen 1635-1698 en 1700-1813,
Utrecht 1993.
M. en T. Bijl en J. Bijl-van Slooten, Aanvulling op 'Een wandeling door de eeuwen', De genealogie
van Bijl-Buil, (zie Gens Nostra 48 (1993), pag. 36), Assendelft 1993.
Castricum, doopboek (r.-k.) 1664-1692 (kopie).
G. M. van Dam-de Heus en A. van Dam, IndexKerckenboeck tot Erichem 1645-1730, Dordrecht.
C. Dekker e.a., 'Album Palaeographicum'. Paleografisch album voor Nederland, België, Luxem-
burg en Noord-Frankrijk, Odijk/Schoten/Amersfoort 1992.
M. D. van Duijvenvoorde, Repertorium van Duivenvoorde tot ca. 1730 (Dufordia I), Aalten 1990.
Ermelo, Honderd jaar Gereformeerde kerk Ermelo 1887-1987.
A. de Groot, Kwartierstaat van Alle de Groot, Overveen 1993.
Harenkarspel, dopen (r.-k.) 1672-1811, trouw (r.-k.) 1672-1810 (kopie).
Heemskerk, register van begraven (civ.) 1770-1828 (kopie).
Den Helder, doopboek der geref. gem. 1625-1713, trouwboek 1625-1712 (kopie).
W. H. van Helsdingen e.a., 'Daar werd wat groots verricht'. Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw,
Amsterdam 1941.
Holland in prent. 18e eeuwseprenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen, Zaltbommel
1965.
Hensbroek, tienjarentafel geboorte/huwelijk/overlijden 1811-1892 (2 dln.).
Hoogwoud, tienjarentafel geboorte/huwelijk/overlijden 1883-1892.
M. hier, Notes statistiques sur la Guyane Francaise, z.p./z.j.
A. J. de Jong, Genealogieën Budding(h), Buddinck, Bueding(h), Beuding(h) etc, veelal Bet uwe,
doch ook elders in Nederland, Voorthuizen 1993.
H. Kooger, Joods leven in Bronkhorst, Steenderen en Brummen, Zutphen 1978.
Uithoorn, algemeen trouwboek van het gemeentebestuur 1796-1806, doopboek der r.-k. statie
1750-1811, idem 1790-1810 (kopie).
J.D. Lafeber, Aanvullingen op 'Het geslacht Baardman uit Brandwijk in de Alblasserwaard,
Gasselte 1993.
C. J. W. van Meurs, Burgemeester Mr. Govert Suijs, Gouda, overleden 17 januari 1756, Eindhoven
1993.

Gens Nostra XLV11I (1993) 561



E. Nomes, Aanvullingen op 'Nomes door de eeuwen heen' (zie Gens Nostra 47 (1992), pag. 149),
Ede 1993.
A.C. van Nood, Geslachtsregister van de familie Verduijn van ca. 1500 lot 1993, Voorst 1993.
P. Sanders, Jeugdherinneringen van Cora Sanders-Treffers, Geldrop z.j.
H. Sauvage e.a., Compte-Rendu aux Habitants de la Guyane et expost des négociations, relatives
au projet d'association présenté au Gouvernement, Paris 1847.
P. J. Teiwis, Klapper op de DTB boeken Zaandam-Oost, impost op het begraven 1757-1778,
Wormerveer 1993.
Chr. J.Th. Walet, Genealogie van Franfois Franssen Valet/Walet (2e uitgave; zie Gens Nostra 45
(1990), pag. 257), Hilversum 1993.
J. Warnawa e.a., Repertorium voor Genalogische- Heraldische- en Geschiedkundige publikaties
en Bronnen (IDA-KOO), Nijmegen 1993.
J.C. Winkelman, Het geslacht Winkelman in Uitgeest, Castricum, Loenen (Utrecht), deel IV,
Deventer 1993.
Yerseke, aantekeningen uit het doopboek van de Herv. gem. van 1757 tot 1802, aangevuld met
gegevens van andere bronnen.
Zeeland, Kadastrale atlas 1832, Goes/Kloetinge (Serie Zuid-Beveland dl. 1), Hulst/St. Jansteen
(serie Oost Zeeuwsch-Vlaanderen dl. 1) en St. Maartensdijk / Scherpenisse / Stavenisse (Serie
Tholen dl. 1), Stichting Kadastrale atlas, Middelburg 1987/1988/1989.
M. Zéni, Notes sur les colonies de Surinam et de Demerary, Cayenne 1834.
Zuid-Hollandse Studiën deel I. Hierin o.m. Joris van Egmond, Cornelis van Mierop en Robert van
Bergen als schenkers der glazen 15, 16 en 14 der Goudse St. Janskerk. Veranderingen in de 17e
eeuw krachtens gereformeerde opvattingen in drie van de Goudse Glazen, gedeeltelijk herstel in de
20e eeuw. Plattegronden van Schiedam. Het onstaan van Goeree-Overflakkee en Aen 't ende van
den Lande, De Holands-Utrechtse grensstreek bij Woerden, Voorburg 1950.
Zwaag, tienjarentafels geboorte/huwelijk/overlijden 1811 t/m 1842 en 1843 t/m 1892.
Zijpe, ondertrouw- en trouwboek (geref.) 1700-1795, idem lidmaten 1703-1793 (kopie).

Genealogieën
M.P. van Aelst, Genealogie van Aelst, van Aalst, van der Aelst, Oakville Ont. 1993.

Deze genealogie gaat terug tot Jacob Andriessen, gehuwd met Dirrikske Costen. Uit een erfde-
ling in 1687 (r.a. Dinther) blijkt dat er acht kinderen waren.

E.G. van Aken, Historisch overzicht van het Koebrugge geslacht van voor 1700 tot 1991, Huizen
1991.

Stamvader van dit geslacht is Jan Arentsen van de Koebrugge, geboren en overleden te Almelo,
tr. ca. 1712 NN. Hieruit drie zonen: Abraham, Ahrend en Benjamin.

P.A.M, van den Berg, Acht families Maatjes / Matien, Amsterdam 1992.
Stamvader Roelof Egberts, geboren te Annen, tr. Anloo 24 oktober 1728 met de in 1701 te

Annen gedoopte Egbertien Hendriks, dochter van Hindrik Hindriks en Hendrickjen Assens.

Th.G. J. Bones, 'Een open boek over Bonnes en Bones', Amersfoort 1993.
De auteur heeft negen verschillende families met de naam Bonnes en Bones uitgezocht. Zij waren

o.m. afkomstig uit Anholt, Grieth, Bedum, Groningen, Hoogezand, Kollum, Peize, Smilde en
Vriescheloo. Het boek is te verkrijgen voor ƒ 25, - bij Th. Bones, Camera Obscurastraat 183, 3813
PK Amersfoort, tel: 033-804739.

J. B. Glasbergen, Geslachten van der Codden (Coddeus) uit Rijnsburg, deel 3 (Werkboek), Nuenen
1993.

Dit 'Werkboek' - (nog) geen afgeronde genealogische studie - is voor belangstellenden te
verkrijgen door storting van ƒ 5 0 , - op postgirorekening 2764960 t.n.v. J.B. Glasbergen te
Nuenen.

A. de Groot, Parenteel Andries Meertense de Groot, Overveen 1993.
Andries Meertense de Groot, overleden in 1746 te Vuren, huwt aldaar Maayke Joggums. Uit dit

huwelijk: Meerten, Willemke, Jochem en Pietertje.
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R. Joghems, Joghems, Jochems van België naar Nederland.
Het boek beschrijft het onderzoek naar de families Joghems en Jochems die afstammen van

Severijn Jochems, geboren te Reijkevorsel, wiens (vermoedelijke) kleinzoon, Zevrijn genaamd,
naar Vianen trekt. Vandaar splitst de familie zich in twee hoofdgroepen, de eerste die lange tijd
in Vianen blijft en de tweede die zich in Amsterdam vestigt.

C. Koeckhoven, Koekhoven / Koeckhoven 1724-1986, Hoofddorp 1986.
Stamvader is Pieter Koeckhoven, geboren Barendrecht, die in 1724 te Hogerheide huwt met

Elisabeth Volders. In 1743 huwt hij voor de tweede keer, nu met Anna Catarina Jansen, geboren
te Sandvliet.

J.S. de Langen, Genealogie de Langen, Wekerom 1993.
De genealogie vangt te Amsterdam aan omstreeks 1650/1660 met Casper Hansz. Niet bekend is

waar hij vandaan komt. Hij huwt Eytje Ides, uit welk huwelijk Geertruy en Jan, beiden gedoopt
te Amsterdam, resp. in 1684 en 1688.

R.J. en W.F.Th. Lem, 'Genealogia Lemniana', Familie Vereniging Lem, Brockenhurst/Maas-
tricht 1992.

De wereldgeschiedenis van Lem-Lems-Lemm-Lemsom(n)-Leme-Lemme-Lemmen-Lemmens-
Lemnius. Een omvangrijk en zeer verzord werk, dat zeker een rijke bron is van informatie voor
diverse families die affiniteit kunnen hebben met de naam en het geslacht Lem/Lems. Belangstel-
lenden kunnen het boek bestellen door overmaking van / 110 + ƒ 8 porto op ABN-AMRO rek.nr.
46.83.63.556 t.n.v. W. en R. Lem te Maastricht (m.v.v.: Familie-boek).

M.K. Rietveld, 'Onvoltooid Verleden Tijd'. Van Herbert tot Arie Rietveld, 't Harde 1988.
Van de oudst bekende Rietveld, Herbert Danielsz., bevindt zich in het gemeente archief van

Gorinchem een notariële akte d.d. 28 december 1668. Hieruit blijkt dat Herbert en zijn vrouw
Jannigje Pleune in Overslingerland gewoond hebben en vijf kinderen hadden. Genoemde akte
beschrijft de verdeling van de door Herbert en Jannigje nagelaten onroerende goederen. Het boek
is te verkrijgen bij mevrouw M.K. Rietveld, Tiendmaatweg 21, 't Harde, door overmaking van
ƒ 15, - (plus / 5, - porto) op giro 4094250.

J.B. Vermetten, Genealogie van geslachten Schotman, Scheveningen 1993.
Deze publikatie bevat elf verschillende families met de naam Schotman. Zij zijn o.m. afkomstig

van De Wijk (Drenthe), Heeten (onder Raalte), Raalte, Vellener in Tyenraan (bij Raalte), Dalfsen,
Ancum (onder Dalfsen), Veldhoek (onder Dalfsen), Stegeren (onder Ommen), Hellendoorn, Ver-
wolde (onder Lochem).

C. van der Weele en J. Elsing-van der Weele, Genealogie van der Weel(e) alias den Dagh, Scheve-
ningen/Vlissingen 1993.

Cornelis Adriaensen van der Weel(e) alias Dagh/Dach, landbouwer, werd ca. 1600 geboren te
Zonnemaire (Zld.) en op 31-3-1698 te Colijnsplaat begraven. Hij huwt Lijsbeth Gillis Kouwer,
geboren Oirsand ca. 1615, dr. van Gillis Cornelissen Kouwer en Neeltien Lievens.

L. van der Werf-Heinis, Het katholieke geslacht Hettinga, Hamilton, Canada z.j.
Stamvader is Rein Jacobs uit Ypecolsga (gem. Wymbritseradeel). Rein huwt in 1755 Reinske

Reins Wiebes/Klazes. Rein overlijdt in 1805 en Reinske in 1799, beiden te Teroele. In 1811 nemen
hun zoons Wiebe, Gerben, Sikke en Klaas de naam Hettinga aan.

M.C. Wilschut-Voorn, Beknopte genealogie van de familie Overvest/van Overvest, Doorwerth
1993.

Jan Overvest, marktschipper, begraven Delft 8-4-1774, huwt (1) aldaar 1740 Elisabeth Wijntjes;
huwt (2) aldaar Christina Harlees.

Kwartierstaten
L. J. Heinsbroek, Kwartierstaat van Leo Heinsbroek en Thea Heynsbroek, Schiedam 1993.

Leo en Thea, geboren te Schiedam resp. 19-1-1928 en 26-6-1931 huwden aldaar in 1957.
Ofschoon zij ondanks de bijna gelijke achternamen geen naaste familie van elkaar waren, wees een
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stamboomonderzoek uit, dat zij zeven generaties terug een gemeenschappelijke stamvader hadden:
Maarten Jansz. Heinsbroek (Heynsbroek/Hensbroek) gedoopt in Kethel.

R.K. Peterson, Kwartierstaat van Vemde, Salt Lake City 1993.
Elaine van Vemde werd op 25-2-1959 geboren te Salt Lake City, als dochter van Egbert van

Vemde en Cornelia Anthonia Visser. Voor wat de naam Van Vemde betreft, gaan we twaalf
generaties terug, tot vóór 1600, naar Jan Maes, wonende op het Empster Enk onder Epe.

Diversen
G. Fafié e.a., 'Ontmoetingen met een gedreven mens', Haarlem/Soest 1993.

Op 1 mei 1993 was de lutherse theoloog drs. Th.A. Fafié (Haarlem) 25 jaar in het onderwijs
werkzaam. T.g.v. dit feit verscheen deze opstellenbundel voor hem. In het boekje staan artikelen
die zich bezighouden met o.m. (lutherse kerkgeschiedenis, Nederlandse literatuur, (gods-
dienstonderwijs en spiritualiteit. Aan dit boekje werd meegewerkt door o.m. abt A. Baeten, drs.
A. Althuis (Hogeschool Windesheim), Catharina Visser (DABAR/boekmakerij Luyten), Hannie
van Dijk (NCRV-TV), C. J. de Heer (Willem de Zwijger College), P. A. Butz (Buys Ballot College),
dr. C.Ch.G. Visser (Luthers predikant) en dr. G. Fafié (Luthers predikant). Deze publikatie kan
worden besteld door ƒ 7,50 over te maken op postbankgiro 449524 t.n.v. mevr. drs. P.N. Renes
te Haarlem, onder vermelding van 'Ontmoetingen'.

Van de Stichting tot bevordering van Historische en Genealogische Publikaties (t.a.v. E. de Jonge,
Postbus 10457, 7301 GL Apeldoorn) ontvingen wij de navolgende publikaties, die bij genoemde
stichting zijn te bestellen voor ƒ 15,- per deel:

Schattingslijsten van het ambt Apeldoorn (1594), het kerspel Apeldoorn (1594, 1606 en 1619-1621).
Register van ontvangst der betaalde verponding in de ambten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en
Putten over het jaar 1806.
Oldebroek, pondschatting des jaers 1623.
Register van ontvangst der betaalde verponding in de ambten Barneveld en Ede over het jaar 1806.

Van de Stichting 'Geslachten Zijlstra' ontvingen wij de 24ste verantwoording (1993). Hierin weer
veel informatie over diverse families Zijlstra. De publikatie is te bestellen door overmaking van
ƒ 20 op postgiro 2544015, t.n.v. Stichting Geslachten Zijlstra te Drachten. Nadere informatie Y.
Zijlstra, Molenweg 8, 3882 AB Putten, tel: 03418-52530.

A. Kelder, Genealogisch onderzoek in Amersfoort (uitgave Gemeentelijke Archiefdienst Amers-
foort), Amersfoort 1993.

Een wegwijzer voor het Gemeente archief Amersfoort, waar gegevens te vinden zijn van Amers-
foort, Hoogland, Duist, De Haar en Zevenhuizen, Emmeklaar en Isselt.

Van de Inspectie der Archieven in de provincie Limburg ontvingen wij: W. van Muiken, Inventaris
van de archieven der gemeente Meerssen 1694-1932 en Inventaris van de archieven der gemeente
Grubbenvorst, Maastricht 1992/1993.

E.C. Geerdink-van de Worp, DeMarke Usselo van 1650-1800. Uit het Richterambt Enschede (deel
II en III), Leek 1990/1993. Deze boeken zijn te bestellen door overmaking van ƒ 29 (deel II) en / 45
+ ƒ6,50 porto (deel III) op giro 331934, t.n.v. E.C. Geerdink-van de Worp, Groevelaan 15, 9351
DX Leek.

W. van der Kroft, 'De bakker op de hoek', Venlo 1992.
Beschrijving van de geschiedenis van het huis Utrechtsestraat 61, hoek Keizersgracht. In dit werk

de familienamen van personen, die eigenaar waren in de loop van het bestaan van het huis, dat
dateert uit 1668-1671, en van naaste familieleden, vermeld in diverse documenten. Belangstel-
lenden kunnen zich in verbinding stellen met de samensteller, Bremweg 23, 5915 GE Venlo, tel:
077-515768.

W. H . VAN DER HORST-HARKEMA
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun
onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wan-
neer is gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere
genealogen kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden
gesteld.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer)
en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toege-
zonden aan mevrouw E. C. Notenboom, Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op
Zoom.

VRAGEN

590. DIK/DIJK
Andries Salomons Dik, geb. Loppersum 29-12-1772, burger van Appingedam, schipper van de
kanonneerboot 'Groningen 2', overl. Termunten 4-3-1814, tr. Loppersum 23-12-1798 Trijntje
Jans, geb. 1780/1781. Als zijn ouders worden genoemd Salomon Dik of Dijk, schipper, en Maria
Groelofs (ook Martje Roelfs), wonende te Loppersum. Gevraagd gegevens en verder voorgeslacht
van de ouders van Andries Dik, alsmede van zijn vrouw Trijntje Jans.

B. DIK, Groningen

591. SCHOTMAN-VELHU1S
Gevraagd gegevens van het echtpaar Wijge(r?) Schotman, overl. Raalte 3-2-1804, tr. Willemiena
Veldhuis.
KEIZER
Gevraagd nadere gegevens m.b.t. Mannes Keizer, geb. Hellendoorn ca. 1762.
HUISING-NIENHUIS
Gevraagd aanvullende gegevens over het echtpaar Roelf Huising, overl. 11-10-1782 (plaats onbe-
kend), tr. Groningen 9-6-1775 Geertje Nienhuis.

H.J . STEUTEL, Zwolle

592. KAAN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van: Jacob Reiersz. Kaan, tr. Wieringen 12-2-1673 Maritje
Pieters; en Jan Pietersz. Kaan, geb. ca. 1535 (in 1592 is hij 57 jr. oud), woont bij Huisduinen.
Overigens zijn alle gegevens over de familienaam Kaan welkom.

D. P. DE GRAAF, Den Helder

593. VAN MENS
Gevraagd doopgegevens en ouders van Jacobus J. (Josephus, ook wel Johannes) van Mens, van
Breda, geb. ca. 1760, overl. Amsterdam 1-9-1834; otr. (1) Amsterdam 22-4-1796 Geertje Tiemons
(Geertrui Tomo) van Enkhuizen, begr. Amsterdam 16-1-1799; otr. (2) Amsterdam 10-1-1800 (r.-k.)
Maria Klijn. Alleen uit het tweede huwelijk werd een zoon geboren, Jacobus Henricus, ged.
Amsterdam 28-11-1800 (r.-k.).

A.H. VAN MENS-KRUIER, Haarlem

594. DEN HOLLANDER
Gevraagd overlijden, huwelijk en nageslacht van Pieter den Hollander, geb. Zwammerdam 6-5-
1853. Zijn ouders Arij den Hollander en Marrigje de Graaf overleden te Alphen aan den Rijn resp.
op 18-1-1864 en 29-12-1863. Pieter woont te Zwammerdam en wordt daar op 11-12-1871 uitge-
schreven naar Leiden. In Leiden echter niets over hem te vinden.

J. VERHEUL, Woerden

595. VAN DER STAEL, STAELEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Johanna Jans van der Stael/Staelen, otr. Gorinchem (als
j .d . van Gorcum) 20-9-1620 Adriaan Hendricksz. Vinck, j .m. van Gorcum. Bij de doop van hun
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zoon Jan in 1623 ald. treedt Rochusken van der Stalen als getuige op. Over de familie Van der Stael
is in Gorinchem niets te vinden.
VAN HEEL
Jan/Johan Pietersz. van Heel en Margrieta Pieters Dullaerts otr. Rotterdam 24-1-1610. Zij laten
ald. dopen: Sara 25-10-1620, Isack 10-9-1623 en Rebecca 20-3-1626. Als doopgetuige treedt o.a.
op Sara Pieters van Heel. Het echtpaar Van Heel-Dullaerts treedt als getuige op bij de doop van
Pieter op 30-5-1632 te Rotterdam, zoon van Jacob Pieters van Heel en Annetje Klaas. Margrieta
wordt ald. begraven 24-11-1658 als vrouw van Jan Pieters van Heel, wonende Oppert. Overlijden
van Jan in Rotterdam niet gevonden. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jan, Sara en Jacob
Pieters van Heel.

H. GEUKES FOPPEN, Uitdam

596. VAN DALEN
Gevraagd verdere gegevens en voorgeslacht van Wilem van Dalen, otr. Oosterhout 23-4-1774 Anna
van de Elshout, ged. ald. 18-7-1754, overl. ald. 26-7-1817. Tussen 1775 en 1795 krijgt dit echtpaar
te Oosterhout negen kinderen. Onder de doopgetuigen o.a. Petronella van Dalen en Philippes van
Dalen.
SCHOUTEN
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Dirk Schouten, otr. Werkhoven 4-5-1754 Geertrui
de Rooi, ged. ald. 8-7-1728 als dr. van Hubertus de Rooi en Jannigje van der Waal. Tussen 1755
en 1773 laten zij te Werkhoven dopen: Johannes, Wilhelmus, Wilhelmus, Hubertus, Geertruidis,
Jannetje en nog vier kinderen. Als doopgetuigen fungeren o.a. Maria, Henrica, Hendrik en Catha-
rina, Geertrui en Jan, allen met de achternaam Schouten.

Mevr. J. MENS, Roosendaal

597. FRIESENDORP
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Jan Friesendorp, tr. (Deventer) vóór 1627 Elske
Bacx, geb. Deventer 1592. Jan Friesendorp diende als sergeant onder commandeur Brandt in het
Staatse leger.

J. HAZEMEIJER, Ophemert

598. KESTING
Gevraagd geboortegegevens van Johan Coenraad Kesting. Hij trouwt Delft 27-11-1790 Maria
Sollaet, is Luthers en woont voor en na het huwelijk te Voorburg. Hij overl. Langer Aar 13-11-
1826; uit de overl.akte valt op te maken dat hij geboren moet zijn in 1756 als zoon van Johann
Friedrich Kesting en Agnese Margarethe Fiechen.

W.C. KESTING, Hoogkarspel

599. BREHM/BREEM
Gevraagd nadere gegevens van
- Joannes Georgius Brehm, tr. Gertrudis Magtild/Mechtildis Schattel/Schadels, geb. ca. 1736,

overl. Weesp 7-1-1818. Uit dit huwelijk gedoopt te Amsterdam tussen 1768 en 1773: Rosina,
Valentinus, Franciscus Leonardus en Georgius.

- Jan Hendrik Brehm, otr. Amsterdam 8-7-1768 Rosiena Lammers/Lambers. Zoon Hendrik
geb. Amsterdam 31-3-1773.

- Casper Breem, overl. Amsterdam 5-9-1794, otr. ald. 13-4-1759 Dirckje Wildenberg/Witten-
berg, overl. tussen 1777 en 1794. Hieruit te Amsterdam gedoopt tussen 1763 en 1777: Elisabeth
Margaretha, Johan Ernst, Jan George, Lodewijk, Jacob, Gerret, Casper en Dirkie.

W.H.M. LENSEN, Tilburg

600. KETELAAR-LAARHOVEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Gerrit Ketelaar en Ariaentje/Jaantje Laarhoven (huw.
Watergraafsmeer 28-11-1776). Jaantje overl. 's-Graveland 20-5-1840.
PORTENGEN-SCHEEPMAKER
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Dirk Jans Portengen (zn. van Jan Martens
Portengen en Lijsbeth Ansums Hagen) tr. Kortenhoef 10-2-1709 Jannetje Krijnen Scheepmaker
(dr. van Krijn Cornelisz. Scheepmaker). SNEU/SNEEUW
Claes Jansze Sneu/Sneeuw, schepen te Nederhorst den Berg (1716, 1721), overl. ald. 29-10-1732,
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tr. ald. 8-5-1707 Niesje Teunis Duijst, overl. ald. 18-1-1769. Hun dochter Jannetje tr. Ankeveen
16-7-1753 Dirk Gerrits Portengen. Gevraagd doopgegevens van Jannetje.
MEESTER-VIS/VISCH
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Pieter Pieters Meester tr. Ankeveen 21-6-1729 Maria Jans
Vis(ch). Hun zoon Dirk, ged. Ankeveen 24-10-1732 (r.-k.), tr. Weesp 28-10-1758 (r.-k.) Aaltje
Cornelis van Rooijen. Ook gezocht doopgegevens van Aaltje van Rooijen.
STREEFKERK-DIRKS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Klaas Abrahams Streefkerk en zijn echtgenote Annetje
Dirks. Hun dochter Marretje wordt gedoopt te Kortenhoef 25-3-1708. Wellicht is er verwantschap
met Abraham Streefkerk in Oud-Loosdrecht, maar die is (nog) niet aangetoond.

Drs. F. BUIJS, Breda

601. VAN HEUSDEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Robbrecht Jans van Heusden, geb. ca. 1470-1475, overl.
verm. Breda vóór 31-12-1545, tr. Kathelijn Aerts van de Corput, weduwe. Uit dit huwelijk bekend:
Jan Robbrechts, tr. Anna Dyrcz Lippendr.; Maria Robbrechts, tr. Jan Anthonys Ghylen;
Kathelyn Robbrechts; mr. Aert Robbrechts; Frans Robbrechts. Allen zijn te Breda vermeld.

A. HARTMANS, Rotterdam

602. LEMMENS
Gevraagd overlijdensgegevens van Jacobus Philippus Lemmens, geb. 's-Gravenhage 24-5-1853
(zn. van Josephus Philippus Lemmens en Helena Wilhelmina Slijpers), laarzenmaker te Rot-
terdam, tr. Aaltje Nomes. Hij ging in augustus 1906 naar Veenhuizen/Norg en kwam in augustus
1907 weer terug naar Rotterdam. Zijn overlijden vóór 1937 is aldaar noch in Den Haag te vinden;
ook een vertrek uit Rotterdam is niet te vinden.

E. NOMES, Ede

603. VAN ENGELEN
In mijn bezit is een in 1853 uitgegeven boekwerkje betr. Het Heilige Misoffer waarin geschreven:
'Joannes van Engelen oud 33 jaren voor het ijverig leren der cathechismus, Zeijst, july 1857, F.
Cohn-pastor'. Zijn er leden, die hierin zijn geïnteresseerd?

H.A. VAN DUKE, Amstelveen

604. BENTUM/BENTHEM; CLAS/KLAASEN
- Hendri(c)k Bentum/Benthem kwam op getuigenis van Harderwijk (ald. niets gevonden) naar

Leeuwarden, tr. vóór 1728 Charlotte Andries Doorn. Gevraagd huwelijksgegevens en voorge-
slacht van beiden.

- Jo(o)st Balthser Claas/Klaasen tr. Deventer 16-3-1749 Harmina Roessings, ged. ald. 30-5-1717.
Gevraagd herkomst en voorgeslacht van Jost, die mogelijk militair was.

G.H. PAETZEL-VEENSTRA, Rijssen

605. (VAN) KEPPEL
Jan Jansz. en Janna Gerrits laten in Medemblik tussen 1733 en 1746 zes kinderen dopen, t.w. Jan,
Gerrit, Harmen, Trijntje, Johannis en Lobbrig. Bij het huwelijk van Jan, Gerrit en Johannis in
resp. 1758, 1766 en 1770 heten ze 'Van Keppel'. In latere generaties verdwijnt 'van' en wordt het
'KeppeP. Gerrit van Keppel komt met att. van Hummeloo, in Medemblik 1745; vertrekt naar
Zutphen 27-10-1748. Gevraagd herkomst en huwelijksgegevens van Jan Jansz. en Janna Gerrits.
Is er relatie tussen Gerrit van Keppel en de overige hier genoemde personen en hoe luiden zijn
gegevens?

D. UFF, Noord-Scharwoude

606. VAN NIEUWHOFF/NIJHOFF
Hendrik van Nieuwhoff tr. (komende van Aalten en met consent van zijn moeder Mette Oudvorst,
won. in Tiel) Ophemert 3-5-1733 Belia Willems de Hoogh. Kinderen zijn Lamert 1734, Willem
1735, Hendrikus 1738 en Marcus 1741. In Aalten wordt 30-10-1712 ged. Hendrik, zoon van
Lubbert Nijhoff en Berendje Wissink. Lubbert hertr. Aalten 25-4-1728 Maria Pillen. Een Hendrik,
zoon van Lam(m)ert Nijhof en Mette Oudvorst te Aalten niet gevonden. Gevraagd gegevens en
voorgeslacht van Hendrik van Nieuwhoff/Nijhof.

A . G . WlERDEMAN MOLENDIJK VAN DER PLOEG,
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607. VAN VLIET
Gerrit van Vliet en Marijtje van der Stael tr. Bovenkerk/Amstelveen 20-6-1732 (r.-k., Urbanis
Parochie). Zij laten aldaar acht kinderen dopen, w.o. Jacobus 1-7-1733 (get. Maretje Krelis van
der Stael); Grietje 13-2-1735 (get. Grietje Jans) en Jan 27-1-1741 (get. Gerritje Jans). Jan tr.
Amstelveen 10-10-1762 Matje Klaas Slot en laat ald. r.-k. dopen: Gerardus 30-9-1765, Maria
11-1-1767, Nicolaas 12-10-1768 en Jacoba 1-11-1770. Getuigen daarbij o.a. Pieter, Grietje, Lijsje,
Cors en Hendrik van Vliet. Gevraagd herkomst en voorgeslacht van Gerrit en Marijtje, alsmede
verdere gegevens van Jan en zijn kinderen.
Gerrit van Vliet, ged. Uithoorn 30-10-1787 (r.-k.), zn. van Hendrik van Vliet en Aagje Koomen,
erft op 9-11-1808 van Catherina Kuijl. Gevraagd nadere gegevens.

G.S.C, VAN VLIET, Groesbeek

608. GOTJE
Franciscus Gotje 'ex S: senax, ex militibus' laat op 16-7-1804 te Brielle r.-k. dopen Ludovicus (get.:
Jan Lois Feron en Jetje Waggelink). Als moeder wordt genoemd Hermina Waggelink, ex Zutphen
'geconcubineerd'. Hermina, 46 jaar, wasvrouw, tr. Amsterdam 7-7-1815 Josephus Carolus van
Melsen, 23 jaar. Als Ludovicus in aug. 1825 te Amsterdam trouwt, leven beide ouders nog; zijn
vader is dan schoenmaker. Overlijden van Franciscus in Amsterdam niet gevonden. Gevraagd
gegevens/voorgeslacht van Franciscus Gotje.

F. VAN EEKERES, Amsterdam

609. ENGELAAR
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Michael Engelaar, geb. ca. 1761, werkman, overl. Nij-
megen 23-9-1811, otr./tr. Nijmegen 5/19-1-1794 (geref./Minderbroeders) Anna Broekman, geb.
Bemmel ca. 1770, overl. Nijmegen 4-9-1840. Uit dit huwelijk, allen te Nijmegen geboren en
gedoopt (Minderbroeders): Gerarda Antonia 12-3-1794; Johanna Helena 3-1-1796; Joanna Chris-
tina 6-2-1798, overl. Nijmegen 18-10-1855; Hermannus 16-10-1799, overl. Nijmegen 10-7-1847, tr.
ald. 10-6-1830 Christina Jacobs, geb. Gogh 9-9-1807, overl. Nijmegen 7-8-1882; Anna Catharina
27-10-1801; Theodorus27-10-1801;Christianus Andreas2/4-11 -1803, overl. Nijmegen 18-12-1862,
tr. ald. 15-12-1827 Johanna Wouters, geb./ged. Nijmegen 4-11/2-12-1805, overl. Nijmegen 27-12-
1880; Elisabeth Josepha ged. 19-3-1806 (onder de naam Engelen).

J. VAN RIJSWIJK, Nijmegen

610. MANNIS-MEYL1E
Johannes Christophorus Mannis tr. Kampen 27-5-1752 (r.-k. Pastoorskerk) Mechtildis Meylie (zij
testeert Kampen 22-4-1794). Zij laten tussen 1753 en 1771 negen kinderen dopen (get. o.a. Heyda
Mannis en Margaretha Meyli/Meli). Gevraagd herkomst en voorouders van dit echtpaar.
TOMPE-VAN VLIET
Joannes Tompe tr. Gouda 5-7-1789 Johanna van Vliet. Bij overlijden van Joannes (Gouda 3-6-
1821) wordt opgegeven dat hij afkomstig zou zijn uit Muhlbracht in het Munsterse en rond 1760
zou zijn geboren. Johanna zou afkomstig zijn uit Oudewater. Gevraagd nadere gegevens over dit
echtpaar en hun voorgeslacht, alsmede de ligging of huidige naam in Duitsland van de plaats
Muhlbracht [red.: Muhlbach?].

G. NANNINGA, Wijhe

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. A. van Gelder-van den Donker, Markeweg 81, 8398 GM Blesdijke.
B. de Keijzer, Klaroen 43, 2907 GB Capelle aan den Ussel.
Mr. H.G. Mos, Rue J.P. Sauvage 7, L-2514 Luxemburg.
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