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VAN JERONIMUS TOT KAREL ?
nieuwe kwartieren van Frans Ketting

DOOR B. VAN DOOREN

Inleiding
In 1994 publiceerde ik in Ons Voorgeslacht1 een artikel over de kwartieren van Frans Ketting,
die van 1735-73 leefde in Ooltgensplaat. Voor het samenstellen van deze kwartierstaat was
onderzoek gedaan op Flakkee, in de Hoeksewaard, en in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.
Kwartier 14 wasjeronimus Leenderts van Brouwershaven, die in 1668 te Ooltgensplaat trouwde als
jongeman van Brouwershaven. Naar zijn voorouders was niet gezocht, in de eerste plaats
omdat Middelburg niet meteen om de hoek ligt, maar vooral ook omdat er in Middelburg
immers toch niets meer is te vinden na de oorlog.

Brouwershaven eind 16e eeuw

(kopergravure van Lodovico Guictiardini, 1521-1589)
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In 1997 ontwaakte ik uit die droom toen het april/mei-nummer van Gens Nostra verscheen,
gewijd aan de genealogische dag in Zierikzee. Daaruit bleek dat er wel degelijk veel oud ar-
chiefmateriaal in Zeeland bewaard is gebleven, met name ook van Brouwershaven. Een eerste
schriftelijk contact met één der auteurs, de heer N.A. Delst te Zonnemaire, leverde meteen al
zeven nieuwe voorouders op (kwartieren 2,3,4,5,8,9 en 38). Dit was voor mij aanleiding de
trein naar Middelburg eens te nemen en de archieven van Brouwershaven grondig door te
nemen. Het uiteindelijke resultaat was een aantal nieuwe kwartieren vunFransKetting met veel
bijbehorende informatie. De kwartierstaat vin Jeronimus Leenderts is hieronder uitgewerkt en
wat er nog bekend is van zijn voorouders/naaste verwanten wordt kort beschreven.

De kwartierstaat
1. JeronimusLeenderts vanBrouwershaven, geb. Brouwershaven ca. 1640, biersteker, marktschip-

per van Ooltgensplaat op Rotterdam, schepen St. Adolphsland 1680-1712 (vanaf 1700 presi-
dent-schepen), ouderling Ooltgensplaat, kerkmeester ald. 1694, armmeester 1686-89,
weesmeester 1691,1707-08,1712, gezworene van de Weipolder en de Alteklein 1708-12,
aang. overl. Ooltgensplaat 5-8-1712, otr. Ooltgensplaat 11-2-1668 SaentieArens, aang. overl.
Ooltgensplaat 9-10-1712, dr. van Aryen Michiels en Sara Francque van der Grift.

2. Leendert Huybrechtse, ged. Brouwershaven 2-11-1608, schipper, lidmaat op belijdenis Brou-
wershaven 28-3-1641, overl. na 15-4-16692, tr. ca. 1635

3. ]acomijntje]eronimusse, geb. ca. 1613, lidmaat op belijdenis Brouwershaven 20-3-1636.
Dat LeendertHuybrechts enjakomijntjeJeronimus de ouders zijn vanJeronimusLeenderts is nergens zwart
op wit gevonden. Er zijn echter voldoende gegevens om dit aannemelijk te maken. Allereerst zijn
er de vernoemingen: Jeronimus had een dochter Jacomijntje en is zelf vernoemd naar moeders
vader. Bij de doop van Jeronimus'jongste dochter is een Teuntje Leenderts doopgetuige. Een Toontje
Leenderts te Brouwershaven was gehuwd met Rase Leenderts die in 1687 eigenaar was vanhethuisdat
Leendert Huybrechts in 1646 kocht, gelegen aan de Poortdijk te Brouwershaven naast zijn moeders
huis3. Rase kocht tevens van de erfgenamen van Crijn Poele het belendende pand4. Crijn Poele trouw-
de op 3 nov. 1658 te Brouwershaven met Machelijntje Huybrechts, Leenderts zus, die in 1652 beloofde
haar moeder ArianeLeenders, weduwe van Huijchjobs, te onderhouden gedurende haar leven in ruil
voor alle roerende en onroerende goederen5. Machelijntje knapte in 1657 het huis op, waarbij Lenert
Huijbrechtsen als belender wordt genoemd6. Lenert verbindt zelf zijn huis twee maal voor schulden
die hij aangaat, waarbij Crijn Poele als belender wordt vermeld7. Tenslotte zijn zowel Leendert8 als
Jeronimus schipper en noemen de kinderen van Jeronimus zich naderhand De Groot, de naam die
we ook terugvinden bij de vader van Jacomijntje Jeronimusse.

4. Huybreehtjob Leynsz., schipper, verm. overl. 18-7-16259, tr. ca. 1605
5. Adriana Leenderts Luyte, overl. na 12-10-16525.

Op 15 augustus 1596 was er met MoyaertMaertens een contract gesloten om Huybrechtjobs gedurende
vier jaar in dienst te nemen en te onderhouden. Tussen Huybrechts oom en voogd, Dierick Leyns,
en Moyaert is daarover een conflict ontstaan dat voor de schepenbank werd uitgevochten10. Huy-
brecht komt in 1605 voor het eerst zelfstandig voor in het rechterlijk archief wanneer hij schuld
bekent vanwege de koop van een kaagschuit". Borg voor hem was Hendrick Bastiaens Smit. Deze
Hendrick was gehuwd met Catharina Jacobs '2, dochter van Trijnjans Cuyre (Keure), ook wel Catharina
Jan de Keurmeestersdochter genoemd, en haar eerste man Jacob Cornelisz. '3. Deze Trijn was een tante
van Huybrechts moeder Machtelt Claesdr. (= 9). In 1612 ruilt hij zijn kaagschuit voor een andere,
waarbij Hendrick opnieuw borg staat14.

Huybrecht zal rond 1605/06 getrouwd zijn met Adriana Luyte. Vanaf mei 1607 laten hij en zijn
vrouw te Brouwershaven zes kinderen dopen:Joè (13-5-1607), Leendert(= 2), Dirck (29-5-1611), Machtel-
tie (5-1-1614) en de tweeling Toontie en Catarijntie (18-10-1620).

In 1610 koopt Huychjobs schipper een huis en gevolg op de Poortdijk15. Twee jaar daarna mach-
tigt hij zijn vrouw om een deel in een huis te naasten zoals verkocht door de kinderen van Cornelis
de HovenierlS. Het betreft hier het aandeel in een huis aan het Begij nhof dat de kinderen van Cornelis
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Cornelisz. Hovenier en Pieterke Leyns erfden van Dirck Leyns en Neelke Schere, hun oom en tante'7. Zij
waren dus neven van Huy brechtjobs. Ook een ander familielid, te weten Pieter Pieters molenaar, in
158918 gehuwd met Soete Leyns, verleende volmacht tot naasting19. Vervolgens ontstond er tussen
Pieter en Huybrecht een conflict over de reparatiekosten van dit huisje20. Oom Dirck Leyns is ver-
moedelijk begin 1611 overleden want op 29 mei van dat jaar vernoemt Huybrecht een zoon naar
hem. Doopgetuige bij diens doop is Pieter Pieters.

Huybrecht zelf is overleden in 1625. Hij had tijdens zijn leven nog van Gijsbrecht Carsttwee geme-
ten rapen gekocht, maar was overleden voor hij die kon oogsten. Gijsbrecht daagde nu diens wedu-
we voor de schepenbank omdat zij de rapen moest oogsten. Indien ze dit niet wilde doen, zou
Gijsbrecht het zelf doen tot voor- of nadeel van de weduwe. Adriana Luyte verweerde zich door te
stellen dat haar man de rapen samen met anderen had gekocht en dat dezen ook zouden moeten
worden gedaagd. Zij wordt echter veroordeeld en daagt vervolgens de compagnons om haar finan-
cieel te ontlasten. De rechtbank wil haar in het gelijk stellen wanneer zij onder ede verklaart met
hen ooit van gedachten te hebben gewisseld over de koop van de rapen21.

Eind 1626 is Adriana Luyte overeengekomen met Cuyne Rochusz. als naaste bloedverwant dat zij
de nagelaten goederen van haar overleden man behoudt en belooft zij haar kinderen Job, 20 jaar,
Leenden, 18 jaar, Dirck, 15 jaar, Machtelt, 13 jaar, Toonke en Catharina, 6 jaar, op te voeden22. Op 12
oktober 1640 bekennen Leenden Huyge, Dirck Huyge, MachtelijntjeHubrechts, voor henzelf en voor hun
broer Job Huyge, 129 gin 3 st. ontvangen te hebben van Leuntjejobs, weduwe van Cuyne Rochusz. kui-
per, zijnde het derde deel in de helft van de nalatenschap van het weeskind van Cuyne Rochusz., 'als
nauwen of achterzusterskinderen van de moeder van Cuyne Rochusz. moeder'23.

6. Hyeronimus Maertens alias de Groote, speelman, overl. vóór 13-12-1624, tr.(i) Heyltie Jacobs;
tr.(2)

7. Wijvejans, overl. na 5-1-164324.
Jeronimus o£Hieronimus Maertens wordt vanaf 1604 met enige regelmaat vermeld in de rechterlijke
archieven van Brouwershaven25. In enkele akten wordt hij speelman genoemd. In 1608 koopt hij
een huis met schuur en erf aan de Oostdijk, belend Cornelis de Stamper en Cornelis Sanders26. Later
wordt zijn weduwe Wijvejans enige malen vermeld als belendster op de Oostdijk27. Zij verkoopt
in 1643 het huis met schuur en erP8.

Op 13 december 1624 belooft Wijvejans, weduwe van Hieronymus Menens alias De Groote, geassis-
teerd met haar oom Cornelis Cuynis, haar weeskind Jacobmijntie Hieronimus (= 3), oud omtrent 11
jaar, te onderhouden en op te voeden. Zij blijft in de boedel en belooft haar dochter bij meerderja-
righeid of huwelijk tot gedachtenis twee dubbele rijders te geven en verbindt daarvoor haar huis
en schuur op de Oostdijk alsmede 2 gem. 10 rd korenland en 3 gem. 80 rd weide te Duivendijk29.

In 1640 is Wijvejans borg voor Leenden Huyge (= 2) voor 450,- schuld vanwege de koop van een
kaagschuit30.

8. Job Leynsz. (Geleyns), overl. vóór 17-3-1593, tr.(z) Jacobmijna Cornelisse, overl. na 25-2-160331;
tr.(i) vóór 26-9-158132

9. Machtelt Claesdr.
Op 17 maart 1593 is Jacobmijne Cornelisdr, weduwe van Job Leyns, overeengekomen met Dirck Leyns als
oom van vaderskant van de vier weeskinderen, en met Catharina Jans, gehuwd metAndriesJans, als
tante van de twee voorkinderen bij Machtelt Claesdr, dat zij in de boedel blijft en de voorkinderen
Catharina en Huybrecht (= 4) 46 pond 13 sch. 4 groten vlaams uitreikt, de kleding van de vader en een
zilveren schorthaak. Zij moet haar twee kinderen Geleyn, 4 jaar, enjobke, 1 maand, onderhouden
en opvoeden en hen vanwege hun vader 6 pond uitreiken en verbindt daarvoor haar huis op de
Poortdijk, belend Maeycke Cornelisdr. en Jacobmijne Prince. Op 3 mei 1603 is deze brief door de voor-
kinderen met hun oom Dirck Leynse uit de weeskamer gelicht. De nakinderen zijn dan overleden33.
Enige maanden na de uitkoop sluiten Dirck Leyns en Pieter Pieters, gehuwd met Soete Leyns, een ac-
coord betreffende het onderhoud van de voorkinderen van Job Leyns. Dirck zal Huybrecht onderhou-
den en Pieter Catharina, elk voor zes pond eens34.

Een zus van Job, Dirck en Soete: PieterkeLeyns, was gehuwd met Cornelis Cornelisz. Hovenier35. Hun
zoon CornelisPeman werd in 1601 gevangen gehouden door de Duinkerker kapers.Jacques van Borssele
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zou pogen hem vrij te kopen, waarvoor Stoffel Domusz. voor hemzelf en namens zijn zoon Domus
Stoffelsz., Cornelis Cornelisz. Hovenyer, Dirrick Leyns en Soete Leyns hem financieel zouden vrijwaren36.
De financiële afhandeling vindt echter pas plaats na een proces waarbij Cornelis uiteindelijk be-
looft aan de weduwe Van Borssele bij latere voldoening van de schuld ook rente te zullen betalen37.

Job Leyns en zijn broers/zusters komt men vaak op het Begijnhof tegen. Hierboven werd al de
kwestie rond het huis van Dirck Leyns uiteengezet. Job Leyns bezat in 1581 zelf een huis aan het Be-
gij nhof dat hij wilde verkopen aan CornelisPiers Wynter. Ze konden echter niet tot overeenstemming
komen38. In 1583 verkocht Job het huisje aanjanneke Adriaens, waarop het werd genaast door zijn
zwager Cornelis Cornelisz.39. Driejaar later kocht Job een huis aan het Begijnhof, belend PieterLeyns,
voor 61 gulden en een waterschuit ter waarde van 5 £4°. Dit huis verkocht hij in 1590 weer en met
de schuldbrief betaalde hij een pas gekocht huis aan de Poortdijk41.

11. Thone Luyte, overl. vóór 20-12-1613.

Op 14 mei 1609 sloten Adriana Lenaerts, gehuwd met Huijbrecht Job Leyns (= 5,4), en Neelke Lenaerts,
rechte tantes van vaderszijde van de weeskinderen van wijlen Lucas Lenaerts bij wijlen Digna Corne-
lisdr Roobolle en Dirrixke Henricks, een accoord met de weduwe Dirrickske Hendricks over het onder-
houd van de weeskinderen en hun vaderlijke erfenis, in aanvulling op hetgeen Lucas Lenaerts op 18
mei 1606 liet vastleggen met betrekking tot zijn weeskind Lenaert. Adriana beloofde dit kind te
onderhouden en op te voeden tot zijn mondige jaren en hem dan 25 gulden uit te reiken en zal
daarvoor uit de boedel 32 pond ontvangen. Op 6 december 1613 sloot Roovert Thonisz., weduwe van
DirrixkeHenricks, metHuijbrechtJobs, behuwd oom,Jan Hendricks Boone, oom, en Cornelis Thonis Capi-
teyn, behuwd oom van Henrick Lucasz., een accoord over het onderhoud van de wees42.

Lenaert, oud 9 jaar, en Henrick, oud 6 jaar, weeskinderen van Lucas Lenaerts, zijn in 1613 mede-
erfgenaam van hun grootmoeder Thone Luyte. Nadat de inventaris van haar nalatenschap was opge-
maakt door NeeltgeLenaerts is met de oom van Henrick, Cornelis Thonisz. Capiteyn, en de grootmoeder
van Lucas, Adriana Cornelisse Roobolle, overeengekomen dat Neeltge de boedel behoudt en de schul-
den betaalt43. Dochter Adriana Lenaerts Luyte vernoemde één van haar jongste dochters naar haar
moeder.

14. Jan Cornelis Lenaerts alias (Jonge) Costersjan, vermeld vanaf 156744, overl. tussen 26-11 en 4-12-
159645, tr.

15. Jacobmijne Jans, overl. na 28-1-1598, verm. vóór 2-12-159846.
Op 17 februari 1604 verkoopt Jan Stoffels vanwege Wijvejans (= 7), Neelke Jans en Cornelis Jans, zijn
zusters en broer, aan Pieter Adriaens Peereter een huis met schuur, buur, erven en gevolg op de Zuid-
dijk, belend noord Adriana Jans 47. Deze Jan Stoffels wordt meerdere malen vermeld als mede-erfge-
naam van Costersjan en diens weduwe Jacofcmynfee48. Op 21 augustus 1600 draagt Jan Stoffels namens
de voogd van de kinderen van wijlen Costers-Jan en Jacobmijne Jans aznjohan Bolle 2 mg en enkele
roeden dijkersland over, gelegen in het Galgenblok in St. Jacobs Groot-Nieuwland. Daniël Dircks
naast dit land49. Deze Daniël eiste twee maanden eerder vanwege zijn huisvrouw van Pieter Witte
als voogd van de kinderen van Costers-Jan enjacobmijnke, geld en goederen zoals haar beloofd voor
haar huwelijk50. Vermoedelijk gaat het hier omDaniël van Weele. In 1620 wordt namelijkHyeromVnw
de Groote{= 6) door een gerechtelijke uitspraak verplicht het contract te tekenen dat hij, naast Daniël
van Weele en Jan Stoffels, met Cornelis Seuyes huisvrouw heeft opgemaakt betreffende het onderhoud
van haar kind bij wijlen Cornelis Jans Costersjan, zoals de andere twee reeds gedaan hebben51.

In 1626 koopt Neelke Cornelisdr., weduwe van Jan Stoffels, haar twee kinderen Leonart, oud omtrent
3 jaar, en Jan, oud omtrent 12 weken, alsmede de voorzoon Stoffel Jans uit ten overstaan van Cornelis
Cuynes, oom, en Wijvejans (= 7), naaste nicht van de kinderen52. Deze Cornelis assisteerde in 1624
als oom ook Wijvejans53. LenertHuijbrechtse (= 2), schoonzoon van Wijvejans, werd in 1658 met ande-
ren borg voor het jongste kindjan Jan Stoffels die een smalschip had gekocht54. Uit al deze gegevens
is op te maken dat Wijvejans dochter was van Costersjan enjacobmijnejans. Haar dochter bij Hierony-
mus de Groote werd vernoemd naar haar moeder.

Costersjan kreeg bijzonder vaak te maken met de vierschaar van Brouwershaven. Vanaf 1567 tot
zijn dood in 1597 is hij meer dan tweehonderd keer in de rechtsstukken te vinden, soms als eiser
of koper, maar vaker als gedaagde. De notities over hem lijken in eerste instantie nogal verwarrend.
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Teruggaand in de tijd vindt men in 1597 voor het eerst de naam Jan Cornelisz. alias Costersjan55.
Verder teruggaand duikt in 1590 eenjonghe Costersjan op56. Men verwacht dan ook een Ouwe Costers
Jan, maar die werd slechts één keer aangetroffen: in 1573". In datzelfde jaar treft men ook Jan
Cornelisjonghe Costersjan aan58. Er duikt ook een Jan Lenaerts Costers op. Men verwacht dan dat dit
Ouwe Costersjan zal zij n, maar ook Jan Lenaerts Costers blijktjonghen Kosters Jan te worden genoemd59.
Er zijn gelukkig twee notities te vinden, één uit 1568 en één uit 1583, waaruit blijkt dat het steeds
om dezelfde persoon gaat. In 1568 wordt genoemd Jan CornelisLenerts Coster60 en in 1583 Jan Cornelis
Lenaerts alias Costersjan s '.

18. Claes Adriaensz. van Meerdervoort, pachter van de waag vs&76%, overl. tussen juni 157563 en
18-12-1579, tr.(2) vóór 26-11-156964 Barbara Ouwe Nek, dr. van Ouwe Nek en Soete; tr.(i)

19. NN Jan Claes Keurmeestersdr.
Barbara Ouwe Nek, weduwe van Claes van Meerdervoort, nu gehuwd met Hans van IJsendijck, gemach-
tigde van Adriaen de Vriese, rechte oom en voogd van haar weeskind Machtelt Claes (= 9), sloot op 18
december 1579 een accoord met JacopmijneKeurmrs als tante van o. Barbara zal alle goederen behou-
den, moet haar zoon Jan Claes opvoeden en belooft de genoemde Machtelt 15 gin eens, waarvan de
helft dadelijk uit de verkoop van het huis De Moriaen65. Wie deze akte goed bestudeert en bekend
is met de aktes uit 1593 (zie kwartier 8) en uit 1607 (zie kwartier 38) staat voor een aantal raadsels.
In de akte uit 1607 wordt Huybrechtjob Leyns (= 4) zoon genoemd van MachteltJans, die een zus was
van Claes Jans Keurmeester en Catharina Jans Keurmeester, allen kinderen van Jan Claesz. Keurmeester (=
38). In de akte van 1593 wordt Huybrecht genoemd als zoon van Machtelt Claesdr maar wordt Cathari-
na Jans eveneens als tante vermeld. In eerste instantie zou men verwachten dat de moeder Machtelt
Jan Claesz.dr. heette en dat de secretaris in 1593 is vergeten 'Jan' tussen te voegen.

Er is echter in datzelfde jaar nog een akte te vinden en daarin wordt de moeder van Huybrecht
genoemd: Machtelt, dochter van Claes van Meerdervoort66. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat
Machtelt Claes niet een dochter maar een kleindochter van Jan Claesz. Keurmeester was, dochter van
Claes van Meerdervoort bij een dochter van Jan Claesz. Keurmeester. Maar de akte uit 1579 sprak juist
van Barbara OuweNele en haar weeskind Machtelt Claes. Hoe is dat te rijmen? Uit nauwgezette bestu-
dering van laatstgenoemde akte bleek dat er in de akte eerst had gestaan: 'Adriaen de Vriese, rechte
oom en voogd van haar weeskind Claesz.', en dat daar later de naam Machtelt was ingevoegd. Op
de volgende regel was wel voluit Machtelt Claesdochter geschreven en verderop staat nog Jan Claesz.
De toevoegingen -z. en -dochter maken volstrekt duidelijk dat er had moeten staan: Adriaen de
Vriese, rechte oom en voogd van haar weeskind Jan Claesz., en dat de secretaris later Machtelt erbij
had gezet omdat die naam precies een regel lager terugkomt (zie hieronder).

-^^.fi^im^^:<MMM^

0 ^ ^

^^4
Gens Nostra 57 (2002) 121



De afstammelingen van Jan Claesz. Keurmeester
Jan Claesz. Keurmeester tr. Maercken NN

NN
tr.

WillemNN

NeleWillems

I
Jacobmijnke

1
NN
tr.

Rochus Huijge
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Cuijper

Willemijnkejans
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Leuntj e Jobs
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NN
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Machtelt Claesdr.
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Job Leijns

Claes Jacobmijne Catharina
tr.(i)
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tr.(z)
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Jacobmina Crijn
tr.

Comelis Peman

Bastiaen

Job Leenden
tr.

Jacomijntjejeronimusse

Dirck Machtelt Toonke Catharina



38. Jan Claesz. Keurmeester, geb. ca. 149267, haringvisser, scheepsreder, schepen Brouwershaven
1555» overl. na 23-9-157468, tr Maercken NN, vermeld vermeld 1542-56 (69).
In 1607 verkochten Cuyne Rochus Cuyper, Nek Willems te Rotterdam, geassisteerd met Cuyne voor-
noemd, rechte neef en nicht van Claesjans Keurmeester, en Huybrechtjob Leyns (= 4), zoon van Machtelt
Jans (= 9) (sic), overleden zuster van Claesjans, hun aandeel in de nalatenschap van Jan Claesz. Keur-
meester en diens huisvrouw, hun grootouders. Het andere erfdeel behoorde Andriesjans Wale, we-
duwnaar van Catharinajans Keurmeester, hun tante, toe. Tevens verkochten zij hun aandeel in een
partij land te Dreischor, destijds door Andries en Catharina verkocht aan Pieter Witte om van de
opbrengst Claesjansz. te onderhouden70. Nele Willems was koopvrouw te Rotterdam71. In 1625 spre-
ken de armmeesters Anthonia Boens, weduwe van Andries Jans Waele, aan vanwege de verkoop van dit
land72. Ook Aertjans crepelen Aert, gehuwd met Catharina Smits, enige dochter van Trijn Keure, wordt
aangesproken73. Zij zal de weduwe geweest zijn van Hendrick Bastiaens Smit.

Wat het (hoofd)beroep was van Jan Claesz. Keurmeester wordt niet duidelijk. Mogelijk was hij
keurmeester van de haring en is zijn naam als beroepsnaam te duiden. Duidelijk is wel dat hij te
maken had met de haringvaart, ondermeer als scheepsreder. In 1542 blijkt hij samen met Simon
Maerts een (buis)schip te hebben74. Deze buisschepen voeren naar de Doggersbank om haring te
vangen en deze al op zee te verwerken. In die tijd sprak men van de 'Doggereise' en de 'haring-
teelt'. Het waren roerige jaren: keizer Karel V, graaf van Holland en Zeeland, voerde oorlog tegen
Gelre, dat gesteund werd door de Smalkaldische Bond, Denemarken en Frankrijk. Jan Claeys Cuer-
meester doet dan ook beloftes aan zijn stuurman Kunejans voor het geval hij door de vijand wordt
gevangengenomen75.

Het jaar daarop sluiten Simon Maerts en Jan Claeys met andere scheepsreders een overeenkomst:
zij zullen borg zijn voor elkaar in winst en verlies op de komende Doggereis. Wanneer een schip
wordt beschadigd of genomen door de vijand beloven zij elkaar te helpen en er zal geen geld ver-
deeld worden voor alle schepen, eventueel beschadigd, weer terug zijn. Schade door zee of zand
komt niet voor rekening van het collectieF6. Deze vorm van risicospreiding in de scheepvaart
kwam ook in andere delen van ons land voor77. In 1568 blijkt Jan Claesz. een heel buisschip te bezit-
ten, maar daarop is beslag gelegd door zijn crediteuren78.

Vermoedelijk was Jan Claesz. ook herbergier en/of brouwer. Veel personen worden namens hem
of zijn vrouw gedaagd voor de vierschaar vanwege 'verteerde costen'. Het gerecht geeft hem ook
jaarlijks te kennen dat hij een bepaalde hoeveelheid winterbier moet opleggen79 en in 1542 eist hij
geld vanwege wijn die bij hem thuis is gehaald, vanwege gelag en vanwege geleverd bier80. Daar-
naast pachtte hij jaar in jaar uit allerlei imposten, zoals die op de wijn, op het bier, op de waag, op
de 'brand van de tonne', het pont- en kaai-geld, het hoofdgeld81.

Zij n overlijden, evenals dat van schoonzoon Claes van Meerdervoort, valt net in de periode waarvan
de boeken niet bewaard zij n gebleven. Vanaf medio 1581 leidt de afhandeling van zij n nalatenschap
tot een aantal kwesties voor de vierschaar. Meestal wordt Andriesjans aangesproken, die is gehuwd
met dochter Catharina Keurmeester 8 \ In 1582 eist Adriaen Thonisz. Catte als voogd van het weeskind
van Rochus Huijge dat Andriesjans staat en inventaris levert van de goederen die Jan Claesz. heeft
nagelaten83. Het zal hier gaan om de hierboven reeds genoemde Cuijne Rochusz. Cuijper, van wie
Andriesjans in 1587 oom wordt genoemd84. Vervolgens ontstaan er kwesties met Jan Thonisz. de Jonge
uit Zierikzee en met Adriaen Willems Borsselaer. Het gerecht moet in de eerste zaak Job Leijns (= 8)
dwingen om stukken die hij heeft, rakende het sterfhuis van Jan de Keurmeester, aan de secretaris te
overhandigen85. In de tweede zaak moet AndriesJans aan Machtelt Claesdr(= 9) verzoeken bescheiden
te overleggen die zij heeft, zodat tot liquidatie van de schuld kan worden overgegaan86. In 1583
bekennen Andriesjans, gehuwd met Catharina Keurmrs, en Machtelt Claes, procuratie hebbend van
haar man Job Leyns, 19 gin 12 st. schuld aan Willem Fransz. lijndraaier van Dordrecht vanwege een
obligatie van 20 febr. 157187.
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En verder...?

In 1999 beschreven N. Plomp en T. van Bueren hoe zij een echtpaar identificeerden dat door
Maarten van Heemskerck was weergegeven pp een tweetal altaarluiken, nu te vinden in Straats-
burg88. Het bleek te gaan om het echtpaar Jacob de Vriese en Machtelt van Meerdervoort uit Dor-
drecht. Van deze Machtelt werd vermeld dat zij de bastaarddochter was van Adriaen Klaasz. van
Meerdervoort bij zekere Jenefte, en dat zij een volle broer Klaas had (zie hierbij afgebeeld schema).

Cunera van Drenckwaert
tr.

Claes Adriaens van Meerdervoort

Adriaen Claesz. van Meerdervoort
(relatie met)
JenetteNNV

Machtelt

Jacob Jans de Vriese

Claes Adriaens
van Meerdervoort

Claes Adriaens
van Meerdervoort

NN Jan de Keurmeestersdr.
tr.(2)

Barbara Ouwe Nele

Adriaen de Vriese Mechtelt Claesdr. Jan Claesz.
(oom en voogd: Adriaen de Vriese)

Nu komt in bovenstaande kwartierstaat een Claes Adriaens van Meerdervoort voor. Zou hij de
broer van genoemde Machtelt zijn ? Harde bewijzen werden hiervoor niet gevonden. Op-
vallend is wel dat een Adriaen de Vriese in 1579 optreedt als voogd van het weeskind van Claes
Adriaens van Meerdervoort. Hij wordt echter 'rechte oom' genoemd, terwijl Plomp een Adriaen
de Vriese noemt als zoon van Jacob en Machtelt van Meerdervoort. Adriaen zou dan een neef zijn.

Adriaen Claesz. van Meerdervoort was de zoon van Claes Adriaensz. en Cunera van Drenckwaert, één
van de 22 kinderen van de Dordtse burgemeester Willem Bouwens van Drenckwaert en Machtelt
Jan Pallaesdr., en werd schepen van Bergen op Zoom, waar zijn grafzerk nog in de kerk is te
vinden. Die gegevens maken de vondst des te interessanter omdat - wanneer de afstamming
correct is -Jeronimus Leenderts van Brouwershaven (wiens nakomelingen zich De Groot zijn gaan
noemen) dan afstamt van Karel de Grote89. Om uit te vinden of de twee Clazen inderdaad één
en dezelfde persoon zijn, zal in ieder geval nog onderzoek moeten worden gedaan in Dor-
drecht, Bergen op Zoom, Antwerpen, het Hof van Holland, de stukken van de Grote Raad van
Mechelen. En mis-schien kunnen we dan bewijzen dat Karel de Grote tot de voorouders behoor-
de van Jeronimus Leenderts van Brouwershaven alias De Groot(e).

124 Gens Nostra 57 (2002)



Grafzerk van Adriaen Claesz van Meerdervoort

in de kerk van Bergen op Zoom

(foto: Gemeente-Archief Bergen op Zoom
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Noten
1. B. van Dooren, Kwartierstaat van Frans Ketting, in: Ons Voorgeslacht 49 (1994), pag. 353-360.

2. RAZE 4386, fol. 144V.
3. RAZE 4394, fol. l86v, 11-10-1646.
4. Vriendelijke mededeling dhr. N.A. Delst te Zonnemaire.
5. RAZE 4386, fol. 6.
6. ld., fol. 48.
7. ld., fol. $6v en 144V.

uit de kerken der

7. ld., rol. $6v en 144V.
8. GA Brouwershaven, OA 208 (1640): Leenden Huybrechts, lid van het schippersgilde.
9. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldischegedenkwaardigheden in en uit ae Renen aer

provincie Zeeland (Utrecht 1919), pag. 35, Ned. Herv. kerk te Brouwershaven: no. 45 HIER LEYT
BEGRAVEN HUBRECHTJOPSE STERF DEN 18 JULI ANNO 162... Uit dit boek blijkt dat het laatste
cijfer van het jaartal onleesbaar is geworden. Hubrechts sterfjaar is af te leiden uit het feit dat zijn
weduwe in 1625 een proces heeft over rapen die zij moet oogsten en die haar man nog tijdens zijn
leven heeft gekocht.

10. RAZE 4355, fol. 47,58, 68v.
11. RAZE 4383, fol. 42V.
12. RAZE 4425,12-3-1614.
13. RAZE 4355, fol. 19,18-7-1597, RAZE 4383, fol. 4V, 6-7-1604, RAZE 4419, fol. 10, 27-12-1579.
14. RAZE 4383, fol. 196V.
15. RAZE 4392, fol. 39V.
16. RAZE 4415, fol. 22.
17. ld., fol. 2iv.
18. RAZE 4426, fol. 9-
19. RAZE 4415, fol. 2iv en 4361, fol. 4.
20. RAZE 4360, fol. 126,127,132V.
21. RAZE 4365, fol. 124V, 126V, 129.
22. RAZE 4426, fol. 70V.
23. RAZE 4385, fol. 92V.
24. RAZE 4394, fol. 146.
25. RAZE 4357, fol. 115V, 129,205V, 215,219; RAZE 4359, fol. 79, RAZE 4392, fol 14, RAZE 4360, fol. 45,

5iv, 6ov, 65, 70V, 135V, RAZE 4361, fol. 92,101,107V, RAZE 4362, fol. 51,133V, RAZE 4393, fol. 29V,
RAZE 4364, fol. 3V, fol. 116.

26. RAZE 4392, fol. 8v.
27. RAZE 4394, fol. 56V, ïoov, io8v, nov.
28. ld., fol. 146.
29. RAZE 4426, fol. 52V.
30. RAZE 4385, fol. 93V.
31. RAZE 4356, fol. 254V.
32. RAZE 4350, fol. 96V, 111.
33. RAZE 4425,17-3-1593.
34. ld., 31-7-1593.
35. RAZE 4415, fol. 2iv.
36. RAZE 4356, fol. 172.
37. ld., fol. 200V, 216,222, 239V.
38. RAZE 4350, fol. 112,127.
39. ld., fol. 222V.
40. ld., fol. 208.
41. RAZE 4353, fol. 32V en 56.
42. RAZE 4425,14-5-1609.
43. ld., 20-12-1613.
44. RAZE 4347, fol. 21.
45. RAZE 4354, fol. 317V, 320V.
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46. RAZE 4355, fol. 61 en fol. 131; op 28 jan. wordt de weduwe voor het laatst vermeld, vanaf 2 dec. is

slechts sprake van de erfgenamen van Costers Jan.

47. RAZE 4357, fol. 35-
48. RAZE 4355, fol. 183V en 4356, fol. 4v, 9, 55V, 60, 69,73V.
49. RAZE 4356, fol. 8gv.
50. ld., fol. 78,87, 88.
51. RAZE 4364, fol. 19.
52. RAZE 4426, fol. 67V.
53. ld., fol. 52V.
54. RAZE 4386, fol. 65.
55. RAZE 4354, fol. 337V.
56. RAZE 4353, fol. i6v.
57. RAZE 4349, fol. 143.
58. ld., fol. 142V.
59. Vergelijk RAZE 4350, fol. 35V en 49V, en RAZE 4349, fol. 119V, 122,126 en 126V.
60. RAZE 4347, fol. 79V.
61. RAZE 4350, fol. 2i8v.
62. OA Brouwershaven 78, 20-6-1567; vriendelijke mededeling dhr. N.A. Delst te Zonnemaire.
63. RAZE 4419, fol. 6v: Adriaen Willemsz. Decker heeft omtrent St Jan 1575 van ClaesAdriaensz. van Meerder-

voort een huis gehuurd op de Vismarkt te Brouwershaven.
64. RAZE 4348, fol. 83: Claesvan Meerdervoort als voogd van Soete Ouwe Nele, zijn moeder (lees: schoon-

moeder).
65. RAZE 4425,18-12-1579.
66. RAZE 4354, fol. 59V.
67. RAZE 4348, fol. 196V (26-9-1570): Jan Claesz. Keurmr, oud omtrent 78 jaar.
68. RAZE 4349, fol. 212V.
69. RAZE 4345, fol. 2iv, 4346, fol. 14V, 209V.
70. RAZE 4383, fol. 94V.
71. RAZE 4415, fol. 8.
72. RAZE 4365, fol. 102V, 105, io8v.
73. ld., fol. 106, io8v.

74. RAZE 4345, fol. 34-
75. ld., fol. 36.
76. ld., fol. 49V.
77. Zie GA Kampen 80, fol. 475 (12-3-1546): de schippers Jan Vriesgen, Hans Worst, Gijsbert Hoyer en Lam-

bert Raven komen met elkaar overeen dat zij tijdens hun zeiltochten naar oost en west bij elkaar
zullen blijven en elkaar bijstaan en beschermen tegen vijanden en zeerovers.

78. RAZE 4347, fol. 63V.
79. Zie bijv. RAZE 4345, fol. 10.
80. RAZE 4345, fol. 32.
81. Zie RAZE 4345, fol. 1, sv, 30, 55, 55V, 66, 91V, 121V, 124V, i6ov, 355; RAZE 4346, fol. 56V, 57V, 123,

127V, 128, 206, deel II, fol. 2iv.
82. RAZE 4350, fol. 88, 98V, 106,109V, 126V.
83. ld., fol. 134V, 135V.
84. ld., fol. 223.
85. ld., fol. 154.
86. ld., fol. 161.
87. ld., fol. 214.
88. N. Plomp en T. van Bueren, Luiken met gebedsportretten van Maarten van Heemskerck, in: Genealogie,

Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 5 (1999), pag. 88 e.v.
89. Zie Gens Nostra 45 (1990), pag. 451, eindreeks 121.
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GENEALOGIE HEKKEMA
afkomstig van Leek

DOOR PETRONELLA J.C. ELEMA

Inleiding
De genealogie van het Groninger landbouwersgeslacht Brouwers- reeds gepubliceerd in Gens
Nostra 46 (1991), pag. 1-16 - besteedde niet of nauwelijks aandacht aan de afkomst van de stam-
moeder daarvan, HarmkePeters Hekkema. Hoewel haar ouders en grootouders nog bekend zijn
en het geslacht terug gevolgd kan worden tot het midden van de zeventiende eeuw, is het vrij
lastig een overzicht te krijgen van deze familie. Een van de redenen daarvan is de locatie van
het geslacht: in Leek-Nietap-Roden, dat wil zeggen op de grens van twee provincies, waardoor
het zoeken meteen veel problematischer wordt. Eigenlijk zijn de nakomelingen die naar de
stad Groningen trokken nog het gemakkelijkst 'in te vullen'.

Daarnaast is er nog een belemmering: de familienaam is niet uniek voor deze familie en
bovendien onderhevig aan spellingsvarianten. Het is mogelijk dat enkele personen uit de
eerste periode, die veelal als Heekema voorkomen, toch bij het geslacht te rekenen vallen. Ande-
ren, die Hekma heten, misschien juist weer niet. Na 1811 was de naam evenmin uniek: ook dan
zijn er verscheidene families Hekkema, Hekema en Hekma die niets met het hier beschreven
geslacht te maken hebben.

Uit Gens Nostra 1993, pag. 303 (Friesland-nummer), haalde ik nog een verwijzing naar het
voorkomen van een andere Hekkema in Leek (hierin wordt overigens gesproken over Gerben
Hindriks, terwijl ik de voornaam als Germen genoemd vond) en wel als volgt:
Germen Hindriks (Hekkema), ged. Leek 18-1-1781 (zn. van Hindrik Germens en Tjitske Jans), schipper te
Leek, reeds vóór 1810 'verdwenen',, otr. Midwolda en Leek 18-3-1804 (huwel ijk vervolgens bespiert ofwel
gestopt) Trijntje Geerts, van Nietap.
Uit dit huwelijk:
a. Reina Hekkema, geb./ged.Leeki6-5/i4-6-i8o7,tr.Oostdongeradeel6-8-i83oRienfcSc/iregart/i«,geb./ged.

Aalsum 21-2/29-3-1807, herbergier en bakker, overl. Dokkum okt. 1847, zn. van Machiel Schregardus
en Tietje Piers.

De namen van de kerken in de stad Groningen zijn zoals gebruikelijk afgekort:
M.K. of Gr.K. = Martini- of Grote Kerk.
N.K. = Nieuwe- of Noorderkerk.
A.K. = A-Kerk.

Genealogie
I. Jan Pieters, in 1674 onder Midwolde, tr. Harmke Cornelis.

Zij zijn tezamen vermeld op de lidmatenlijst van Midwolde en Leek van 1674; op de eerstvolgende,
van 1686, ontbreken zij reeds. Zijn zij in de tussentijd verhuisd of dan reeds overleden?

Op 8 februari 16691 eiste een - deze? - Mr. Jan Pieters 7 gulden op bij ArentLant. Ook kwam er in die
periode een PieterJansen voor2, maar de naamscombinatie is niet uitzonderlijk genoeg om daarover
iets met zekerheid te kunnen zeggen.

Gezien de vernoeming zijn zij ongetwijfeld de ouders van Pieter Jans Hekkema, die zijn oudste
dochter Harmke noemde. Mogelijk hadden zij meer kinderen; dat kunnen dan geweest zijn (bewijs

ervoor kan ik echter niet leveren):

Kinderen:

1. Pieter, volgt II.
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2? Jan Jansen Heeckema, otr. Leek 29-4-1683 ('beide van die Leecke') Trijntien Meynts.
Zij kwamen tezamen voor op de bovengenoemd lidmatenlijst van 1686 (onder de Leeck) als: Jan
Heekema, Trintie Meynts.

3? Antje (Anke) Jansen Heekema, otr./tr. Leek/Marum 12/17-6-1694 Thijlo Krijthe, secretaris van
Roon.

Mogelijk ook (maar niet waarschijnlijk):

4? Grietien Jansen Heeckema.
Zij was de dienstmaegt van Harmen Schultens, gesworene van de stad Groningen, die volgens zijn
testamenten van 14 augustus 1666 en 19 februari 1678 zeer vele legaten uitdeelde. Grietien ontving
na Harmens dood 150 gulden3.

II. Pieter jans (Heckama), geb. op de Leeck (ca. 1670), belastingpachter, overl. na maart 1745,
otr./tr. Leek/Marum 19-9/26-20-1693 Trijntje Stevens, waarschijnlijk ged. Leek 22-3-1674, overl.
na maart 1735, dr. van Steeven Hendricks.

De schoonvader Steeven Hendricks liet te Leek ook een dochter Elbrich dopen (22-3-1674). Hij kwam
tientallen keren voor in de Civiele Zaken van Vredewold, vanaf 1667 tot aan zijn dood tussen 25
september en 16 november 16764. Klaarblijkelijk verkocht hij levensmiddelen en schonk hij alcoholi-
sche dranken; er wordt geregeld verwezen naar zijn 'rekenboek' en naar verteringen van plaatselijke
grootheden zoals de Heer van Nienoord, de grietman, de predikant, en de schutterij. Misschien was
hij te goed van krediet verlenen, maar hij moest vaak geld invorderen, later ook geld betalen; tegen
het eind van zijn leven is er bovendien een vrij hoge vordering op hem wegens pachtpenningen. De
laatste maal dat hijzelf voorkwam5, werd 'ter instantie van de adv. Krull in qlte versoeckende anslagh
van verkopinge van Steven Hendricks behuijsinge staende op de Leeck angesien de beschrijvinge is
verstreeken'. De aanslag - het bekendmaken van een publieke verkoping - werd toegestaan, tenzij
de gedaagde binnen veertien dagen betaalde. Dat zal er niet meer van gekomen zijn, want zeven
weken later6 verscheen Steven Hendricks weduwe voor de rechtdag om van Albert Peters een schuld van
61 gulden in te vorderen. Een aantal jaren werden nog eens (in het voorbijgaan) Steven Hendricks erfge-
namen genoemd, zodat toen ook de - helaas ongenoemd gebleven - weduwe gestorven geweest moet
zijn7.

Stevens dochter Trijntje (dan al lang gehuwd met Peter Jans Heekema, de laatste maal dat ik haar
genoemd vond) was op 25 maart 1735 een der erfgenamen ab intestato van wijlen de lieutenant Louters
weduwe8. De overige erven - alle drie waren zij volle of halve nichten - waren Willemtien Gerrits (ge-
huwd met Hindrick Eelkes) en Marijcke Sijdtses.

Peter Jans Heckama was belastingpachter en wel van diverse soorten belastingen. Vanaf 1 juli 1720
was hij 'mede pagtenaar van 't hoorngelt in het Westerquartier', later dat j aar pagtenaar van 't gemaal
in hetzelfde gebied9. Aan het eind van 1721 legde hij opnieuw de noodzakelijke eed af °. Dat gebeurde
halfjaarlijks (eind juni en eind december), maar werd waarschijnlijk niet altijd geregistreerd". Samen
met zijn schoonzoon Martijn Brouwer (d.i. Martinus Brouwers) was hij begin 1726 'gewezen pagters van
diverse species"2; zij hadden toen te maken met procedures.

Nog in 1734 werd hij genoemd bij een beroep van een H. J. K.-vonnis13 maar hij moet in het voorjaar
van 1745 nog steeds actief zijn geweest. Toen diende namelijk Pieter Jans Heekema woonachtig op de
Leek een rekest in om betaling van een restant schuld ad ƒ 128.18.0, die wijlen kapitein O.C. van Heerma
hem verschuldigd was, overigens tevergeefs14.

In 1729 werd van hem gemeld dat Peter Jans Heekema voor 25 gulden een kamp ten oosten van de
Westercingel huurde van het huis Nienoord, alsmede dat hij 10 gulden 'stedepacht' had te voldoen
voor een perceel op de Nietap'5.

In de stad Groningen werd zekere Peter Jans Hekema in 1729 genoemd bij de verkoop van een huis
aan de oostzijde van de Herestraat, 'waar 't Landschap Drenthe uithangt'; zulks tezamen met Sywert
Folkeringa en Jacomyna van Coeverden, de koopman Jacob Mindels en Elisabeth van Coeverden, Bastiaan
Hillebrands en Helena van Coeverden, en de weduwe RoelefHovingh '6. Mogelijk is dit dezelfde persoon,
maar ik vond niet hoe hij in dat geval aan dit mede-bezit kwam.

In het kohier van taxatiegeld i730-'3i wordt onder Midwolde etc. Pieter Jans Heekema opgegeven17.

Gens Nostra 57 (2002) 129



Uit dit huwelijk, allen gedoopt 'op de Leek' als kinderen van Pijter Jans:

1. Harmke Peters Hekkema, ged. 3-10-1694, lidmaat op belijdenis Leek 15-12-1726 (als Harmke
Peters vr. Brouwers), overl. 4-2-1741, otr./tr. Leek/Tolbert 26-5/23-6-1715 MartinusBrouwers,
'van Breda', koopman en pachtenaar op de Leek, overl. 26-6-174718.
Bij het huwelijkscontract van hun enige zoon in september 175719 waren als 'ooms en mooijs'
getuigen: Steven Heckema, Jan Heckema, de oldermanAnronf Jan* van Bargeen AntjeHeckema, alsmede
Obbe Hansen de Jong en Jantje Heckema.

2. Ulbertie (Ulbentje) Peters Hek(ke)ma, ged. 5-9-1696, tr. Leek 5-9-1717 Jan Vos.
Mogelijk overleed zij jong; haar zuster Roelejke liet tot driemaal toe een dochter Ulbina dopen, de
eerste in 1727, en kwam daarmee zelfs niet meer toe aan het vernoemen van hun beider moeder,
Trijntje.
Jan Vos is vermoedelijk dezelfde Jan Vos die met attestatie van de Bourtange, lidmaat werd te Leek
op 8 juni 1704.

3. Steven, volgt lila.
4. Roelfie (Roelejke) Peters Hekkema, ged. 21-1-1702, otr./tr. Leek/Roden 3-1/29-6-1725 Oene Trap,

'van Rhoon', ged. Groningen 9-5-1695 (als Onne), zn. van Onne Traps en Gepke Lode-
wijks. Hij otr. (1) Groningen 13-4-1720 Trijntien Jurriens Reysegers20.
Oene Trap had uit zijn eerdere huwelijk een dochter Gebke laten dopen (Roden 21-2-1723). Met zijn
tweede vrouw woonde hij op de Nijtap (Nietap); de doop van hun kinderen werd steeds aangete-
kend in het doopboek van Roden, maar vond meestal op de Leek plaats: Gebbine ged. Leek 10-2-1726,
Ulbina ged. Leek 5-7-1727, Gepke ged. Leek 30-1-1729, Hinderycks ged. Roon 12-2-1730, Ulbina ged.
Leek 3-2-1732, Pieter ged. Leek 31-5-1733, Ulbina ged. (Roden?) 18-7-1734, herent Lodewijks ged. (Ro-
den?) 14-8-1735, Bernardus Lodewijk ged. Leek 30-10-1736, Jan Ebels ged. (Roden?) 25-10-1739, Gepke
ged. Leek 20-11-1740, enjan Ibels ged. Leek 9-12-1742.

5. Antje Peters Hekkema, ged. 5-7-1705, belijdenis Leek 14-12-1731, lidmaat Groningen (met att.
van de Leeke) maart 1736, overl. in 1786, otr. (voor haar Pieter Jans Heckema als vader)
Groningen 31-10, tr. M.K. 24-11-1733 Antonijans, ged. Groningen Gr.K. 9-4-1697, scheeps-
timmerman, later olderman, overl. Groningen (breuk bet.) 10-8-1765, zn. van Jan Lucas
en Hindrickien Arents. Hij tr. otr./tr. (1) Groningen A. K. 2-5/3-6-1722 Aaltjen Berents, van
Groningen.
De ouders van Antonyjans werden genoemd in 1722, toen hij aan zijn vader en moeder Jan Lucas en
Hindrickien Arents een helling buiten Het Lutke Poortien verkocht21; hij had daarvan de ene helft in
1719 gekocht van Geugien Davidts en Aeffien Claessen.

AntjeHeckema was op attestatie van Leek in maart 1736 lidmaat te Groningen geworden; zij woon-
de toen al enkele jaren in de stad, aangezien ze in 1733 metAntoniJans was gehuwd. Mogelijk werd
zij juni 1773 nóg eens ingeschreven als lidmaat te Groningen, onder de naam Annechje Heckema in
Turfcorenstraat; erg voor de hand liggend is dat niet, omdat er toen niet van attestatie gerept werd
(en in principe werd een geloofsbelijdenis maar éénmaal afgelegd), maar tot dusver vond ik geen
naamgenote van haar die ervoor in aanmerking zou komen. AntjePeters was op dat moment moge-
lijk bezig te verhuizen, nadat zij haar woonstee 'Buiten 't Klein Poortje' aan haar jongste zoon had
verkocht.

Haar man was overleden enkele weken nadat zij in de zomer van 1765 een mutueel testament
hadden opgemaakt" waarin ook werd verwezen naar hun huwelijkscontract d.d. 30 oktober 1733
(dat ik zelf niet aantrof). Zij kwamen geregeld tezamen voor, meest in verband met schepen en
scheepsbouw, maar daarvoor wil ik graag verwijzen naar de genealogie Van Bergen, die ik in de
toekomst eveneens hoop te kunnen publiceren.

De werf verkocht zij in mei 1773 aan haar zoon Jan Antoni van Bogen (dit was al in het testament
van haar man bedongen) en enkele maanden later ook haar behuizing, alles buiten het Klein Poor-
tien te Groningen gelegen23. Om de een of andere reden had zij op 28 september 1769 van haar
zoon en schoondochter Willem Antoni van Berge(n) en Willemina Hindriks een volledige woninginven-
taris gekocht, gespecificeerd naar artikel en prijs, voor een totaalbedrag van ƒ 249.17.024. Verkeer-
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den de jongelui in financiële moeilijkheden en trachtte de moeder hiermee hun inboedel veilig te
stellen voor de crediteuren?

Het was haar dochter Trijntje aan wie zij op 31 december 1779 volgens een verzegeling 200 gulden
verschafte; deze lening (aangevuld met nog eens 100 gulden in contanten) aan Anthony Coenraadt
Pijlmei en Trijntje van Bergen werd op 20 mei 1783 geregistreerd25. Enkele maanden na die oorspron-
kelijke lening, uit december 1779, maakte AntjePietersHekma een testament op: zij verwees naar het
mutuele testament van 29 maart 1773, dat nog eens werd bekrachtigd, maar vulde aan dat de erfe-
nis van haar dochter Trientje zou worden gelimiteerd. Het haar toekomende erfdeel zou pas aan
haar worden uitgekeerd na de dood van haar man Antoni ConraadPylmel; tot dat tijdstip moest het
worden vastgezet. Kennelijk was deze echtgenoot een verkwister, of had hij zware schulden. Het
huwelijk was geen groot succes, want Trientje Antoni van Bergen verklaarde bij dezelfde gelegenheid
met deze beschikking volledig vredig te zijn.

Volgens de huwelijkse bijlagen (Delfzijl 1823) van de kleinzoon AnthonyJans van Bergen met zijn
tweede vrouw, is zijn grootmoeder Antje gestorven in het jaar 1786. Verrassenderwijs kon ik dit
overlijden niet in de stad traceren. Was zij op haar oude dag nog buiten de stad gaan wonen? Of
is het doodgewoon nergens geboekt?
Uit dit huwelijk, allen te Groningen buiten 't Klein Poortje geboren:
a. Luikas Antoni, ged. M.K. 8-8-1734.
b. Wilhelmus Antoni (van Bergen), ged. M.K. 8-8-1734, overl. na 1777, otr./tr. Groningen M.K. 23-7/12-

8-1763 Willemina Hindriks (p.q. Menne Hindriks als broeder).
c. Aaltien Elizabeth Antoni, ged. N.K. 13-9-1736.
d. Trijntien Antoni (van Bergen), ged. Gr.K. 22-11-1739, otr./tr. (voor haar Willem A. van Bergen, als

broeder) Groningen A.K. 12-4/7-5-1777 Anthony CoenraadtPijlmel (of: AntoniusPilemellé), van Gro-
ningen.

e. Jan Anthony (van Bergen), ged. M. K. 27-7-1742, otr./tr. (1) Groningen M. K. 22-11/10-12-1766 Hindrik-
jen DerksBusscher, otr./tr. (2) Groningen/Eexta 4/27-12-1773 Antje Jans Takens; otr./tr. (3) Groningen
M.K. 2/10-5-1789 Lubina Brongers, van Groningen, wed. van Hindrik Brommelkamp.

f. Johannes Antoni, ged. M.K. 10-11-1743.
g. Hindricus Antoni, ged. M.K. 19-3-1747.

6. Jantje Peters Hekkema, ged. 24-1-1708, belijdenis Leek 14-12-1731, lidmaat Groningen (met
att. van de Leek) maart 1741, overl. Groningen (als Jantien Hekma buiten Steentilpoort),
lijklaken M.K. 27-10-1783, otr./tr. (voor haar Pieter Jans Heckema als vader) Groningen
N.K. 11-4/14-5-1739 Abbe (incidenteel ook: Obbe) Hanssens de Jonge, 'van Midlum uyt West-
vrieslandt', begr. Groningen (collectedatum M.K.) 26-2-1798.
De collecte bij het overlijden van A bbe Hansen bracht ƒ 20.4.0 op, een relatief hoog bedrag dat op een
behoorlijke welstand wijst. Op 9 maart 1798 werd bovendien nog eens een breuk van 25 gulden
voldaan wegens het Taegraven met koetsen'. Dit spoort met de welstand van de overlevende zoon
uit dit huwelijk, die in 1806 zou overlijden.
Uit dit huwelijk (de dopen werden beurtelings onder patroniem en onder familienaam geboekt,
allen met het adres 'buiten het Kleine Poortje'):
a. HansAbbes dejongh, ged. Groningen N.K. 3-4-1740, overl. ald. 17-11-1806.

Hans Abbes was schatrijk; hij liet een nalatenschap van ƒ 115270.19.6 na, zelfs na het aftrekken
van 10% successierecht is dat nog meer dan een ton26. Hij verdeelde zijn erfenis bij testament van
17 september 1804 over zijn vaderlijke en moederlijke vrienden, maar vermeldde een groot
aantal prelegaten voor neven en nichten, alsmede halve neven en nichten (voor zover na te gaan,
worden hier achterneven en -nichten - de volgende generatie dus - betiteld als Tialve' neven en
nichten). Het erfdeel van zijn nicht Trijntje van Bergen, huisvrouw van Antony Pijlmel, ging naar
haar kinderen; zij mocht er alleen de vruchten van trekken. De halve neven Steven tnjacob Hekke-
ma, zoons van wijlen Jan Hekkema en Foekjejacobs, kregen ieder duizend gulden. Dan de kinderen
van Willem van Bergen en Willemina Hindriks: de halve nicht Jantje Willems van Bergen kreeg 1500
gulden toebedeeld, haar broer Anthony Willems van Bergen duizend gulden. De kinderen van Jan
van Bergen en Hindrikjen Derks Busscher. Anthony Jan van Bergen ontvingen 1500 gulden en de gou-
den schoen- en broekgespen van de erflater, Jantjen van Bergen huisvrouw van Justus Brouwer
duizend gulden. Tevens werden bedeeld Trijntje en Jan, kinderen van Jan van Bergen en Antje
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Takens, alsmede Antje en Maria, kinderen van jan van Bergen en Lubbina Brongers.
b. FijkeAbbes de Jonge, ged, Groningen N.K. 22-6-1741.
c. Steven Abbes de Jonge, ged. Groningen M.K. 30-4-1743.
d. Steven Abbes, ged. Groningen M.K. 6-6-1744.
e. Marten Abbes de Jonge, ged. Groningen N.K. 24-2-1746.
f. Trijntien Abbes de Jonge, ged. Groningen N.K. 16-3-1747.
g. Steven A&to, ged, Groningen N.K. 22-9-1748.
h. Trijntien Abbes, ged. Groningen N.K. 15-1-1750.

7. Willemke Peters Hekkema, ged. 24-9-1710, belijdenis Leek 14-12-1731, overl. na 1771, otr./tr.
Groningen A.K. (voor haar Abbe Hansen de Jonge, d.w.z. haar zwager) 12/31-3-1746 Jan
Harmens ten Cate, van Borne in Twente, geb. ca. 1710, koekebakker te Groningen, overl.
Groningen (breuk bet.) 23-1-1765.
Willemke werd lidmaat Groningen (met att. van de Leek) in december 1738 en verhuisde klaarblijke-
lijk aan het eind van haar leven terug naar haar geboorteplaats: met attestatie van Groningen werd
zij in 1771 weer lidmaat in Leek. Intussen had zij vele actieve jaren in de stad doorgebracht.

Begin mei i74i27 rekestreerde Willemtie Hekkama, geboortigh van de Leeck, bij het Groninger
stadsbestuur 'hoe is angesogt van de wed. Warffemius om nevens haar te handelen...' [= handel te
drijven]. Burgemeesteren en Raad wensten toch, dat zij eerst het burgerrecht en het gilde zou
winnen alvorens hiertoe over te gaan. Inderdaad betaalde zij (als Willemina Hekema) op 11 januari
1742 aan de stedelijke diaconie 17 gulden voor het burgerrecht en het kramergilde*8. Vijfjaar later
trouwde ze er, al ruim in de dertig.

Haar man was van doopsgezinde afkomst29 (de hier weergegeven geschatte geboortejaren zijn
aan de in noot 29 genoemde bron ontleend). Mogelijk was hij als meerderj arige gedoopt Groningen
8 maart 1748 (als Jan ten Cate an de Grote Markt), maar er waren meer leden van de familie in
Groningen komen wonen. Zijn zuster Trijntje Harmens ten Cate, huisvrouw van Lucas Lankamp in
Herestraat, werd volwassen ged. Groningen M.K. 12 juni 1744.

Na zijn dood leende WilmpiePietersHeckma (zij tekende zelf Willeke Pieter Heckema) 'wed. J. ten
Caate', eind 1772 nog eens 1200 gulden van de erven Derk Tjapkes Busscher, borg stelde zich haar
zwager Abbe Hansen de Jong 3°.
Uit dit huwelijk, te Groningen:
a. Reinderjans ten Kate, geb. ca. 1740, otr. Groningen, tr. Hoogkerk 23-10-1768 Annigje Fruitiger, dr.

van Pieter Frutiger en Suzanna Leutscher.
b. HarmannustenKate,ged.M.K. 25-5-1749(inOudeEbb.str.),bakker,overl.(ongehuwd)Groningen

31-8-1826.
c. Petrus ten Kate, ged. M.K. 17-3-1752 (Vismerkt).
d. AntjeJans ten Kate, geb. Groningen ca. 1757, tr. Groningen 1-6-1786 Jan Gelsema, ged. Groningen

1-6-1757, overl. ald. 1-8-1831, zn. van Tjeerd Sjoerds Gelsema en Foeke Sywerts.
8. Jan, volgt Illb.

lila. Steven Pieters Hekkema, ged. Leek 18-9-1698, lidmaat op belijdenis 's-Gravenhage (in de
Papestraat) april 1723, lidmaat Leek 12-12-1723 (als Steven Hekkeman) met att. van 's-Gravenha-
ge, later uitgeschreven, lidmaat Roden ca. 1730, bakker/herbergier op de Nietap, herbergier
in het rechthuis ca. 1768, overl. na september 1757, tr. (als jongman van Lijk bij Groningen),
otr./tr. 's-Gravenhage/Scheveningen 10/24-10-1723 Pieternella (Pietertje) Dekkers, van Aarsen bij
Emmerik.

Steven werd lidmaat in Den Haag en moet daar dus lang genoeg gewoond hebben om cathechisatie
te volgen. Bij die gelegenheid werd zij n naam weergegeven als Hekkeman, een spelling die - eenmaal
terug in Groningen/Drenthe - nog enige tijd bleef hangen: kennelijk aan de hand van zijn attestatie.
Bij Stevens vermelding op de lidmatenlijst van Leek staat de aantekening 'vertr.' met de datum 12
december 1723. Hij zal toen naar Roden zijn overgeschreven, doch de lidmatenlijst aldaar van 1730
vermeldt hem niet. Een der eerste daarop volgende inschrijvingen luidt echter: 'Steven Hekman van
de Nieuwentap, eertijds met attestatie gelijk hij sijde overgekomen sijnde dog niet aengetekent,
moet onder het register der ledematen om gedane belijdenisse gestelt worden'.
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Hij huurde overigens in 1729 enig land van de Nienoord, klaarblijkelijk nog onder Leek, voor
dertig gulden per jaar31. Een andere relatie met de Nienoord is te vinden in een inventaris van dat
adellijke huis, opgemaakt na het overlijden van Johan Carel Ferdinand van In en Kniphuizen. In 'het
groote eetsaal' wordt een viool genoemd 'werdende bij Steven Hekkema gepraetendeert'32.

Het Haardstedenregister uit 1742 vermeldde als bakker/heibergiei Steven PietersHeckma, woonachtig
aan hetzij de zuidzijde van De Leeck, hetzij de Noordoostzijde van Nietap. Zijn echtgenote vond ik
in Roden uitsluitend genoemd als Piet(ert)ien, zonder zelfs maar een patroniem. Mogelijk is zij be-
trekkelijk jong overleden; als Steven in 1757 getuige is bij het huwelijkscontract van een oomzegger
is hij alleen. Vreemd genoeg vond ik nergens een doop van hun zoon Jan, hoewel die blijkens de
vernoeming van twee dochters Petronella ongetwijfeld uit dit huwelijk moet stammen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, ged. Roden 8-9-1724 (op de Leek).
2. Petreus, ged. Roden 26-9-1728 (op de Nietap).
3. Jan, volgt IV.

IV. Jan Steevens Hekkema (Heckema, Heckma), van Roden, woont in 1764 op de Nietap, vanaf ca.
1767 tot 1783 wedman van Vredewold op de Leek33, overl. tussen april 1783 en 1803, otr./tr.
Roden/Tolbert 12/13-12-1764 Foecktien (Foekje) Jacobs, ged. Tolbert 22-5-1741, overl. na 1803, dr.
van Jacob Geerts en Lamke Allers.

Bij de doop van Foekje werd de moeder niet genoemd. Haar vader trouwde Tolbert 20 april 738 als
Jacob Geerts, van Niebert, met Lamke Allers, van Tolbert; we mogen wel aannemen dat laatstgenoemde
de moeder van Jacobs in 1741 geboren dochter is.

Als Jan Heckema op de Leek werd hij in 1765 gemachtigd op te treden als zaakwaarnemer voor de
hopman Jannes Sinninge en de vaandrig WybeRoersema, inzake affaires zich afspelende in de landschap
Drenthe34. Hij was gerichtswedman van Vredewold, zoals blijkt uit de overlijdensakte van de oudste
zoon, een carrière die klaarblijkelijk in 1783 tot een ruw einde kwam omdat hij zou hebben geknoeid
met de provinciale impost, een doodzonde in die tijd. Een rekest van zijn vrouw licht een tip van die
sluier op35: 'Op het ingediende request van Fokje Jacobs huisvrouw van de wedman J.S. Hekkema,
hoe tot haar innig leedwesen heeft vernomen, dat haar eheman voor eenige tijd in het bedrijf zijnes
ambts als gerichtsweddeman van Vredewol t op de Poffert zijnde aldaar door de provinciale geweldige
is opgeligt en na Groningen in hegtenisse overgebragt, waarvan suppliante onmogelijk de redenen
kan bevroeden, of het moest zijn wegens een geval op den 10-1-1783 tusschen de bedienden der admi-
nistratie en suppliantes zoon en genoemde haar eheman ten haaren huize gepasseert, welk geval
mogelijk door opgemelde bedienden op een ten uitersten beswaarlijke manieren aan UEd.Mog. zal
zij n aangebragt, dan suppliante (schoon wel defensionalen opsigtelijk dat geval aan UEd. Mog. zoude
kunnen voorbrengen) niet gaern over dit geval verdere onaangenaamheeden willende ondergaan, ja
zo mogelijk dezelve liever voorkomen, zo neemt dezelfde de vrijheit zich indeezen voor haar aller-
droevigste omstandigheden de hoge vrijheid op het demoedigste tot UEd.Mog. te wenden met on-
derdanig verzoek teneinde HEd. Mog. aan suppliante gratieus H.Heeren Gecommitteerden gelieven
te verleenen, om hierover in commissie te verstaan, en zo doenlijk gereguleert'.

Er zijn inderdaad gecommitteerden aangewezen, die aan de Gedeputeerde Staten verslag uitbrach-
ten. Laatstgenoemden veroordeelden 'de gedetineerde J.S. Hekkema' tot niet minder dan 600 gulden
breuk, en daarboven nog de kosten van de aanhouding en de gevangenschap! Het geld moest voldaan
worden voor hij werd losgelaten, en Gedeputeerden verboden tevens aan de gedetineerde 'voor altoos
om eenigerhande negotie 's lands impost onderhevig, nog doorhemzelfs of iemant van hethuisgezin,
bij hem in een en dezelfde behuisinge woonagtig, te exerceren'.

Reeds tien dagen daarna verkocht Jan Steevensz Hekkema mede optredende voor zijn vrouw Foeckjen
Jacobs aan de koopman A.A. de Jongen mons. J.A. van hergen hun behuizing, schuir en tuin op de Leek36.
Zwetten ten noorden het Leekster diep, ten oosten de Heereweg, ten zuiden de schans, ten westen
Jan Geerts Flonk, doende jaarlijks aan het huis de Nienoort ƒ 4.10.0 grondpacht. De prijs van 2600
gulden was hoog, maar dat was de boete ook, en mogelijk rustte er nog hypotheek op. In juli van
datzelfde jaar diende Foekje ten tweeden male een rekest in37: 'Op het ingediende request van Foekje
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Jacobs hoe haar man J. S. Hekkema bij apostille in dato den 1 april 1783 voor altoos is verboden een-
igerhande negotie 's lands impost onderhevig nog door hem zelvs of door iemant zijn huisgezin bij
hem in een en dezelve behuizing woonagtig te exerceren, dan aangezien de suppliante daardoor in
de onmogelijkheid is gebragt haar en hun vijf kinderen door de waerelt te brengen, en genoodzaakt
zal zijn zig bij de diaconie ter alimentatie te addresseren, en tog dien weg niet gaerne wilde inslaan,
zo was deszelvs ootmoedig verzoek teneinde UEd. Mog. suppliante gelieven te permitteren eenige
weinige negotie te hebben van koffij, thee en chocolade, om daardoor haar armoede en verzoek van
onderstand voor te komen.'

Ook dit verzoek werd afgewezen. Er is daarbij sprake van vijf kinderen, die ik niet allemaal kan
thuisbrengen: in aanmerking genomen dat zij wel niet tegelijkertijd twee dochters Petronella gehad
zullen hebben, missen we nog minstens één kind, dat ik in het doopboek van Leek niet kan vinden.
Waarschijnlijk hebben slechts twee zoons de volwassenheid bereikt. Het gezin heeft zich nadien
opnieuw in Nietap (aan de andere kant van de provinciegrens) hebben gevestigd. Volgens opgave in
het 'huizenboek' van Leek38 betaalde Jan Hekkema in 1781 en 1796 het hoge bedrag van ƒ 6.15.0 aan
heemstedepacht; hier woonde in 1803 Jacob Borgers. Als Jan Stevens Hekkema volgde hij in een andere
woning39 een sergeant Tip op, en betaalde daarvoor in 1781 huur. In 1803 gebeurde dit door de wedu-
we J. Hekkema, in 1814 door Jurrien Westerlaan Lunsingh.

Uit dit huwelijk:

ï. Steeven, volgt V.
2. Peternella, ged. Leek 3-1-1768.
3. Jacob (Jans) Hekkema(ri), ged. Leek 10-2-1771, smid, overl. Grootegast 10-11-1833, otr./tr. Mid-

wolde (W.K.)/Niehove 23-10/28-11-1803 Henke (Hinke) Jannes (van Dijken), ged. Leek (als
zoonl) 10-8-1777, overl. (als Henke Jannes) Grootegast 16-6-1857, dr. van Jannes Pokkes
(Popkes) en Grietje Folkers. Zij tr. (2) Grootegast 7-11-1839 Wilhelmus Antonius Luke (Lucke),
geb./ged. Daseburg (D) 17/19-4-1803, smid, zn. van Johan Georg Luke, kleermaker, en M.
Elis. Welberg.

4. fitter, ged. Leek 12-12-1773.
5. Petronella, geb./ged. Leek 22-1/25-1-1778.

V. Steven Jans Heckema, ged. Tolbert 10-2-1765, deurwaarder bij het Provinciaal gerechtshof
(Rechtbank van eerste aanleg) te Groningen, overl. ald. (Nieuwe Boteringestr. M135) 26-5-1839,
tr. Roden 2.g-u-i789FroontjeHindriks Cazemir, ged. Tolbert 12-8-1759, overl. Groningen (Nieuwe
Boteringestraat M135) 23-7-1831, dr. van Hindrik Lammerts en Frouwina Gooitses (Gootjes?).

Voor 'het dogtertje van Steeven Jans Hekkema, bij de wed. Busscher buiten Steentilpoort', werd een
lijklaken van de M. K. betaald op 16 november 1783. Het lijkt bijna onmogelijk dat dit een kind is van
de toen 18-jarige jongeling uit Tolbert, die pas omstreeks 1796 naar de stad verhuisde; in Groningen
is ook geen doop gevonden die hiermee kan corresponderen. Een andere mogelijkheid zie ik echter
niet binnen deze familie, tenzij er sprake is van een verschrijving.

De naam van Stevens echtgenote is sterk aan verbastering onderhevig. Zij werd gedoopt als Frone,
trouwde als Froontje en kwam nadien nog voor als Froutje en (meestal) Frotje, onder welke laatste voor-
naam zij overleed.

Beide echtelieden waren afkomstig van Tolbert ('t Oldbert), bij hun huwelijk woonden zij op de
Nietap, zij trouwden te Roden en daar werden hun oudste kinderen gedoopt. Rond 1796 moeten zij
naar de stad zijn verhuisd.

Steven Jans Hekkema, mede voor zijn vrouw optredende - zij heette toen al Cazemir - leende op 11
december 179240 driehonderd gulden van Grietje van Bergen, weduwe van Nicolaus Hennes. In 1803 trad
hij (als Stefen Heckema) tijdelijk op als voormond over de kinderen van Hendrik Lunsing en Sytske de
Koe*.

Zij hadden aanvankelijk aan het Boterdiep gewoond; op 3 december 1805 kochten zij van Cornelis
deCock een behuizing met een tuintje erachter aan de westzijde in de Nieuwe Boteringestraat, doende
jaarlijks tot grondpacht aan de stad ƒ 8.14.042. Zwetten waren ten noorden Fokke Haikens, ten oosten
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de straat, ten zuidenPieterKijl en ten westen PieterDerks. De (enorme) koopprijs van 8500 gulden werd
volledig gefinancierd uit een hypotheek a 4V2 %. Hier zullen zij wel tot hun dood zijn blijven wonen.

Na het tweede huwelijk van de zoon Jan Hekkema werd in het gezin opgenomen de kleinzoon Pieter
Jans Hekkema (geboren eind 1815). Ten tijde van de opname voor het bevolkingsregister van 1830 be-
stond het huisgezin uit man en vrouw, twee ongehuwde dochters van ouder dan dertig jaar, de toen
veertienjarige kleinzoon Pieter en een dertienjarig meisje uit Groningen, Dieverke van der Wal. Deze
laatste kan een dienstmeisje zijn geweest, maar volgens de opgave was zij 'zonder beroep'. Tien jaar
later waren beide ouders overleden: de twee dochters woonden toen nog in het huis in de Nieuwe
Boteringestraat 135, samen met hun tantezegster Pieter, die inmiddels zij n grootvader was opgevolgd
als deurwaarder. Hij trouwde in 1840 en verhuisde naar de Zwanestraat; de beide zusters woonden
later 'Buiten Boteringepoort 21b', waar ze ook overleden.

Uit het huwelijk:

1. Jan, volgt VI.
2. Foekje Hekkema, geb./ged. Nietap/Roden 9/21-4-1793, overl. Groningen (ongehuwd) 19-1-

1857-
3. Hinderk (Hindrik) Hekkema, geb./ged. Nietap/Roden 19-1/1-2-1795, zonder beroep (1823,

1825), deurwaarder bij de rechtbank van koophandel te Groningen (1826), overl. Gronin-
gen (Nieuwe Boteringestraat no. N109) 29-3-1827, tr. ald. 26-4-1822 Elsien Harkema, ged.
Groningen N. K. 10-9-1797, overl. ald. (Achtermuur H 46) 26-7-1867, dr. van Matthies Jans
Harkema, koopvaardijkapitein, en Mensina Gerlofs43.
Uit dit huwelijk:
a. Steffanus Hekkema, geb. Groningen (voor de Boteringepoort G 210) 22-3-1823, klerk (1850,1860),

deurwaarder (vanaf 1870), overl. Groningen (ongehuwd) 27-2-1900.
b. Mensina Hekkema, geb. Groningen (voor de Boteringepoort G 210) 29-1-1825, overl. ald. (Oude

Boteringestraat K 98, zonder beroep) 30-8-1845.
c. Pieter, geb. Groningen (Nieuwe Boteringestr. N107) 12-10-1826, overl. ald. (Nieuwe Boteringestr.

N107) 26-9-1827.

4. Frouke Wilhelmina Hekkema, geb./ged. Groningen M. K. 6/17-11-1797 (aan 't Boterd.), overl.
Groningen (ongehuwd) 12-3-1860.

5. Pieter, ged. Groningen N.K. 29-4-1802 (in de Lelienstraat).

VI. Jan Hekkema, geb./ged. Nietap/Roden 31-8/11-9-1791, adjudant bij de schutterij (1819), klerk
te Groningen (1830,1840), winkelier (1850), oud-commissaris van de Drentsche veeren (1869),
overl. Groningen 10-2-1869, tr. (1) ald. 16-2-1815 Charlotta Catharina Barlinckhojf, ged. Nieuwe
Pekela 11-6-1783, 'tappersche', overl. Groningen (voor de Heerpoort no. U 66) 28-8-1821, eerder
gehuwd met Heiko Cranenberg, dr. van Johannes Barlinckhoff, medicinae doctor later te
Scheemda, en Charlotta Loof; tr. (2) Groningen 15-8-1828 (met gerechtelijke toestemming)
Elsien Harkema (zijn schoonzuster, eerder gehuwd geweest met zijn broer Hindrik Hekkema),
ged. Groningen N. K. 10-9-1797, overl. ald. (Achtermuur H 46) 26-7-1867, dr. van Matthies Jans
Harkema, koopvaardijkapitein, en Mensina Gerlofs.

Zeker tot 1840 en mogelijk nog langer woonde Jan Hekkema in de Nieuwe Boteringestraat en wel als
klerk. In 1850 vond ik hem als winkelier genoemd in de Nieuwe Ebbingestraat; na 1854 zal hij zijn
verhuisd naar de Heerestraat, daarna naar de Grote Kromme Elleboog en zeker ook nog andere adres-
sen.

De zoon uit het eerste huwelijk, Pieter (ook: Pieter Jans) Hekkema, werd grootgebracht bij zij n vader-
lijke grootouders en in zijn beroepskeuze volgde hij zijn grootvader: ook hij werd deurwaarder. De
voorkinderen van Elsien Harkema bij de broer van haar tweede man bleven echter wel deel uitmaken
van het gezin.

Van de beide dochters uit het tweede huwelijk overleed de oudste als kleuter; de jongste, Mattheijsi-
na, bleef evenals haar halfbroer Steffanus (eerst klerk, later eveneens deurwaarder) thuis wonen, op
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steeds wisselende adressen. Beiden bleven ongehuwd en zij woonden tot het einde van hun dagen
samen.

Uit het eerste huwelijk:

1. PieterHekkema, geb. Groningen 10-12-1815, deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank
te Groningen, overl. ald. 12-8-1884, tr. Groningen 10-11-1841 Anna Elizabeth Biebericher, geb.
Groningen 6-9-1825, overl. ald. 14-2-1895, dr. van Jan Christiaans Biebericher, koopman,
en Hinderika Boersma.
Na het overlijden van haar man vertrok Anna Elizabeth op 13 februari 1886 naar 's-Gravenhage,
keerde op 19 september 1887 terug in de stad, vertrok weer naar 's-Gravenhage op 19 september
1889 en werd op 24 oktober 1894 weer in Groningen ingeschreven, waar zij enkele maanden later
overleed. Uit dit huwelijk nageslacht.

2. Johanna Charlotta, geb. Groningen (voor de Heerepoort U 66) 7-9-1819, overl. ald. (voor de
Boteringepoort M135) 26-4-1828.
Uit de Groninger Courant: 'Groningen den 7 september 1819. Heden morgen, omstreeks 8 uren,
verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapene dochter C.C. Barlinckhoff, huisvrouw van J.
Hekkema.

Uit het tweede huwelijk:

3. Johanna Charlotta, geb. Groningen (Nieuwe Boteringestr. N108) 7-9-1828, overl. ald. (Nieu-
we Boteringestr. N108) 13-6-1831.

4. Mattheijsina Hinderika Hekkema, geb. Groningen (Nieuwe Boteringestr. N107) 21-12-1830,
overl. ald. (ongehuwd) 25-2-1907.

Illb. Jan Pieters Heckema, ged. Leek 4-12-1712, woonachtig op de Leek, overl. na begin 1783, otr.
Leek (att. verleend) 19-3-1747, otr./tr. Groningen 11-3/28-4-1747 Marchien (meestal: Marrigjen,
soms Martjé) van Senden, geb. Groningen 4-3, ged. (Ev. Luthers, als Marchien) 7-3-1728, dr. van
Matthias van Zenden en Anneghjen Willems.

De vader van Marrigje, de meestersmid Matthias van Zenden, was gehuwd Groningen M. K. 17
mei 1720 (afkomstig van 'Backbargen uyt het Stift Osnabrugge') met Anneghjen Willems, voor
wie optrad Willem Beerents als vader. Matthias kocht op 18 mei 1731 graf no. 57 in de Lutherse
kerk44. Op 8 april 1752 werd dit grafeigendom overgeschreven op 'Jann Peter Heckema nomine
uxoris', wonende op de Leek. Zij verkochten het enige tijd later weer.

Marrigje, dan al geassisteerd met haar 'eheman' Jan Pieters Heekman (hij tekent zelf als Jan P. Heckema)
kwiteerde op 17 november 1749 haar voorstanderen45. Zij was toen al enige tijd gehuwd. Jan Pieters
Heckema was in september 1757 getuige bij het huwelijkscontract van zijn oomzeggerPefrcuBrouwm.
Zijn vrouw was niet meegekomen!

Jan Pieters had belijdenis gedaan Leek 1769, en kwam inderdaad voor op de lidmatenlijst van begin
1783. Bij zijn vrouw was dat niet het geval; die hield mogelijk nog aan haar Lutherse afkomst vast.
Zij bezaten in ieder geval een huis in Leek: dat werd in 1779 voor 432 gulden verkocht aan de schoen-
maker MarkusZuidema en zijn vrouw Wemeitje Warners 46.

In de eerste jaren van het huwelijk vond ik noch in Groningen, noch in Leek kinderen gedoopt; de
vier kinderen die ik wel in het doopboek van Leek aantrof, vond ik later nergens meer terug. Mogelijk
is het gehele gezin naar elders verhuisd.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, ged. Leek 18-8-1754.
2. Trijntje, ged. Leek 8-5-1757.
3. Matthias, ged. Leek 28-11-1762.
4. Antje, ged. Leek 22-6-1767.
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Noten
1. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 84, oud nr. LXXI a 3.
2. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 84, oud nr. LXXI a 3,19-4-1669.
3. GAG, RA III x 58, fol. 241V., 23-11-1680.
4. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 84-86, oude nrs. LXXI a 3 t/m 5.
5. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 86, oud nr. LXXI a 5, 25-9-1676.
6. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 86, oud nr. LXXI a 5,16-11-1676.
7. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 87, oud nr. LXXI a 7, 8-12-1684.
8. GAG, 321 mr, Rekestboek, dl. 32.
9. RAG, S.A. 165,7-11-1720, 28-11-1720,6-2-1721, 27-6-1721.

10. RAG, S.A. 165,31-12-1721.
11. RAG, S.A. 167,30-6-1724; S.A. 168,31-12-1725.
12. RAG, S.A. 168,31-1-1726,14-3-1726.
13. RAG, S.A. 173,8-7-1734.
14. RAG, S.A. 436,1-3-1745.
15. E.C. Geerdink-van der Worp, Het meijersboek van de Nienoord, 1643-1652 (HA Nienoord, inv. no. 634,

1729, (Leek 1997), blz. 2, no. 5, ten N. van de Lange Laene, en blz. 8, goederen in het landschap
Drenthe gelegen op de Nietap onder het carspel Rhoon.

16. GAG, RA III x 107, fol. 43, 2-5-1729.
17. RAG, S.A. 2217.
18. Voor hun nakomelingen (via hun zoon PetrusMartinus Brouwers) zie: P.J.C. Elema, Brouwers (Gronin-

gen), in: Gens Nostra 446 (1991) pag. 1-16.
19. GAG, RA III ij, 29-9-1757.
20. Voor details aangaande Oene (of Onne) Trap en zijn eerste vrouw, zie de genealogie Reisiger / door

Th. Hart de Ruyter en Ariette Schippers, in: Nederlandsche Genealogieën. Dl. 9,1989, p. 76 e.v.
21. GAG, RA III x 99, fol. 188,16-3-1722; III x 96, fol. 210, 25-5-1719.
22. GAG, RA III ij, 26-6-1765.
23. GAG, RA III x 166, fol. 137VO, 8-5-1773 en III x 167, fol. 87V., 11-10-1773.
24. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 312, oud nr. LXV b 8, fol. 103,19-10-1769.
25. RAG, RA Fivelingo. inv. nr. 9, oud nr. VII b 4, fol. 24.
26. RAG, Successiememories, inv. no. 37, fol. 43, no. 344,17-2-1807.
27. GAG, 321 rnr, Rekestboek, dl. 37,3-5-1741.
28. GAG, Diaconie N.H. gemeente, no. 539, rekening 1741-42, p. 21.
29. C. L. ten Cate, Genealogie van de Groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C/Kate uit

Borne, Utrecht 1988, pag. 20.
30. GAG, III x 165, fol. 198, 25-11-1772, gereg. 28-11-1772.
31. E.C. Geerdink-van der Worp, Het meijersboek van de Nienoord, 1643-1652 (HA Nienoord, inv. no. 634,

1729, (Leek 1997), blz. 15.
32. HA Nienoord, inv. no.825,11-9-1737.
33. Onder andere volgens de overlijdensakte van zijn oudste zoon.
34. RAG, RA Westerkwartier, inv. nr. 311, oud nr. LXV b 7, fol. 93,31-10-1765.
35. RAG, S.A. 448,1-4-1783.
36. RAG, RA Fivelingo, inv. nr. 69, oud nr. VIII b 4, fol. 13,11-4-1783.
37. RAG, S.A. 448, 24-7-1783-
38. E.C. Geerding-van der Worp, De Leek (dl. 2), 1996, huis no. 134, blz. 77.
39. Idem, huis no. 131, blz. 74.
40. GAG, RA III x 201, fol. 84V.
41. GAG, RA III x 212, fol. 60, 24-1-1803.
42. GAG, RA III x 217, fol. 192.
43. P.J.C. Elema, Harkema (stad-Groningen, ize-i8e eeuw), in: Gruoninga 41-42 (i996-'97), blz. 140-157.
44. GAG, Archief Evangelisch Lutherse Gemeente, Grafboek, graf no. 57.
45. GAG, Weeskamerarchief no. 124, fol. 197VO, 17-11-1749.

46. Als noot 38, huis no. 136, blz. 79.
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IN MEMORIAM HERMAN KRUIMEL

Op 28 december j .1. overleed te Heerde het oudste
erelid van onze vereniging, de heer H. L. Kruimel.
Bij zijn overlijden was hij 98 jaar oud wat dus
inhoudt, dat de ouderen onder onze leden onge-
twijfeld een levende herinnering aan deze kundi-
ge, maar bovenal aimabele persoon zullen heb-
ben, maar dat de jongeren niet anders dan zijn
naam wel eens zullen hebben gehoord. Een korte
schets van zijn levensloop zij daarom hier toege-
staan:

Herman Louis Kruimel werd op 25 augustus
1903 te Leiden geboren als zoon van Dr. Gerlach
Marinus Kruimel, arts en gemeenteraadslid, en
Fosca Leonarda Meyjes. Reeds op jonge leeftijd
was hij actiefin de genealogie: na een nog eerder,
kortstondig lidmaatschap werd hij toch ook al in
1928 (en nu blijvend) lid van wat toen nog het
Genealogisch-heraldisch Genootschap 'De Neder-
landsche Leeuw' heette. In de jaren 1938-1940 en
van 1945-1949 was hij redacteur (in de tweede pe-
riode: genealogisch redacteur) van Nederlandsch
Archief voor Genealogie en Heraldiek, waarin hij ook zelf publiceerde. Daarnaast deed hij ter voor-
lichting van anderen in 1940 zijn Stamboomonderzoek in depractijk verschijnen.

Toen direct na de Bevrijding het Centraal Bureau voor Genealogie werd opgericht, werd hij
aangesteld als conservator van de afdeling Genealogie, heraldiek en familie-archieven. Het
waren drukke tijden voor hem: afgezien nog van de dagelijkse leiding met alle materiële
moeilijkheden in die eerste wederopbouwjaren, vergde ook de snelle groei van de collecties
al zijn aandacht. Enkele grote bibliotheken werden aan het CBG geschonken maar moesten
nog wel correct gecatalogiseerd worden, terwijl het aantal bezoekers gaandeweg groeide dat
ergens bij het familie-onderzoek was 'vastgelopen' maar zich dan graag tot hém wendde om
advies. Tallozen heeft hij kunnen helpen, zo al niet met een exact gegeven, dan wel door te
verwijzen naar een bron elders waar vermoedelijk het antwoord wel te vinden zou zijn. Type-
rend voor hem was ook, dat hij wanneer een auteur een publicatie, hoe klein ook, kwam bren-
gen hij altijd naar de studiezaal kwam om voor die schenking te danken en een gesprek met
de schenker te beginnen. Naast dit alles vergde ook de Rijksakademie van Beeldende Kunsten
(waar hij in 1956 tot lector werd benoemd) zijn aandacht.

Per 1 december 1968 bereikte hij de pesioengerechtigde leeftijd, maar hij zette zijn werk-
zaamheden vrijwel onverminderd nog enkele jaren voort. Pas op 20 oktober 1972 nam hij
afscheid tijdens een feestelijke bijeenkomst in een stampvolle studiezaal van Nassaulaan 18.
Daarbij waren toen ook vele NGV-ers aanwezig. Want Kruimel was al kort na de oorlog ook
lid van onze vereniging geworden; wanneer precies is helaas niet meer na te gaan, maar het
moet in alle geval vóór 1950 zijn geweest. Niet dat onze toen nog zo prille vereniging hem op
dat moment eigenlijk iets te bieden had (het omgekeerde was uiteraard wél het geval!), maar
uit sympathie voor deze beginnelingen. In de loop der jaren heeft hij tientallen malen voor
afdelingen van de NGV lezingen gehouden, qua inhoud zakelijk en belangrijk, maar met de
charme van een causerie. En ook overigens, b.v. op de jaarlijkse Genealogische Dag, was hij
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vaak aanwezig. Tijdens de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan onzer vereniging (1971)
werd hij door de Algemene Vergadering (in die j aren nog gecombineerd met de Genealogische
Dag) onder algemene bijval benoemd tot erelid.

Hij mocht dan op verschillende wijzen geëerd zijn (het bestuur van het CBG had hem in
1968 met ingang van zijn 'officiële' pensioendatum benoemd tot gedelegeerd bestuurslid,
later: adviseur), dat betekende niet dat hij op zijn lauweren ging rusten. Integendeel. Om ons
tot zijn publicaties te beperken (want veel van zijn 'overige werk' ging gewoon door) zij in de
eerste plaats gewezen op de door hem verzorgde aangevulde en gecorrigeerde heruitgave in
twee delen van het Genealogisch Repertorium dat kort voor zijn feitelijk afscheid in 1972 nog in
twee delen kon verschijnen. Vervolgens stelde hij een ooit door hem geschreven omvangrijk
manuscript betreffende de genealogiebeoefening in Nederland te onzer beschikking dat,
samen met hem, door een kleine redactiecommissie werd gereed gemaakt ter uitgave bij een
volgend NGV-jubileum (Vooroudersgezocht, 1981). In 1985 droeg hij bij aan het Liber Amicorum
Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg met een genealogie van het geslacht Van Surck, daarbij in de
inleiding dan wijzende op de relatie met de Muiderkring. Eveneens in 1985 kon van zijn hand
verschijnen Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes, Posthumus Meyjes en Van Oostrom
Meyjes (de familie van zijn moeder dus). Het was een zwaar werk geweest, niet omdat het hem
aan kunde of bereidwilligheid ontbrak, maar omdat er steeds méér van hem gevergd werd.

Aan de andere kant heeft hij in die jaren met veel genoegen, maar als het ware op de achter-
grond, meegewerkt aan het Rapenburg-project. In de jaren '80 startte op diverse universiteiten
een historisch onderzoek naar elitevorming in de Republiek, zo ook in Leiden waar men een
vooral prosopografisch gericht onderzoek begon naar de bewoners van het Rapenburg. Weldra
werd de toen gevormde werkgroep in contact gebracht met Kruimel, die zich toen spoedig
omringd zag door een groep studenten die hem van alles en nog wat vroegen: naar personen,
families, vroegere toestanden, gebeurtenissen, enz. enz. Meestal kon hij hen op slag antwoor-
den. Hij heeft van dit contact met een zoveel jongere generatie eenvoudig genoten. Wanneer
men dus het werk van Th. H. Lunsingh Scheurleer e.a. Het Rapenburg; geschiedenis van een Leidse
gracht dat als meerdelige uitgave in 1986 begon te verschijnen raadpleegt, moge men zich
realiseren dat hij hier óók aan heeft bijgedragen.

Ongetwijfeld zijn wij met het noemen van deze publicaties verre van compleet geweest, maar
deze wilden wij althans toch memoreren. Want zoals de Romeinse spreuk 'Verba volunt,
scripta manent' (woorden vervliegen, maar het geschrevene blijft) al aangeeft, kan men na
iemands overlijden vaak niet goed anders. Maar verre zijn concrete werk overstijgend, is voor
ons toch de herinnering aan zijn persoonlijkheid, zijn karakter en de welwillendheid waarmee
hij jong en oud tegemoet trad. Kortom: wij kunnen niet anders dan dankbaar zijn dat wij hem
op onze levensweg hebben mogen ontmoeten.

J.W. Lugard
H.H.W. vanEijk
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
Ria Sels-Emous, Zeven generaties Thie. Van Zaandam via Amsterdam naarRochdale, Kortenhoef 2001,73 pp.,
ill.

In 1809 trouwde Johan Diederch Thie met Margaretha van der Linden. Zijn naam verraadt een Duitse
afkomst en dat blijkt ook wel uit de bronnen. Volgens het boek is hij op 25 mei 1785 te Menslage gebo-
ren. Bij zijn overlijden zijn de aangevers de namen van zijn ouders niet bekend. Mogelijk was een tocht
van Kortenhoef naar Menslage wat ver, zodat geen onderzoek is gedaan naar de voorouders van Johan
Diederich. Echter, van Kortenhoef naar Weesp is niet zo'n heel eind. In het verenigingscentrum te
Weesp bevinden zich namelijk diverse door J. G. Voortman en R. Voortman bewerkte bronnen betreffen-
de Menslage, waaronder de doopboeken. Uit deze boeken is de stamvader eenvoudig te vinden. Op 25
mei 1785 werd namelijk gedoopt: Johann Diederich Thie, zoon van Johann Schwietert Thie en Anna
Maria Kramers (die op 2-5-1782 te Menslage trouwden). Dat het nog meer de moeite waard zal zijn eens
naar Weesp te komen, bewijst het feit dat ook de doop van Johann Schwietert Thie op 25 januari 1758
te vinden is. En verder..., zie de boeken in het Verenigingscentrum!

CdG

Laurus M. Sinke, Het Zeeuwse geslacht Sinke (inclusiefSankey, Sincke, Synke). Supplement familieboek, z.p.,
z.j. [= Utrecht, 2001], 213 blz. + index, ill.

In Gens Nostra van januari 1994 mocht ik in een korte bespreking waardering uiten voor het toen
verschenen familieboek, waarop het thans besprokene een supplement vormt. Na de verschijning van
het eerdere boek kwamen er aanvullingen en verbeteringen binnen, er stierven familieleden en de
familie zette het bestaan voort, hetgeen ook verdere genealogische informatie genereerde. Het plaatste
de heer Sinke voor het probleem of hij een herdruk van het oorspronkelijke werk moest verzorgen,
waarin verwerkt de nieuw verkregen gegevens, danwei een supplement-deel, ook nog altijd van respec-
tabele omvang, dat eigenlijk steeds in combinatie met het oorspronkelijke boek zou moeten worden
geraadpleegd. Hij koos voor de laatste opzet, vooral ook omdat een herdruk met aanvullingen een heel
uitvoerig boek zou worden, dat hoge productiekosten meebracht en daarom heel duur dreigde te wor-
den. Veel bezitters van het 'oude boek' zouden het nieuwe daarom niet kopen en de oplage zou - naar
gevreesd mocht worden - voor een aanzienlijk deel bij de auteur blijven liggen. Het lijkt een dilemma
dat zich vaker zal aandienen! Aardig is in dit werk dat mede zijn opgenomen de nodige bijdragen van
verwanten, familieverhalen eigenlijk, die aldus ook zijn vastgelegd.

De prijs van deze mooie uitgave bedraagt € 45,- plus € 8,- bij toezending, te betalen door overma-
king op gironummer 65.21.60 t.n.v. de auteur te Utrecht.

Heraldiek
A.H. Hoeben, Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel 1, Waalre/Helmond, 2001; 236 blz.

Met dit heraldisch werk heeft de heer Hoeben een belangrijk deel van de gegevens uit zijn kaartsys-
teem/computer gepubliceerd, die hij in vele jaren uit allerlei bronnen had verzameld. Zoveel mogelijk
wordt steeds het gevonden wapen beschreven. Van sommige wapens kan slechts gedeeltelijk worden
vastgesteld wat zij voorstellen, zodat de blazoenering dan blijft steken bij 'een boom' of'het Romeinse
getal CXXI'. Aangegeven wordt waar men eventueel een afbeelding van het wapen in de literatuur kan
aantreffen en of er sprake is van een zegel of cachet. Zonder ze te hebben geteld, taxeer ik het aantal
beschreven wapens in dit repertorium op ruim vierduizend. Opmerking verdient dat in de alphabeti-
sche vermelding van de geslachtsnamen lidwoorden en voorzetsels zijn weggelaten; die worden wel in
de tekst vermeld.

Voor het gebied van Noord-Brabant heeft de auteur over de daar aangetroffen wapens werkelijk een
boekje opengedaan. Uit zijn voorwoord halen we de wetenschap dat hij zijn gedachten laat gaan over
een tweede deel. Ook al zal zijn vrouw dan nog meer eenzame uren tegemoetgaan - ik knipoog hier
even naar een opdracht in het boek - de genealoog en zeker de heraldicus zal er niets tegen in brengen.
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Er kunnen nog exemplaren schriftelijk besteld worden bij de auteur, Liatrislaan 12,5582 GJ Waalre; de
prijs is € 23,85 incl. verzendkosten.

C.E.G. ten Houte de Lange, Repertorium Familiewapens van bekende Nederlandse Geslachten. Een overzicht
van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlan-
den, 's-Gravenhage/Rotterdam, 2001.

Na geruime voorbereidingen verscheen in oktober 2001 deze lang verbeide gemeenschappelijke
uitgave van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en Barjesteh van
Waalwijk van Doorn & Co's Uitgeversmaatschappij. Het is een zeer fraai uitgevoerde uitgave geworden,
twee groene stempelbanden, goud op snee, in cassette, en weergevende 3532 wapens, alle in kleur. De
wapens hebben betrekking op geslachten, die als vooraanstaand golden in de 19e en 20e eeuw. Rege-
ringsgeslachten uit de 17e en 18e eeuw die rond 1800 zijn uitgestorven, danwei maatschappelijk terugge-
vallen, ontbreken over het algemeen in het boek, hetgeen toch eigenlijk wat spijtig is. Spijtig ook,
omdat juist deze wapens vaak op gevels, museale voorwerpen, in gebouwen, kerkramen, e.d. voorko-
men. Een verwijzing naar de bestaande literatuur, waar men in veel gevallen meer omtrent het wapen
kan vernemen, is in elk der beide delen achterin opgenomen. Blazoeneringen zijn weggelaten.

De illustraties, zo leert ons de Verantwoording, zijn alle met behulp van een computer vervaardigd,
zij het dat daarbij de blijkbaar onmisbare hulp van een illustrator - in dit geval de heer Keivin Wilson
- noodzakelijk was. Naar hem toe gaarne een deel van de hulde voor het mooie resultaat.

Het Repertorium pretendeert geen officiële status te hebben. Over de opnamecriteria valt te discus-
siëren. Niet zozeer ten aanzien van de adel. Die is in Nederland formeel bepaald. Bij het begrip patri-
ciaat kan de discussie al oplaaien, en bij de aanverwante geslachten nog iets meer. De auteur veront-
schuldigt zich trouwens bij voorbaat voor onvolledigheden, met name het niet opnemen van wapens
van families, die eigenlijk wel daarvoor in aanmerking komen op grond van de gekozen criteria. Van
deze criteria is misschien hier of daar ook wel eens afgeweken, maar dan is er altijd nog het aanvullende
criterium van gegoedheid, het behoren tot de verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
zijnde diegenen die voorkomen op de lijsten van hoogstaangeslagenen in 's Rijks belastingen. Voor dit
moment echter geen discussie, maar erkentelijkheid dat er weer eens een heel mooi heraldisch boek is
verschenen.

Het Repertorium is nog verkrijgbaar ad ƒ 695,-, te storten op rekening 511990405 t.n.v. de penning-
meester van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

R.F. Vulsma

AANWINSTEN

L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.M. van der Hoeven en P.M.L. Vlasveld, Genealogie van het
geslacht Vlasveld, Rotterdam 1994.
Johan Belderbos, Genealogie van het geslacht Belderbos, 's-Gravenhage 1888.
P.A.M, van den Berg, Waor kom ie vandan? Gezinnenboek van de gemeente Steenderen van 1678-1811, waaronder
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Steenderen en Baakse broek - Bakerveld - Bakerweerd - de Covik - de Emmer - Lam-
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Wil van der Horst-Harkema

Rectificatie
In de rubriek Wegwijs van het januarinummer, staat op blz. 41 een storend foutje. Ongeveer op de
helft van de rechterkolom staat: 'Vaak zijn we bij type E die parenteelachtige uitbreiding van de ge-
nealogie ...'. Het tweede woordje moet 'zien' zijn, zodat de regel correct luidt: 'Vaak zien we bij type E
die parenteelachtige uitbreiding van de genealogie...'.
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Bestel-
lingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkin-
gen onderhevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. = correc-
tief), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang, kwst. =
kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
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Bergen 1921]; Een school in Bergen, 1922-1993.

Idem, Themanummer, juni 1996. Bergen aan Zee 90 jaar. Pioniers in de wildernis; Interview met
Thijs Ravenhorst [geb. Bergen 1915]; Vooroorlogse bouwvormen in Bergen aan Zee; Voorts vele oude
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Telegraafkantoor met bovenwoning; Over de achtergrond van straatnamen in Bergen aan Zee; Bergena-
ren vertellen over vroeger [Frits Zeiler, geb. Bergen 1915]; F.J.M. Otten: Grondbelasting en onroerend
goed in Bergen in de jaren 1875-1904; Herinneringen aan Dirk Klomp (1883-1947).
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ment)]. Idem, 8e jg., nr. 12, dec. 2001 [A. Klijn: Moeders' naam is wet. WODC-onderzoek Evaluatie Naam-
wetgeving; Collega; vinden. 'Help mijn moeder wordt erkend ...' (2) ['waarop is ons naamrecht geba-
seerd' > terugblik; verschil tussen wijziging geslachtsnaam 'sec' (bij KoninklijkBesluit) en de geslachts-
naam gerelateerd aan de afstamming].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 116 (2001), afl. 4.1. Steen:
Idealisme versus pragmatisme. De Belgisch-Nederlandse culturele betrekkingen 1945-1980; J. Tollebeek:
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Caert-Thresoor, 20e jg. (2001), nr. 3. 'Carte Belgica Arnout petite': Een nieuwe kijk op een vroege kaart
van de Nederlanden; Eenvoudig 2oste-eeuws onderzoek van oude kaarten van Texel en van Hongarije.
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de oprichters van Caert-Thresoor [Braam, Werner, Vis, Zandvliet]; Twintig jaar Caert-Thresoor in cijfers:
Portret van een jubilerend tijdschrift; Een kijkje achter de schermen van Caert-Thresoor.

The Caledonian Society, Mededelingen, 25e jg., no. 3, sept. 2001. Schotse sprokkels; Verv. Vrouwen in
het leven van de Pretenders. Idem, no. 4, dec. 2001. R. Vennik: Het Schotse geslacht Maxwell (i2e-i6e
eeuw).

Cronicke van den Lande van Philippuslandt (Contactblad Heemkundekring 'Philippuslandt*; secr.: C.
Overwater, West-Havendijk 84,4651VZ Steenbergen; contr. ƒ 25,- p.j.), ie jg., nr. 1, okt. 2001. Notulen
oprichtingsvergadering 26 januari 2001 in De Wimpel te Sint Philipsland; Begraafplaats als cultuurbe-
zit; ].]. Heijboer Azn;. Cornelis Walraven: een Limburger op Flupland [geb. (waarschijnlijk) Maastricht,
tr. ald. 1667 Cornelia van de Luyster]; J. Kempeneers: Het pand Voorstraat 54 ofwel 'het huis van dijkbaas
Cent den Braber' [Vincent den Braber (1783-1874) kocht huis en erf in 1825, tr. 1824 Cornelia van Oeveren
(exm. Maria Dorst); vroegere en latere bewoners]; Functionarissen [naamlijst van schouten 1647-1827].

Genealogie zonder grenzen, nr. 52, dec. 2001. Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [1737-39]; Verv.
Register van Familiearchieven... RijksarchiefHasselt; Boeken en tijdschriften met betrekking tot genea-
logie die geraadpleegd kunnen worden in het documentatiecentrum van de Provinciale Bibliotheek te
Hasselt; Antw. o.a. Rouwet/Ruwet, Hoen, Dautzenberg, Vandeberg.

Gens Data, 18e jg., nr. 5, sept.-okt. 2001. A. Noot: PAF; Anderstalige termen; Zone Alarm, een gratis
firewall programma (2). Idem, nr. 6, nov.-dec. 2001. JW. Koten: Verslag 11de landelijke computergenealo-
gische dag [te Ede; okt. 2001]; Uit onze e-mail-bus.

Gens Germana (WGOD-Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland), jg. 27, nr. 4, nov. 2001. G.H.
Paetzel-Veenstra: Auf der Walz [= auf Wanderschaft; 'het systeem van de trekkende gezellen komt voort
uit het gildewezen'; prettig leesbare toelichting op het onderwerp]; J. Freeke: Op zoek naar Wanderbur-
schen in Amsterdam [registers van verstrekte reis- en verblijfspassen 1849-1922]; N. H.J. Pabon: Johan Carl
Pabon en zijn Wanderbuch; Het Wanderbuch van Heinrich Raabe; G.H. Paetzel-Veenstra: Stamreeks
Backers/Bakkers, een smedenfamilie [te Pekela; oorspr. Baacks, uit GroS Hesepe, Eemsland, I7e-i8e
eeuw].
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Hasselt Historiael, jg. 18 (2001), 3e kw. J. Weener. Familie Weener. Stamreeks van Roelof Johan Weener
[geb. Enschede 1957 > Wilhelmus Wenar, uit Kleefsland, tr. Hasselt 1714 Albertje Roelofsen van Ding-
stee]; A.P. Ouweneel: Meten en delen van Mastenbroek; Meppeler Courant van 1950/1951; M. Kramer.
Ridderinkhof. Een eeuw bedrijfsgeschiedenis [oprichter Hendrik Jan Ridderinkhof, geb. 1871 (exm.
Jantje Doosjes)]; Verv. Genealogie Kijk in de Vegte.

Idem, 2001,4e kw. JJ. Veldman: Plan van Adriaen Anthoniszoon voor de fortificatie der Stede Hasselt
(I); Werkgroep Genealogie: Jaap Drupsteen [beknopte levensloop; kwst. Jacob Thijs Gerhardus Drupsteen,
geb. 1942, ontwerper van de laatste serie Nederlandse bankbiljetten; kwst. (31 kwn.): —, Jonker (te Wilder-
vank), Van Asselt, Fransen (te Terwolde, Kampen)]; H. Buit-Zielman: Sophia Dorothea Helena von Rade-
macher [testeert en overlijdt Hasselt 1864]; Meppeler Courant van 1950/1951; A.P. Ouweneel: Verdeling
van Mastenbroek voor 1364.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 37e jg., nr. 3, sept. 2001. W. Lobbezoo-de Vos: Een koninklijk bezoek aan
Woerden in 1814; G.G. Stolwijk: De dorpsschool te Hekendorp 1754-1964 [met chronologisch overzicht
personeel, namen van sollicitanten in 1800 en 1896 i.z. functie schoolhoofd; traktement; aantekeningen
1815-30 van een schoolopziener over onderwijzer Cornelis Zijp (overl. 1837); meester Meijer en de furie
(vrouw van Teunis Dullemont), 1881].

Idem, nr. 4, dec. 2001. J. Haitsma: Een predikantsberoeping in de Remonstrants-Gereformeerde Ge-
meente van Woerden rond 1685 [Arnoldus van Ede]; J.F. van Rooijen: De Uithof, een verdwenen buiten-
plaats te Harmelen [oorspr. boerderij, verkocht in 1825 door de erfgenamen Adrianus Blom aan Jan
Willem Racer Fortuijn (geb. Krimpen a/d Lek 1804]; W.R.C. Alkemade: Jan van der Weijden veldwachter
en volksvertegenwoordiger te Waarder [geb. Nieuw-Beijerland 1864, tr. ald. 1888 Klaasje Zevenbergen].

Historische Kring West-Betuwe, Med., 29e jg., no. 2, sept. 2001. Waar stond het 'Steenhuis' dat de Gel-
derse familie zijn naam gaf? (z-slot) [berichten in archieven en literatuur over de huizen van steen in het
onderzoeksgebied, die in aanmerking komen als woonstede van Herman van den Steenhuys]; R.H.C, van
Haanen: De koorgezellen te Heukelum 1425-1564 (1592); M.J. Schelling: Kinderen van de rekening. Vier
wezen en een armenhof in Ophemert anno 1683-1694 [kinderen van Aert Klaesen; met gegevens van een
aantal betrokken personen]. Nieuwsbrief, maart, aug., dec. 2001.

Historisch geografisch tijdschrift, 19e jg. (2001), no. 2. A. Verhulst: Oud en nieuw in het "kouter'- debat
[kouter (Vl.) = open dorps akker]; M. Kooiman: Leesbaar landschap: het 'eiland' van Heerewaarden [ge-
meente Maasdriel; sporen uit het verleden]; Een ruilverkavelingsplan bij Dalfsen.

Idem, 2001, nr. 3. Hans-Jürgen Nitz (1929-2001) [em. hoogleraar geografie universiteit van Göttingen];
Bastiaan Willem Braams (1927-2001) [landbouwkundig ingenieur (1955)]; B.W. Braams: Nogmaals de
wijknederzettingen bij Woudrichem.

Kondschap (Brederwiede), 17e jg., nr. 3, sept. 2001. De Franse kaarten van Noordwest Overijssel (1811);
K. Boes: Kwartierstaat Aaltje van Heerde [geb. Ambt Vollenhove 1935; 31 kwn.: —, Van Brammen (te
Wijhe), Uspeert, Kwast].

Idem, nr. 4, dec. 2001. Sporen in het landschap [houtwallen]; K. van Veen: De familie Duijvendans in
Vollenhove [eerste vermelding aldaar in 1712; ook Doevendans; afk. van Nijbroek/Terwolde; erve D.;
fragment]; K. Boes: Kwartierstaat van Johan Willem Weijs (Wijs) [geb. Vollenhove 1953; 6 gen.: —, Bruin-
tjes, Bergkamp, Schuurman]; Woningen Westerholtstraat in Vollenhove; binnenkort geschiedenis
[gebouwd in 1920; eerste bewoners].

Krommenieër Kroniek, no. 23, sept. 2001. De handspuit uit 1890; Het einde van buurthuis De Snuiver
[v/h pastorie R.K. kerk]; Verv. Over het toneel (2); C. Smit: Wormerveer, een buurgemeente; J. Rem: De
abt van Egraond; J. de Koning: Krommenie(dijk) in de 19e eeuw. Wat doe je als je kind gepest wordt?
[klagen bij de burgemeester; 1858, Klaas Vink slaat Willem Sely].

Idem, nr. 24, dec. 2001. Herinneringen van een oud-Krommeniese, mevr. Johanna Bron-Snijder [geb.
1905]; Export vanuit Krommenie in 1849; De stoomspinnerij van Van Leyden; P.M. Kemkamp: Inventaris
archief Godshuis te Krommenie is gereed [eerste weeshuis dateert van 1656]; Stappen in Krommenie
anno 1769 [klachten tegen Jan Joon]. Nieuwsbrief HGC, jg. 6, dec. 2001.
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Lek en Huibert Kroniek (Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop), 3e jg., nr. 3, aug. 2001.
Besmettelijke veeziekten; Uit de Leerdamse Courant van 70 jaar geleden; W. van Zijderveld: Tol op de
grens van Lakerveld en Meerkerk.

Idem, nr. 4, nov. zooi. Joh. de With: De Bijzondere Vrijwillige Landstorm, kortweg 'de BVL' genoemd;
A. Bijl: De dijkdoorbraak bij Achthoven op 24 december 1740; W. van Zijderveld: Pieter Horden Jz [pionier
van de lokale geschiedschrijving, geb. Lexmond 1909]; Uit 'De Leerdammer' van 70 jaar geleden; P. de
Pater. Lakerveld, van hennep tot cactus [Lakerveld nr. 89; bewoners: Van Bezooijen].

Mars et Historia, 35e jg., nr. 3, juni/sept. 2001.7e lustrumnummer: Zorg datje erbij komt. Koninklijke
Marine. Idem, nr. 4, okt. dec. 2001. Th. Postma: Vliegkleding; G. Casius: 'De Nederlandsche eer en de
overval van Willemstad' [overval door de Venezolaanse revolutionair Urbina op het Waterfort in Willem-
stad, Curacao; 1929]; E.H. Brongers: Beschuldiger afgestraft [burgemeester De Zeeuw van Numansdorp
en Klaaswaal (1942); over res.luit. kol. D. van der Zee]; H. Onderwater: Grasduinen in grootvaders spullen
[Adrianus van Keppel, geb. Dordrecht 1890 (exm. Van Nugteren)]; K. Mallan: De ondergang van USS
Indianapolis. Bom Hirosjima vergde ook 833 Amerikaanse levens; F. Snapper: De weigering van de Neder-
landse brigade zware cavalerie om op bevel van Lord Uxbridge tijdens de Slag bij Waterloo op 18 juni
1815 aan te vallen; C.J.M. Kramers: Zeemiliciens en de landmacht. Marsberichten, 2001-2, 2001-3.

De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland - Terschelling; secr.: J. Smit, Lies 73,8895 KS Terschel-
ling-Lies), no. 151, jg. 40, maart 2001. Strandrijden vroeger en nu. Jeep-jutten en ander vermaak; Geen
dorpswapens op Terschelling. Idem, no. 152, juni 2001. Bijna een eeuw sabbatvierende huisgemeente
op Terschelling; De geschiedenis van Terschelling in vogelvlucht. Idem, no. 153, sept. 2001. Idem, no.
154, dec. 2001. Wijlen Victor Westhoff een der eerste donateurs SOS [overl. 12-3-2001].

Millings Jaarboek (Stichting Millings Jaarboek, Postbus 50,6566 ZJ Millingen aan den Rijn; ƒ 33,- ind.
verzendkosten op bankrekening (Rabobank) 1344.34.102), deel 6 (2001). N. Heil: Nèèf en de zienen. Een
spraakmakend trio in de Crampsestraat [Gerardus Wilhelmus Vermegen, geb. 1878]; W. Oteman: De
Millingse kerk. De bouwgeschiedenis tot het midden van de 19e eeuw; E. Smit: Pruisische wervingen in
Millingen [tot 1817 was Millingen een enclave in Pruisisch gebied; Joseph Eckers (geb. Menen in Vl. 1710)
in 1730 ontvoerd uit zijn woonplaats Millingen door Pruisische soldaten; Peter Vermaas (geb. Millingen
1704) in 1731 ontvoerd en ingelijfd, trouwde in 1739 te Weespercarspel Jannetje van Scheevenhoven]; W.
Spann: 'Soe groeten tempest van donder ind blixem...' Een kerktorenbrand te Millingen (1566) in ruimer
verband; Beelden van de barre winter van 1928-1929; W. Megens: De brandweer [eerste regelgeving,
geschiedenis I9e-2oe eeuw, benoeming in 1857 van het brandweerkorps (met namen en functies), brand-
weercommandanten; het huidige corps]; N. Hell/B. Koenders: Van dearp nor dessa. Millingse jongens in
de tropen [1947-49]; Verv. Volkstelling van 1829 [o.a. Van der Mee, Pastoors, Tijssen, Heil, Rikken, Arntz,
Vermeegen, Stinnesen, Hellings, Mondi, Coppers, Reijmers, Van Wijck, Thushuizen, Klappers, Roosen-
boom]; B. Koenders: N.V. Scheepswerven v.h. Bodewes. Periode van september 1944 tot 1950; Schoolgaan-
de kinderen [klassenfoto's].

Naamkunde, 33e jg. (2001), afl. 1. G. Bloothoojt: Naamgeving binnen Nederlandse gezinnen tussen 1983
en 1999; W. van Osta: De plaatsnaam Brakel; T. Schoonheim: Pieterse. een vrouwennaam uit de dertiende
eeuw; D. Boutkan: Grapperhaus(en) [met in de bijlage vermeldingen van de naam ca. 1000,1240-1772, en
vindplaatsen]; F. Claes: De familienaam Lonis/Lonys en de heiligen Apollonius en Leonius.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXVIII, no. 11-12, nov.-dec. 2001. K. Kuiken/A, van Poelgeest: Bonteman alias
Wassenaar: fictie en verbeelding van een i6de-eeuwse migrantenfamilie [Friese Wassenaar's en Friese
Poelgeest'en; bedijkingen in Friesland met Hollands geld en kennis; relaties tussen grondgebruikers
in Het Bildt en in Sassenheim; Van Poelgeest te Koudekerk en in Friesland; pseudo-Wassenaars; onder-
zoek naar de sociale en retorische context van een verzoek van een groep i6de-eeuwse Bildt-boeren in
1566 aan de schout van hun stamdorp Sassenheim om een akte, waarmee hun aanspraak op een familie-
wapen kon worden onderbouwd]; Voorts reacties, aanvullingen en verbeteringen: H.J.J. Vermeulen: Drie
generaties Van Oudshoorn [i3e-i4e eeuw]; A. van Zoest: De Brielse familie Master (Meijster) [aanv.]; R.F.
van Dijk: Verkenningen in de Stichts-Hollandse Bos'sen [aanv.]; P.H.M. Keesom: Graaf van Orange. Een
antwoord op reacties [op titulatuur enz. van de kinderen van prins Constantijn]; Antw. o.a. Hodenpijl.
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Een nieuwe chronyke (Graft - De Rijp - Schermerhorn - Museum 'In 't houten huis'), jg. 18, nr. 3, sept.
2001. C. Booy: De hekelaars van Graft(dijk) [in 1832 waren er 28 hekelaars]; De zerkenvloer van Graft
nader bekeken [Van Wilre]; M. van der Molen: De verstandige kok of zorgvuldige huishoudster. De keu-
ken van de ïzde-eeuwse elite. Idem, nr. 4, dec. 2001. M. Ent: Een Beurtvaerder vertelt... [herinneringen
van de auteur aan 't Achterom-buurtje].

Old Ni-js, nr. 49, jg. 19, nov. 2001. Themanummer: buurschap Azewijn. J. Thoben: Azewijn de oudste
[vermeld 828]; J. Lukkezen: Een kerkgebouw in Azewij n; De sacramentsprocessie van Azewij n; Onderdui-
ken in Azewijn in de Tweede Wereldoorlog; Meester Hondtong en de Heemkunde [Johannes Frederik
Hondtong, geb. Steenwijkerwold 1895]; Reglement op het beweiden der Buurschapsgronden en Ge-
meentestraten en -wegen te Groot Azewijn [met naamlijst huiseigenaars 1839]; Meer over Azewijn
[opgave van archieven]; G. Bisselink: In naam der Wet [in 1856 raakten slaags: Gerrit van Bree, Bart Snel
en Bernardus Driever t.h.v. molenaar Josephus H. Hermans]; Uit het Rijke Roomse Leven -8: kwst. (15
kwn.) zusters Beijer [tweeling, geb. 1902; —, Thijssen, Roes, Polman]; kwst. (15 kwn.) rector Guus (Aug.
Walterus) Hoegen [1902-1972; —, Hoijmann, Berndsen, Reintjes]; kwst. (15 kwn.) van zuster Anna Maria
Messing [1895-1945; —, Te Kate, Te Wiel, Lucassen (te Etten, Warm)]; kwst. (15 kwn.) van de zusters Venes
[1901-1999 resp. 1909-1996; —, Visser (te Megchelen), Wissink, Beijer].

Ons Erfgoed (i.s.m. Gen. Ver. Prometheus), 9e jg., nr. 6, nov.-dec. 2001. JW. Koten: Genealogische aspec-
ten van de ambtelijke status (1); W.H. Morel van Mourik: Gezocht en gevonden - Brave [vrijgelatenen 1849-
54 in Suriname; (de) Brave, Braaf]; W. Göebel: Glas, glas en nog eens glas. De familiegeschiedenis van het
glasblazersgeslacht Gö(e)bel [oudst bekende: Adam Göbel, te Laubach (Hessen), liet in 1584 zij n dochter
Anna Maria dopen];]. Schuit: Opsporing verzocht [Schuyt in Denemarken]; H.M. Lups: De levensomstan-
digheden van onze voorouders (3). Groningse predikanten in financiële nood; Verv. Beroepen van toen
(lij nbaander - lij ntrekker); F. N. Heinsius: S tamreeks Heinsius [nageslacht van Cornelis Heins, chirurgij n
te Bergum, tr. ald. 1683 Meincke Jacobs].

Ons Voorgeslacht, no. 530, 56e jg., okt. 2001. A. Sonneveld/J.S. Bontekoe: Son int Velt werd Sonnevelt.
Thyman Dircxz. uit Maasland en zijn nageslacht (1510-1694); Verv. Kwst. Van Oosterhout; R.H.C, van
Maanen: Het voermansgilde te Dalem in 1676-1708; S.M. Auwerda-Berghout: Een familie Quak, wie weet
er meer van? [eiland Voorne; 17e eeuw].

Idem, no. 531, nov. 2001. K.J. Slijkerman: Het geslacht van Lou Pietersz. (ca. i5oo-i553/'57) te Baren-
drecht; F.].A.M. van der Helm: 10e Penning Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek anno 1543; Antw.
Stellaard, Schipper/Troost, Lagerwerf/Le(e)gerwerff.

Idem, no. 532, dec. 2001. G. [vanjNiekerken: Kwartierstaat van ds. Johan Herman Landwehr, predikant
te Rotterdam 1894-1925 [geb. Leiden 1864; —, Brandt (te Herwijnen), Oudshoorn (te Boskoop), Slinger-
land]; C.H. van Wijngaarden: Een geslacht Hofland in Bleiswijk/Oudewater [aanv. op OV 2001, no. 526,
blz. 260/265]; Luyendijk-vrouwen (aanv.); Aanv. o.a. Sli(c)kboer, Van der Hoeven, Wenssen, Voorouders
van Jannetje Woutersdr wed. H.W. Quack, Clootwijck; A. Dijkshoorn: Familiegeld over de stad Delft ende
Delfshaven, 100e en 200e penning 1672-1674.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (abonnementsprijs voor 2002: €14,-),
jg. 18, nr. 3, 3e kw. 2001. ).M. Doijer-Brunting: Genealogie Evers - Aalten [te Aalten en Bredevoort; 16e-
19e eeuw]; A.W.A. Bruins: De boerderij Hoppenhof te Oud-Zevenaar [met bewoners 1848-1973 en genea-
logische aantekeningen; Rutjes, Arntz, Verwaayen, Keurntjes, Giezen, Van Alst]; M. Kelder. Parenteel
Rooks [nageslacht van Hermen Roockes tr. Winterswijk 1672 Enneken Rauwerdijnck; Wevers, Nijweij-
de, Sijwassinck, Woorts, Brummelstroet, Te(r) Stegge, Harmelink, Hietkamp, Meijnen, Rotman, Gre-
vink, Siebink, Kraenen, Abbink, Te Kronnie]; J.B. Baneman: Twee doopboeken van Eibergen, periode
1725-1773. Wat valt hier over te zeggen? [o.a. opgave verschillen m.b.t. naam van de dopelingen]; D.H.
Keuper. Kwartierstaat Johanna Wilhelmina Krosenbrink [1870-1948, tr. Winterswijk 1901 Karl H.E. Koch;
—, Nijenhuis, Sluiskes, Krosenbrink]; Aanv./Verb. Kwst. Ten Have.
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Oud Hoorn, 23e jg., nr. 3, sept. 2001. T. van Weel: Hoe Hoorn groeide dankzij 100 jaar woningwet; C.
Groot-Botman: Pieter Botman voorspelde het al in 1904. 'Tot groot genoegen meld ik dat V&D geen
succes heeft' [Pieter Botman opende in 1888 zijn manufacturenzaak]; K. Westen Luxe, sterke, ambachte-
lijke speelgoederen. Firma Wester's Bouw- en Timmerbedrijf [in 1927-30 opgericht door Nicolaas
Wester, uit Spanbroek].

Idem, nr. 4, dec. 2001. ]. de Bruin: De Waag en Hendrick de Keyser. Bronnen in het Hoornse stadsar-
chief [1607-1611]; H. Lansdaal: Het vroege verhaal van de kleine 'Bels'. Had 40 cent, was 16 jaar en begon
thuis in de voorkamer [Cor Swinkels, geb. Hoorn 1918]; J. van de Gulik: Nicolaas Piekart van de Drie-
boomlaan. Van meestertuinman tot ondernemer [tr. Jansje Schonewille; rond 1900]; A. van Zoonen:
Muziekonderwijs al vanaf 1359 in Hoorn.

Oud-Utrecht, 74e jg., nr. 4, aug. 2001. B. Hogenkamp: 'Die film moeten we hier nier". Utrechtse katholie-
ken, feministen en voetbalsupporters in protest tegen bioscoopfilms; Monumentaal wonen; B. van
Santen: Jan Jongerius, een bloeiend bedrijf aan het Merwedekanaal [constructie- en carrosseriebedrijf;
rond 1920 nog hoveniersbedrijf].

Idem, nr. 5, okt. 2001. Automobiliteit in stad en provincie Utrecht; Een autominnend dorp. Auto's
en hun eigenaren in Zeist tussen 1899 en 1919.

Idem, nr. 6, nov. 2001. Themanummer: archeologie. Limes en landschap; De naam, het water en de
stad. De vroegste ontwikkeling van Amersfoort vanuit archeologisch perspectief.

Idem, nr. 7, dec. 2001. l.A. van der Tuuk: De vroege topografie van de Utrechtse buitengerechten
Oudwijk en Abstede; T.H.M, van Schaik: 'Geen enkel liefdewerk is hem vreemd'. De andere kant van
Jan Jongerius.

Oud Wageningen, 22e jg., nr. 1, febr. 1994. A.G. Steenbergen: Wageningse krijttekeningen van Barend
Ferwerda [geb. Amsterdam 1880, werkte in Renkum en Heelsum]; Idem: Het landgoed de Dorschkamp
[villa gebouwd in 1906,1917 vergroot, bewoners vanaf 1916 het echtpaar C.F. Pabst - Elisabeth Brink];
F. van der Have: Pater Holleman. Idem, nr. 2, april 1994. A.L.N. Rietveld: Onze oude brandweer; A.C.
Zeven: Waar werden de brandtonnen, brandemmers en brandrepen in Wageningen in de 18e eeuw
geplaatst of opgehangen? [met namen van bewaarders 1719,1729,1759,1798]. Idem, nr. 3, sept. 1994.
Christiaan Korting, in naam en vanwege het Bataafse volk: twee jaar verbannen; A.G. Steenbergen: Villa
Vada tussen 1926-1946 [in 1926 kocht M.A.E.H. (Alfons) van der Heijden, steenfabrikant, de villa; tr.
1883 Anna M.E.H. Schreurs uit Roermond]. Idem, nr. 4, nov. 1994. Verv. Villa Vada.

Idem, 23e jg., nr. 1, febr. 1995. A.G. van derSteur: Adrianus van der Steur jr., de eerste 'gemeentear-
chitect' van Wageningen, 1858-1861; Uit het Wagenings gemeente-archief deel 7. Idem, nr. 2, april 1995.
Verv. Van der Steur. Idem, nr. 3 sept. 1995. Herinneringen aan Belmonte [landgoed; door J. Hendriks
jr., wiens vader Jan Hendriks ca. 1920-1943 als ruinman en bosarbeider werkte bij de familie De Con-
stant Rebeque; A. de Kruijf was de 'chefbaas']. Idem, nr. 4, nov. 1995. Herinneringen aan de vroegere
Jodenbuurt van Wageningen [de antiekzaak van Van der Horst & Zoon (Michael en Salomon); de slager
Lodewijk van Thijn; de koopvrouw Sanna van Buuren-van Adelsbergen; pensionhouder Marcus Levi
Bachrach; vendumeester Henry Sanders].

De Sneuper (Contactorgaan Ver. van Archiefonderzoekers te Dokkum; adres 2002: Postbus 369, 9100
AJ Dokkum; email: sneuper@angelfire.com; www.angelfire.com/vt/sneuper (webmaster: H. Zijlstra), nr.
56,14e jg., nr. 3, sept. 2000. P. de Haan: De verdwenen soldaat van Napoleon [1812, Gerke Keimpes, geb.
1789, zoon van Keimpe Reinders Veenstra; schreef vanuit het Hospitaal in Boulogne]; T. Kooy: Bloedver-
wantschapslijn van Egbert Harperts naar David van der Werff [leeft 1633; via Wijbenga, Huidekoper,
Jelgerhuis, Snoek, Pyttersen en Houtman]; Verv. Van der Werf(f); K.J. Bekkema: Kwartierstaat Ferwerda
[Sake Ferwerda, 1881-1940; —, Sipma, De Vries (te Hantumhuizen), Prins (te Aalzum); L. Meerema: Dok-
ters, meesters en vroedvrouwen in Dokkum. de geneeskundige situatie in Dokkum van de 16e tot de
20e eeuw (deel 1).

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 17, nr. 3, okt. 2001. E.G. Schelling: De ge-
schiedenis van het katholieke onderwijs in Duivendrecht; M. van Dijk: Den Elskamp [Gerardt Burg-
houdt verkoopt in 1700 een perceel, dat in 1706 gekocht wordt door Simon Elskamp; verdere eigenaren
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Schut, Van Bemmel, Warnsinck, Pessel, Snetseler, Victor, De Liefde, Kroon, Wesler, Boomars, Stronk-
horst]; Idem: Jongelingsvereniging Daniel [opgericht 1891].

Idem, nr. 4, dec. 2001. M. van Dijk: Boerderij de Parel - Paarl - Paerl. Rondehoep West 43 [eigenaren
o.a. Boukart/Boekaart (1686-91), Thielemans van Dorssen, Van Coesant, Van Rossem, Cordes, De Haan].

Streekarchief Eiland IJsselmonde (Hollands Tuin 77, 3078 EE Rotterdam), nieuwsbrief, 19e jg., nr. 1,
voorjaar 2001. Van onze verslaggever [tekst familiegraf Pot te Vlaardingen]; Verv. Aantekeningen over
het dorpsleven in IJsselmonde (1890-1900). Idem, nr. 2, zomer 2001. Verv. Dorpsleven in IJsselmonde.
Idem, nr. 3, herfst 2001. Huys ten Donck [o.a. in bezit van de familie Van Merode]. Idem, nr. 4, winter
2001. D. van Koten: Rotterdam is vele dorpen [verslag van een studiemiddag].

Terugblik '4O-'45, 39e jg., nr. 11/12 (405), nov./dec. 2001. E. Driessen: Broederschap door eenheid. De
geschiedenis van Joegoslavië tot aan de Burgeroorlog; Verv. Oorlog in het Verre Oosten (17); Stampende
laarzen en brencarriers in de Woldstreek (4) [David Rijkens (1912-1940), Baltes Timmer (1913-1944)]; H.
Hoiting. Bommen op Coevorden.

Van toen naar nu (De Duffelt), jg. 31, nr. 4, dez. 01. Werken op en rond een steenoven in de eerste helft
vorige eeuw; W. Spaan: Rondom de 'omnibus Millingen-Cleve v.v.' (van 1852 tot 1854). Lichtvoetige
archiefsprokkelingen (I); Einiges über die Duffel, Teil 9. Niel [geschiedenis enz., o.a. predikanten, en
Heren von Niel (i3e-ise eeuw)].

De Veenbrief, jg. 11 (1997), nrs. 1 (jan.) t/m 6 (nov.). Schoter Heerenveen. Over het ontstaan van Heeren-
veen. Bijlage: Percelen in Oudeschool 1551-1555 (in nr. 1); Jhr. Watze J.D.J. Botnia van Burmania (1707-
1781) [met schema nageslacht] (in nr. 3); Op en rond het Gemeenteplein (in nrs. 2,4, 6); Het wapen van
de Werkgroep Oud-Heerenveen (in nr. 6).

Idem, jg. 12 (1998), nrs. 1 (jan.) t/m 6 (nov.). Aanleg van spoorweg bracht grote veranderingen in
Heerenveen (nr. 2); Op en rond het Gemeenteplein (nrs. 3, 6); Afscheid van boekhandel Sevensma
[Hingst, Hepkema, Land] (nr. 3); Sneuperspraat [glasdiaverzameling Jelmer Murks Visser, geb. 1877]
(nr. 4); De inventaris van Arnoldus a Tinga en Agatha Feyes [1701; tr. Schoterland 1685] (nr. 5); Heren-
wal is een van de oudst bebouwde stukken van Heerenveen (nr. 5); Sneuperspraat: Burry, Burrie [eind
i8e-begin 19e eeuw] (nr. 6).

Veluwse Geslachten, jg. 26 (2001), nr. 4. Overzichten van archieven per gemeente. Elburg, Nunspeet,
Oldebroek; A. C. Zeven: Streekwapens: de eerste heraldisch-geografische kaart van Nederland [bewerking
van een lezing, gehouden voor de NGV-afd. Heraldiek; o.a. kenmerkende wapenfiguren, ontstaan,
onderzoek en resultaten (voor en na 1900)]. Bijlage: Streekwapens, zoals die voor Nederland beschreven
zijn; Verv. Kwst. Slok; Verv. Genealogie Van Burken; E. de Jonge: Archieven geestelijke instellingen als
bron van genealogisch onderzoek [lokaal, en hoe buiten de regio te zoeken]; L. van Pijkeren: Dirk van
Piekeren, avonturier/vrijbuiter of 'gewoon' op het slechte pad? [geb. Utrecht 1828; 1866 wonende te
Doesburg].

De Vrije Fries, 46e deel (1964). Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum [Carel
van Unia en Aldegonda van Achelen verkochten in 1606 het zgn. Mockema-huis, dat verbouwd zou
worden tot raadhuis; Jacob Lous mr. metselaar uit Harlingen (nageslacht noemde zich Forssenburg,
Vossenberg)]; Burenplicht in Friesland in de 18de en 19de eeuw; Voordeelsgoederen in Friesland; Het
beeld van de dominee in de Friese litteratuur; K.M. Witteveen: De Dokkumer predikant Theodorus van
Thuynen (1679-1742) [zoon van Uilkjen Riedsma]; De oudste notulen van de Leeuwarder Debatingclub
[leden 1663-1865, met biografische gegevens]; Een vroeg stilleven van Maerten Boelema de stomme [in
1642 leerling van Willem Claesz He(e)da te Haarlem]; W. Dolk: Zestiende eeuwse zerkhouwers in Fries-
land [ill.]; D.J. van der Meer. Schilders in Friesland in de 16e eeuw [o.a. Van Cronenburch, Van der Linde,
Ruts, De Clercq].

Idem, 47e deel (1966). J. Visser: Het huwelijk van Willem Frederik en wat er aan voorafging; W.H.
Keikes: Sint Antoon te Bolsward. Uit de rijke historie van het 'rijcke' gasthuis; S.J. van der Molen: Over
de Friese plattelandsvrouwenkleding in de 17e eeuw; Jacob Gysberts en het patroon van het Bolswarder
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stadhuis [met notities betr. uitgaven gedaan in 1614 aan loon en materiaal]; Tarquinius Poppinga. Een
predikantsleven in de 17de eeuw; Liauckama state te Sexbierum [Van Liauckama, Van Camstra, Van
Pipenpoy, Van der Laen, Van Harinxma thoe Heeg); Harderwijkse gepromoveerden uit de Friese gewes-
ten [1659-1811].

Idem, 48e deel (1968). Een reis door Friesland, Drente en Groningen in het jaar 1845 [door mr.
Simon Vissering (1818-1888), zoon van Debora Menalda, tr. 1847 Grietje Corver];}.}. Meinsma: Het schei-
kundig onderwijs aan Frieslands Hogeschool en Rijksathenaeum te Franeker (1585-1847) [o.a. Wijer
Willem Muys (geb. Steenwijk 1682), Willem Ouwens (geb. Delft 1717), Feyo Udo Winter (tr. 1739 Gesina
van Duiden wed. Cornelis Schrader), Gadso Coopmans (geb. Franeker 1746), Adolphus Ypey (geb.
Franeker 1749), Jacobus G.S. van Breda (geb. Delft 1788), Claas Mulder (1796-1867, tr. 1820 Janke Blom-
berg)]; Een register van betalingsordonnanties uit Dokkum (1585-1612); De Halbertsma's en har 'Hellin-
gen' [prenten met opschrift]; M.]. van Lennep: Vroege en late regenten in Friesland; J.T. Nielsen: Doopsge-
zinde Oude Vlamingen. Een kleine correctie en nadere informatie; P.Th. Zwart: Een achtergebleven
protocol van Notaris P.N. Alma te Franeker (1648) [Petrus Nicolai (Alma), geb. Harlingen, tr. Leeuwar-
den 1649 Geertje Geerts Semplonius]; Briefwisseling J.H. Halbertsma - L.C. Lucac (i843-'47).

Waardeel, jg. 21, nr. 4-2001. R. Paping: Het Drentse Armoededebat [inleiding tot de teksten van een
aantal lezingen, gehouden tijdens een symposium nov. 2000 over dit onderwerp]; G. Harmsen: Leven
in de Drentse venen; J. Frieswijk: Einde vervening oorzaak armoede turfgravers; V. Tassenaar. Arme
Drentse veenarbeiders? Een vergelijkend perspectief [betreft de periode 1820-1890]; W. Visscher. Plaggen-
hutten in de Drentse venen.

Westfriese families, 42e jg., no. 4, dec. 2001. D. Ofman: Familie Bankert (verv.); D. Schuijtemaker: De
stoelen van pastoor [Th.J. Tetteroode, 1782-1843; uit de boedel koopt Pieter Klaasz Winkel (1802-1856)
10 stoelen; vererving van deze stoelen]; Red.: ... En de gezinnen die er op gezeten hebben [Winkel,
Schuijtemaker, Kant, Spaans, Meyer]; J.W. Joosten: Het geslacht Slijksteeg van Aartswoud [i8e-i9e eeuw];
Corr. Genealogie Appel.

Uit onze afdelingstijdschriften:
Achterhoekbulletin, nr. 32, 9e jg., nr. 4, nov. 2001. G. Rijsdorp: 't Leugemors [erve bij Eibergen]; R.H.C.
van Maanen: Gedrukte arresten van het Gelderse Provinciaal Gerechtshof in 1846; E.M. Kraijenbrink:
Koster van de Hervormde Kerk Doetinchem [Johan Gerhard Hendrik Vogel (1860-1921); Winterswijkse
geslacht Balink [i7e-begin 19e eeuw].
Amersfoort e.o., jg. 10, nr. 3, sept. 2001. Jubileumnummer - 30 jaar afdeling, 10 jaar mededelingen-
blad. C. van der Wiel: Historisch huizenonderzoek in Nederland [verslag van een lezing]; R.J.N. Rommes:
De bevolkingsontwikkeling in de provincie Utrecht in de jaren 1500-1850 [idem]; A. van der Zeijden:
Gebruiken en symboliek bij dood en begraven [idem]; Korte bijdragen betreffende: Jacob van der
Hucht [geb. Maassluis 1900], Cornelis Paulus Westerhout [geb. Maartensdijk 1823], Oudelette de
Magnée [testeerde en overleed 1511], Hermanus Sparnaaij [tr. Gouda 1735 Jacoba Berkeloo], Veediefstal
in 1710; De verloren neef [van George van der Keer, 1794; en broer van Johan Frederik Staasen], Antje
Gerrits Clisser [1650-1713, wonende aan de Overtoom buiten Amsterdam], Johannes Uyttenbogaart [geb.
Utrecht 1557], Families Kragt en Stassen, Catharina Mulder alias Kaat Mossel [geb. Rotterdam 1723],
Friedrich Wilhelm Schenck [geb. Den Haag 1774; NP 24 (1938), pag.240], Jan Beekhuis [geb. Wolden-
dorp 1843], Peter Barten (circa 1620-1705), Gerrit Hazekamp [1871-1933], Het nageslacht van Jan van
Schaffelaar [4 generaties in vrouwelijke lijnen], Reinier van Valkenhoef [heemraad 1899-1929], Aeltje
van Loenresloot [tr. Groningen 1605 Balthasar Lijphart], Hendrik van Bemmelen [geb. Nieuwenhoorn
1770/71]; G.G. van der Kroon: Museum Nederlandse Cavalerie.
Amstelland, nr. 44, nov. 2001. Verv. Amsterdammers die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden
voldaan; H. van der Linden-Schadd: Zuster Cornelia Veenstra en de krankzinnigenverpleging [geb. Gro-
ningen 1867]; O. Prast-Ragetli: Ragetli is mijn van. Al van mijn vaders stam [afk. van Flims in
Graubünden].
Aqua Vitae (Betuwe), 5e jg. (2002), nr. 1. A. Spies: Placaat tegen de ongelijke huwelijken geemaaneer 19
maij 1752; R. ten Ham: Christina van Mourik [geb. Utrecht 1878; stamreeks Van Mourik te Beusichem,
Zoelmond en Buren]; R.H.C, van Maanen: Het zakkendragersgilde te Culemborg 1751-1839 [o.a. functies,
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verdeling der werkzaamheden, de Bus, vervoer en kosten, personele gegevens (o.a. Borgsteijn, Gaas-
beek, Oostindien, Vermeulen, Visser, Wammes]; A. Spies: Acten van guarande uit Resteren 1760-1797
[indemniteit]; W. van de Westeringh: Onmondige kinderen en hun voogden in de Over-Betuwe 1731:
schoutambt Heteren [o.a. Croll, Van Eisen, Van Harpen, Van Lonkhuijsen, Swaan, Tacken].
Delfland, jg. 10, no. 3, sept./okt. 2001. W.L.C, van Bavel: Een vreemde opvatting? [Joannes Schepens tr.
1810 Antonia van Bavel]; Verv. Armoede en armenzorg in i7e-eeuws Delft.
GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 4, nr. 4, nov. 2001. M. Engelen-Bodene: Langs de Matriarchale lijn [Frusch,
Houben, Onrust, Boderie, Maas, Meertens (te Berg en Terblijt), Beuken, Van Eygelshoven, Hansen (te
Mortier, prov. Luik), Monamis]; A.J. van Reeken: Voorouders uit het Akense die kerkten in Vaals [uit-
gangspunt: Anna Elisabeth Pet(t)ers, ook Pitters, tr. Maastricht 1729 Dionisius Hupkens; met
Wertz/Wirts, Ernst, Schwartz]; Verv. Genealogie Tielens.
Gens Propria (Kennemerland), nr. 28, nov. 2001-4. J.T.Th. Noorduyn (f): Kwartierstaat van Jacob Tielenius
Kruythoff [1828-1885; —> Van Vollenhoven, Hoeufft, Gerlings].
HuppelDePup (Groningen), jg. 9, nr. 1, jan. 2001. Verv. Naam Amel in de familie Dolfin [Amels, Dol-
fien, Dolfing, Dolfijn]; P. Bos: Korte parenteel van Cornelis Jans, ca. 1600 te Noordbroek; H. Boer. On-
echte kinderen uit de doopboeken van Zuidbroek (en een vondeling); A. Veldhuis: Breukeldach, gehou-
den op ... Een fascinerende bron ['breuk is een geldbedrag, te betalen voor een begaan vergrijp'];
H.W.G. van Blokland-Visser. Kapiteins en stuurlieden der koopvaardij, leden van de vrijmetselarij loge
La Flamboyante te Dordrecht in de 19e eeuw [namen en gegevens van Groningse leden].
Kwartier van Nijmegen, jg. 10, nr. 4, nov. 2001. H.A.M. Fransen: Kwartierstaat Maurice H.F. en Sebasti-
aan R.J. Fransen [geb. Nijmegen 1974 resp. 1979; 6 gen.: —, Van Keeken, Mulder (te Nijmegen), Gid-
ding]; J.F.W.J.B. Hekking: Waarom Nederlandse dragonders in Namen? [Pieter Wittich, 1725].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 29, dec. 2001. Parochie-geschiedenis (4). Zeeland; M. v.d. Vossenberg-
Lorteije: Rechtbank van eerste aanleg [notities; 1828]; R.Jaegers-Nabuurs: Onvoorziene rampen (3) [1835-36;
schade-gevallen].
Overkwartier van Gelre, jg. 3, nr. 4, dec. 2001. B. Verstegen: America ... Here I come [Cuene, Aerts,
Heesen]; I. van den Munckhof. Kwartierstaat van Catharina Jacoba Petronella van den Munckhof [geb.
Venray 1950; —, Van der Winkel (te Culemborg), Strijbos, Engelen].
Stichtse Heraut, 13e jg., nr. 4, nov. 2001. Verv. Zoektocht naar Den Haes [voormalige boerderij te
Amerongen; eigenaren o.a. Van Barneveld]; P. Slop: Op zoek naar de herkomst van een voornaam
[Paschasia > -sius; via o.a. Spijkes (te Hazerswoude), Van Imbijze van Batenburg, De Grauw (te Bergen
op Zoom) > Paschasius Justusz Turcq (geb. Eeklo ca. 1510)].
Twente Genealogisch: 17e jaar, no. 4, okt. 2001. Koloniale relaties in vroegere tijden [samenvatting van
een lezing, gehouden door M.R. Doortmont]; J. Küpers-Oude Kempen: Moederreeks Oude Kempers [ —,
Riesewijk, Elfrink, Smit (te Oldemarkt, Steenwijkerwolt), De Jong(e) (te Terband, Tjalleberd), Bergsma];
Moederreeks Olde Hengel [ —, Pots, Wilderink, Brokelman, Koopman (te Tubbergen), Lansink/Wissink,
(Ten) Groothuis, Aelberinck]; Verv. Parenteel Schouwink [met o.a. Wagelaar, Ten Kate, Schutte]; W.
Wissink: Emotie en ontroering in de genealogie [succesvol onderzoek naar een onbekende vader; Dui-
venvoorde]; Verv. Jeneverbranderijen in Twente [Stroonk, Lazonder, Warger].
Veluwe, 2001, no. 4. Verv. Oude briefhoofden; F.C. Nelis: Voor goede krachten goede kansen. Loopbaan-
gegevens van PTT-medewerkers [samenvatting van een lezing, gehouden door M.P.M. Kleijnen].
West Noord-Brabant, jg. 11, nr. 4, nov. 2001. Antw. Van Uum; Stamreeks (4 gen.) Dirven [te Princenha-
ge, 17e eeuw]; I. van Rijn-Broeders: Kwartierstaat (5 gen.) van Hubertus Gerardus Johannes Broeders [geb.
Raamsdonk 1922; —, Vissers, Bossers, Kieboom; bijna uitsluitend te Raamsdonk]; R. Martijn: Bezoek aan
Weesp, 22 sept. 2001.
IJsseldelta, 15e jg., nr. 3, sept. 2001. M. Soetens-Menage: Militairen in Oost-Indië [afk. van Kampen en
Zwolle, in 1826 in Harderwijk aangekomen; o.a. Louis Galli (met fragment)]; getekende kwartierstaten
van Johan Marsman en Grada Schrijver [tr. 1953]; P. Slot: Een bijzondere 'vastloper' [Lammert Jans
Korthuijs (later Van der Vegt) otr. Ommen 1768 Aaltje Willems; Naber, Sluiter, Boomhuis, Cothuis].
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België
L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 336, Ao. LVI, nov.-déc, 6/2001. M. Tournay: Genealogie Tournay;
J. de Becker. Contribution a l'histoire de l'immigration en Belgique sous Ie nazisme. II. Les baptêmes
de Juifs (ie partie) [opgaven met genealogische notities, 1933-1944]; Luxemburg. Notes relatives a
quelques families famennoises (Golenvaux, Detin(n)e, Sor(r)oge, Pochet). Nouvelles brèves, 6/2001.

De Rode Leeuw (WF-Limburg), jg. 32, nr. 3, sept. 2001. Verv. Vandormael uit Diepenbeek. Kwartier-
staat van Jan Vandormael [1882-1967; 5 gen.: —, Huijbrechts, Meuwissen, Hermans; alle kwn. te Diepen-
beek]; Enkele gegevens over de familie Nijs uit Neerrepen [begin 19e eeuw]; Verv. Taalgidsje.

Vlaamse Stam, 37e jg., nr. 11-12, nov.-dec. 2001. Themanummer: Zeeuws-Vlaanderen. H.C.E.M. Rottier.
Zeeuws-Vlaanderen: een bijzonder grensgebied [middeleeuwse kolonisatie, de afscheiding van Vlaande-
ren, recente ontwikkelingen]; W. Devoldere: Genealogische opzoekingen in Zeeuws-Vlaanderen; ]. Roel-
strate: Zeeuwse bronnen in het Rijksarchief Kortrijk; H.C.E.M. Rottier. Het (Zeeuws-)Vlaamse geslacht
Rottier (1300-2001) [met afbeeldingen van zegels van Wase families, voorkomend in de kwartierstaat
Rottier-de Kerf]; P.H.E.M. de Meijer. Vlaamse afstamming van twee Nederlandse takken Haverbeke [16e-
20e eeuw]; C.B.A.J. Puijlaert-. Een legendarische man 'de rijke Thomaes' [Constantinus Bernardus Tho-
maes, geb. Sint-Jan-in-Eremo 1763]; F. en Th. de Milliano: De familie De Milliano [oudst bekende: Alonso
Millan, tr. Gent 1649 Mayken Snoeck, ouders van Marcus de Mill(i)ano, geb. Bassevelde 1661]; M.C.I.M.
Dierick: De (Zeeuws-)Vlaamse familie Dierick [afk. van Zeveneken; i4e-2oe eeuw]; P.H.E.M. de Meij-
er/C.B.A.J. Puijlaert Drie gevallen van sterk kwartierverlies: Haverbeke en Wijffels [drie schema's]; C.B.A.J.
Puijlaert m.m.v. V. van der Heijden: De oudste stamvaders uit Zeeuws-Vlaamse kwartierstaten [45 inzen-
dingen met ieder 16 (of iets minder) vermeldingen van de verst in de tijd terug gevonden voorouders
in Vlaanderen uit hun kwartierstaat > dit geeft mogelijkheden om contact te leggen met andere onder-
zoekers]; P. Donche: Een familie Donze in Zeeuws-, West- en Frans-Vlaanderen (1) [ook Donse].

Westhoek, jg. 16 (2000), nr. 4. G. Schoonaert: Meester Jacob de Pape (Poperinge ca. 1480 - leper ca. 1555).
Priester, schoolrector, dichter, auteur van historische evocaties en pleitbezorger van het Iepers armenre-
glement.

Idem, jg. 17 (2001), nr. 1. K. Papin: De handboogschuttersgilde van Sint-Winoksbergen in 1469. Een
prosopografisch onderzoek naar de sociale stratificatie en de recrutering van de leden van een schut-
tersgilde in het midden van de 15de eeuw; S. Bossuyt Twee afbeeldingen van middeleeuwse graven te
leper [Florent Wielant en Mekhior de Waele]; G. Schoonaert Heer Dierick Haeuwe, pastoor-deken van
Belle tijdens de prereformatie (1559); S. Lazoore: De bevolking van Sint-Jan bij leper in het begin van
de i7de-eeuw [ca. 1617].

Duitsland
Archiv für Familiengeschichtsforschung, 5. Jg., Heft 1, Marz 2001 (AfS Heft 138). D. Kaiser. Neues von
den Zuckerbackern aus Graubilnden. Nagtrag zu einer Bestandsaufnahme [emigranten, alfabetisch per
vestigingsplaats; met schema's Tester, Cloetken, Schucan, Curtin].

Idem, Heft 3, Sept. 2001 (AfS Heft 140). Die Herkunft des hessen-darmstadtischen Staatmanns Chris-
tian Hartmann Samuel Freiherrn von Gatzert (1739-1807) [kwst.: Gatzert, Vogel, Hunneshagen, Kohier];
V. Weiss: Hat die Genetik für die Genealogen noch eine Bedeutung? Erwiderung auf den Beitrag 'Wer-
den die Deutschen immer dümmer?' von Hans Peter Stamp; M. Aicher. Das Verhaltnis von Genealogie
und Datenschutz nach deutschen Recht.

Bremisches Jahrbuch, Band 57 (1979). Die altesten Bremer Bürgersiegel; Der 'deutsche Spion' und
Bremen [Thomas Lediard (1685-1743), Cyrill Wich (i632?-i7O7)]; Bremer Wenzel-Urkunde und Privilegi-
um Maius; Die Reise des Urban Pierius von Birnfeld von Amberg nach Bremen im Jahre 1599.

Idem, Band 58 (1980). Oberstleutnant Johann Georg von Bendeleben und sein grofies Feuerwerk
[1688]; Die stadtbremischen Kirchhöfe von der Reformation bis zur Franzosenzeit (1813); Grenzsteine
im bremischen Werder - und Blockland; Josef Kastein, ein jüdischer Schriftsteller (1890-1946).
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Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblatter, Nr. 92, Jg. 25, Folge 2, Juni 1999. Idem, Nr.
93/94. Jg- 25» Folge 3/4, Sept./Nov. 1999. Die Auswanderer Heim und Strohmayer. Von Otterswang
nach St. Martin/Csepel; Auswanderungen aus Baden nach Ungarn [o.a. Fischbach, Kalchbrenner,
Lebenguth/Leibenguth]; Von Orsfeld ins Banat [Peter Veltes/Feltes, geb. Orsfeld 1755]; Mirko-St. Mar-
kus, eine Gemeinde im Buchenwald/Bakony.

Idem, Nr. 99, Jg. 27, Folge 1, Marz 2001. Auswanderungen aus Fridingen [Kreis Tuttlingen],
Spaichingen [idem] und Niedereschach; Vermögenstransaktionen von Auswanderern (4. Teil). Mitglie-
der des AKdFF und deren Forschungsgebiete, Stand Marz 2001.

Idem, Nr. 100, Jg. 27, Folge 2, Juni 2001. Auswanderer aus dem Raum Fulda 1718-1730 nach Ungarn
in die Tolna; Caspar Roder - ein ungarndeutscher Kolonist im Komital Baranya; Die Ritter - eine
GroÊfamilie in Budaörs; Erkenntnisse zum 1. Band des 'Sammelwerkes' von Stefan Stader [do-
nauschwabischer Kolonisten].

Idem, Nr. 101, Jg. 27, Folge 3, Sept. 2001. Das Schicksal eines Heppenheimer Rückwanderers aus dem
Banat [Adam Schmitzer, 1788]; Die Bedeutung der Visitationsakten der Bistümer hinsichtlich der
Heimatgeschichte; Das Finanz- und Hofkammerarchiv in Wien [Österreichisches Staatsarchiv, Johan-
nesgasse 6, A-1010 Wien; genealogische vragen aan Herr Siegfried Berger; inleiding met overzicht van
de bestanden].

Idem, Nr. 102, Jg. 27, Folge 4, Dez. 2001. Auswanderungen aus Dürmentingen im Lkr. Biberach nach
Soroksir [o.a. Störckle, Hauck, Hilte, Knörle]; Kurzchronik der Rettig-Ansiedler 1770 in Gako-
wa/Batschka; die Familie Hollaus/Hol(l)us aus Schorbach in Orczydorf/Banat.

Düsseldorfer Familienkunde, 37. Jg., Heft 3/2001. A. Blömer: Sonderfalle in der Familienforschung bei
Eheschliefiung: Verwandtenehen - konfessionelle Mischehen; Nachkommen von Michael Kirchholtes
- Ahnentafel von Mathias Pütz [met Brockerhoff; i7e-i8e eeuw]; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath
[Vogelsang t/m Wolff; met o.a. Wanckum, Weisweiler, Weker, WeyerstraS, Wichman, Wilms, Wimmer,
Wirich, Wirtz]; Huldigungsliste des Amtes Mettmann vom 27.-29. November 1730; M. Degenhard: Die
Pachter von Stinderhof und Stindermühle in Erkrath im 17. und 18. Jahrhundert [Peter Panhofen, tr.
(1) 1680 Eva vom Grafenberg; Johann Wilhelm Pütz x Catharina Rollenda, en zoon Johann (overl. 1753)
x Cath. Elis. Hartberg (hertr. 1754 Johann Wilhelm Cürten); pachter vanaf 1762 Hermann Tappert (tr.
1726 Agnes Jagers) en zoon Wilhelm Tappert]; Verv. Bruderschaftsbuch St. Benediktus in Düsseldorf-
Heerdt [Burgartz t/m Daniels].

Familie und Geschichte, Band IV, 10. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2001, lfd. Nr. 38. Die Schunckes, 'eine in
der Musikwelt merkwürdige Familie' [met stamreeks Schuncke]; Vor 225 Jahren übernam die Familie
Hahmann den Leipziger Postall vor dem Grimmaischen Tore [met schema I7e-i9e eeuw]; Ein Beitrag
zur Geschichte der 'Fiirstlichen Vestung und Guarnison' Heldrungen im 17. Jahrhundert; Die evangeli-
schen Pastoren von Grofiengottern (2) [Glück, Frosch]; Die Kunstgewerblerin Gertrud Kleinhempel;
Erzgebirgische Familienwappen (12): Meiüner, Osann, Sanghusen, Weinbeer, Weifibach; Briefe von
Robert und Henriette Jager [1866].

Die Funzel (Bergische Verein), Heft 62, Juni 2001. Verv. Begrabnisregister der ref. Gemeinde Cronen-
berg [1631-33]; A. Vromen: Ahnenforschung der niederlandischen Sippe Overhof(f) fiihrt ins Bergische
Land [genealogie Oberhof, Obernhove, Überhoff; te Remlingrade, Radevormwald, Lüttringhausen; 17e-
18e eeuw].

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Mitteilungen 59, April 2001. Idem, 60, Okt. 2001.
Von Seeraub und Konvoifahrt [n.a.v. een tentoonstelling in het Museum für Hamburgische Geschich-
te].

Idem, Beilage: Geschichte & Kultur Schleswig-Holsteins, 11 (2001). D. Tillmann: Genossenschaftsmeie-
reien in Schleswig-Holstein [de meeste Meierei-gebouwen werden in de jaren 1890 gebouwd, toen de
golf stichtingen van boeren-coöperaties zijn hoogtepunt bereikte; ontwikkeling van het 'Meiereiwe-
sen'l.
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Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm, Jg. 2001, Nr. 1 t/m 12. Bijdragen betr. o.a. Herbert
Lögters [geoloog uit Gildehaus] (1), Johann Heinrich Wiegmink [arts] (1), Friedrich Hartmann [schilder,
1912-2001] (1), Heinrich Voort [kenner van de geschiedenis van het Bentheimer land] (5), Willy Friedrich
[journalist, 1922-2001] (5), Auf den Spuren der drei Podagristen [Van der Scheer, Boom, Lesturgeon;
1843] (6), Jan Harm Kip [geb. 1911, o.a. leraar, onderzoeker van streekgeschiedenis] (8), Die letzten
Niermans. Ein Beitrag zur Hofgeschichte Bad Bentheims (9), Irmgard Maschmeyer [geb. 1926; verzame-
laarster van o.a. keramiek] (11); Inhaltsverzeichnis der Jahrgange 1997 bis 2001.

Mosaik, Heft 3-4/2001. Familiengeschichten [opgave van families waarover in het Mosaik-Archiv gege-
vens te vinden zijn]; L Pijper. Nachkommen von Arnoldus Leeuwen [te Kapellen, Kevelaar, Arcen,
Roermond; i8e-begin 20e eeuw; Leuw(e)(n), Leeuw(e); o.a. Oscar Leeuw, architect, 1866-1944]; A. Wels:
Gedenktafel der Gefallenen der Ortschaften Rindern und Warthausen; A. Awater. Die Awater vom
Eickenstall in Warbeyen [i8e-begin 20e eeuw]; G. van Benthem: Pachtboeken van het Stift Kranenburg-
Zyfflich (Teil 1) [transcriptie; i6e-i7e eeuw; o.a. Francken, (van) Bercheren, Rabath, Goedeman, Kersten,
Steltjens, Ostendorp, Baijen, Braam].

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 43, Heft 3, Aug. 2001. H. Schieckel: Zuwanderer aus Pommern, Ost-
und West-preufien, der Neumark, dem Baltikum, aus Polen und Österreich-Ungarn in Oldenburg.
Oldenburger in diesen Gebieten.

Idem, Heft 4, Dez. 2001. H.H. Francksen: Die Familie Willms aus Seeverns [i7e-2oe eeuw]. Anlage Nr.
2. Familien-Aufzeichnungen des Tjardt Willms, Seeverns [geb. 1705; 1728-54]; Genealogie in schema-
vorm.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XVI, 49. Jg., Heft 2, April-Juni 2001. Die Familie Krippendorf im
Danziger Werder [i8e-ige eeuw]; Verv. Aus den Grund- und Hypotheken-Akten von Neuenburg, Kr.
Schwetz in Westpreufien.

Idem, Heft 3, Juli-Sept. 2001. Bestrafte Soldaten im preufiischen Amtsblatt des Jahres 1817; Verv. Aus
den Grund- und Hypotheken-Akten von Neuenburg; Aus der Steuerrolle der Königlichen Stadt Mies
von 1652; Gelegenheitsfunde [Hammer, te Mengerskirchen, 18e eeuw]; Auszug aus dem Trauregister
der katholischen Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena zu Grofi Carlowitz, Kr. Grottkau von 1770 bis
1875.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 50. Jg. (2001), Heft 3. Die
Wolbert-Families in Weenermoor [Wolbert is een veel voorkomende voornaam in deze familie in
Weenermoor, Papenburg en Stapelmoor; 18e eeuw]; Prastationsregister (Abgaben) 1611 Renteiregister
Amt Aurich; A. Petersen-Roil: Menno Crumminga. Versuch einer Zuordnung [omstreeks 1670 leefden
er twee naamgenoten, de ene woonde in Kirchborgum, de ander in Emden]; Idem: Duif [Thomas Duyf
Pinkera, woonde ca. 1720 te Pogum]; Verv. Emder in hollandischen Notariatsurkunden (Teil 2); Fegter
in Amerika.

Idem, 2001, Heft 4. H. Swart: Die Hernhuter Briidergemeine Norden; H. Friesland: Die niederlandi-
schen Ahnen der Ehefrau des Quirinus von Cankebeer [geb. vermdl. in Norden ca. 1589; tr. Leiden 1616
Maria Jans van Vliet (exm. Tromper)]; Verv. Emder in hollandischen Notariatsarchiven; Kirchenbuch
der Kirchengemeinde Viktorbur (1692-1717) [transcriptie]; Eine Leemhuis-Linie aus Weener [i8e-i9e
eeuw].

Sachsische Heimatblatter, 47. Jg., Heft 4/5, 2001. Zittau - Geschichte einer Oberlausitzer Stadt zwi-
schen Böhmen und Sachsen; Die Christian-Weise-Bibliothek Zittau, ihre Geschichte, ihre Schatze und
das neue Archivgebaude des Altbestandes. Idem, Heft.6/2001. O. Podevin: Zwei historische Wirtschafts-
und Handelspartner: Sachsen und Frankreich 1750-1914.

Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreufien e.V-, Nr. 98 (Hamburg
2000). Altpreufiische Forschungen, 1924 bis 1943, und Mitteilungen des Vereins für die Geschichte von
Ost- und WestpreuGen, 1926 bis 1944. Ein systematisch gegliedertes Gesamtinhaltsverzeichnis, von
Erwin Spehr.
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Zeicschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 76. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2001. P. Ulrich: 'Stumme
Zeugen des Mittelakers'. Grundziige bauerlichen Lebens bis zur Neuzeit, dargestellt am Umkreis des
Klosters Wienhausen, insbesondere des Flotwedels [gebeid ten Z.O. van Celle; nederzettingsgeschiede-
nis, middeleeuws leenwezen, boerenfamilies, verschillende vormen van afhankelijkheid]; Der Stader
Rektor Windeier an der Cosmae-Orgel vor 100 Jahren; Lohnt sich die Erstellung von Ortssippenbücher
noch?

Verder ontvingen wij:
Adressbuch der Landeshauptstadt Hannover 1992.
Arbeitsgemeinschaft für Saarlandische Familienkunde e.V., Informationsdienst Nr. 138, Febr. 2001 t/m
141, Nov. 2001 [in Nr. 140, Aug. 2001: Stamreeks Greiveldingen/Greiffelding(en)/Greveldinger; I7e-i8e
eeuw, o.a. te Büdingen; Verv. Abituriënten Saarlandischer Herkunft, 1856-66]; Gesamt-Register der
Aufsatze, Familiennamen, Orte zu den Jahrgangen 1968-1999 (Bande 1-8), bearbeitet von Klaus Berndt
(Saarbrücken 2000).
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V., Informationsblatt Band 4, Nr. 4, Marz 2000 t/m Nr.
9, Dez. 2001 [in Nr. 6, Dez. 2000: Nachlafê Schlampp > naamregister].
Gens Gelriae, jg. 11, no. 3, dec. 2001.
Groningen, nieuwsbrief cultureel erfgoed, jg. 1, nr. 3, okt. 2001.
Die Haghe, ledenbericht, 111e jg. (2001), nrs. 1 (febr.) t/m 6 (dec).
Holland, 33e jg. (2001). Archeologische Kroniek Holland 2000.
Kerknieuws (uitg. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk te Wageningen), jg. 4 (2000), nrs. 1
(jan.) t/m 12 (dec).
De Kroniek. Nieuwsbrief Historisch Amersfoort, 3e jg., nr. 3, okt. 2001 [A. Groot: A.H. Rooimans, ste-
denbouwkundige in Amersfoort 1946-1979].
De Mechelse Genealoog, XXVe jg., sept.-okt. 2001 [800 jaar ziekenzorg te Lier].
Met Gansen Trou (Onsenoort), 51e jg., nr. 11, nov. 2001 [Oud nieuws uit de regio (1932)]; nr. 12, dec
2001 [Chr. Thijssen: Hoe oud is Haarsteeg?]. Plekbord (Med. Onsenoort), 22e jg., no. 4, juli 2001.
Molens, nr. 64, nov. 2001 [Molenaarsgeslachten. G. Geersing: De Drentse familie Stevens (voornl. te
Norg; ige-2oe eeuw)].
Nieuwsbrief Historisch Platform Woerden, nr. 2, dec 2001 [Bijlage bij Heemtijdinghen, jg. 37/4].
Nijmeegs Katern, jg. 15, nr. 5, dec. 2001 [A.M. Stadhouders: Nijmegen op de route naar 'Sunte Jacob in
Galliciën' (op zoek naar restanten van de Jacobsroute in stad en streek)].
't Onderschoer, 20e jg. (1998), nr. 1 [Oud Ootmarsum kreeg in 1898 een school; S. Wynia: Familie Wynia
(o.a. een burgemeester en een kaasmeester); Het 70-jarig koorjubileum van Johannes Aveskamp (1849-
1939)]-
Rijnland, afl. 17, 6e jg., nr. 3, dec. 2001 [Opsporing verzocht: vijfde bericht over 'du Forest'].
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, nieuwsbrief 56 (jg. 15, nr. 1, maart 2001) t/m 59 (jg.
15, nr. 4, dec. 2001); Zeeuws Archief, nieuwsbrief 9 t/m 12.
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk (secr.: J. van der Bas, Postbus 65, 2810 AB Reeuwijk; bezoek-
adres: Oudeweg 3, Reeuwijk, tel.: 0182-39.48.00), nieuwbrief maart 2001.
Üt de Smidte fan de fryske akademy, 35e jg. (2001), nrs. 1 (april) t/m 4 (des.).
Vereniging Oud Leiden, jg. 23 (2001), nrs. 1 (jan./maart) t/m 4 (nov.).
Virtus (Werkgroep Adelsgeschiedenis), ie jg. (1993/1994), nr. 1 [H. Wassenaar. Katholieke adellijke fami-
lies in Gelderland en Overijssel (1621-1814)]; Idem, 3e jg. (1995/1996), afl. 1 [De jacht in de Oostneder-
landse adelscultuur (1550-1700); Stadhouder Willem III als opperjagermeester van de Veluwe: een
vriend van de adel?].
Wij van Zeeland, 3e jg., nr. 4, nov. 2001.

M. Vulsma-Kappers
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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. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop.

ANTWOORDEN

322. GEERLINCX (56 (2001), pag. 426)
Petrus Petri Geerlincx tr. Heel 4-10-1665 (get. Jacobus Ramekers, Petrus Hermanni Schaken) Theodora
Theodori Jannissen, hetgeen impliceert dat Petrus G. een zoon was van een Petrus en Theodora J. een
dochter van een Theodorus. In het doopregister van Heel werd uit dit huwelijk geen kind aangetroffen.

Geen twee jaar later trouwt in hetzelfde dorp 27-9-1667 een Petrus Geerlincx met Gudula Claessen.
De naam Gudula is overigens in de trouwakte niet te vinden, we komen hier op terug. Indien dit het
tweede huwelijk is geweest voor Petrus G. moet zijn eerste echtgenote Theodora tussen beide data zijn
overleden. In die periode werden maar twee Theodora's aangetroffen in het overlijdensregister van
Heel: '8a january [1666] ex Begden Theodora Guilielmi Coehert'. Dit moet kennelijk gelezen worden
als: uit Beegden (de pastoor van Heel was tevens pastoor van Beegden) Theodora [echtgenote van]
Guilielmus Coehert. Immers een paar maanden later vinden we de inschrijving '10 7bris [1666] obijt
Wilhelmus de Koeheert ex Begden'. Deze Theodora komt dus niet in aanmerking! De tweede mogelijk-
heid is waarschij nlijk wél de juiste: '7a novembris [1666] obijt Theodora uxor Petri van Baexen'. Dit zou
dan impliceren dat Petrus G. niet alleen de zoon is van een Petrus, zoals we eerder zagen, maar dat hij
kennelijk afkomstig was uit het naburige dorp Baexem, toentertijd behorende tot het Land van Thorn.
Jammer genoeg beginnen de kerkregisters van de parochie Baexem pas in 1724 t.g.v. een brand in de
pastorie. Verder onderzoek in m.n. de gemeentelijke en rechterlijke archieven van Baexem en Thorn zou
misschien iets opleveren m.b.t. de voorouders Petrus Geerlincx.

Blijkens het huwelijksregister van Heel huwdePetrusG. 27-9-1669 met'Joa'(aldus afgekort) Claessen.
Voluit had ik dit zelf aanvankelijk getranscribeerd als Joanna. Dit is niet juist. De 'J' moest een 'I' zijn
en de 'o' een 'd', dus 'Ida', maar ter afkorting erboven voorzien van een streep. Zoals hierna blijkt,
maakte de secretaris van Heel er 'Idilia' van. Immers op 25-10-1715 verklaren t.o.v. de schepenen van
Heel de medeschepen Joannes van den Eertwegh èn Jacop Clout, dat ze zich vervoegd hebben ten huize
van Peter Geerlinxs 'cranck te bedde liggende', getrouwd met Idilia Claessens, die aan scholtis Carolus
Reynerus Smets een rentebrief van 4 gulden Maaseiks, te lossen met 100 gl., had overhandigd met als
onderpand 'hun huys cum annexis alhier in 't dorp gelegen, reygenoeten ter eenre Jacop Clout, ter
andere sijden Hendrick Puts, ende verders sijne meerighe goederen hebbende ende vercrijgende' (Rijks-
archief in Limburg te Maastricht, Schepenbankarchief Heel, inv. nr. 10, overdrachtsregister 1688-1728)
Hetgeen tevens een derde huwelijk van Petrus G. in 1680/1687 onmogelijk maakt, immers Gudula/Idilia
Claessen was in 1715 nog in leven. Peter was in het najaar van 1715 ziek en het kan haast niet anders of
de inschrijving '1716 8a. january obijt Petrus Gierlinckx et 10 sepultus est' in het kerkregister van Heel
heeft op hem betrekking! Een overlijden van zijn vrouw werd vooralsnog niet gevonden in Heel.

Het door de vragensteller veronderstelde huwelijk van Peter G. met Odilia/Sybilla Conings heeft niet
plaatsgevonden. Bij geen enkele doop werd overigens de achternaam Conings aangetroffen. Bij uitzon-
dering noteerde de pastoor in die periode de familienaam van de moeder. Steevast noteerde hij achter
de voornaam van de moeder wel: 'coniug' (= conjugus), hetgeen wou zeggen dat hij met een getrouwd
paar en dus met een wettig kind te maken had.

Odilia/Sybilla is echter wél identiek met Idilia/Gudula Claessen! Vragensteller noteerde reeds een
kind in 1670 en in de periode 1680-1687 nog eens vier kinderen. Gezien het gat van tien jaar is het te
begrijpen, dat hij een tweede huwelijk construeerde. Het hiaat is m.i. echter op te vullen met tenminste
twee kinderen in 1674 en in 1677. Moeder was telkens een Odilia en de vader noemde zich 'Dullen
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Petrus' of'Petrus Dullen'. Overigens was dit te Heel niet de enige combinatie tussen een Petrus met een
Odilia/Idilia/Gudula/Sybilla, die werd gevonden. In 1672 werd nog een echtpaar Petrus-Odilia te Heel
aangetroffen in de doopregisters. Van beiden werd echter geen achternaam genoteerd door de pastoor,
maar de combinatie is te uniek en het paar past zo perfect, dat we moeilijk kunnen aannemen dat we
hier niet met een extra kind uit het echtpaar Geerlincx-Claessen te maken hebben!

Verder moet ik toegeven dat mij pas zeer recent duidelijk werd (af en toe heeft men een helder mo-
ment), waarom Peter Geerlincx van de naam 'Dullen' werd voorzien. Het betreft m.i. een verwijzing
naar de voornaam van zijn echtgenote. Zonder twijfel was haar roepnaam 'Dul', hetgeen de pastoor naar
het latijn vertaalde met: Idilia, Odilia, Gudula en zelfs Sybilla! Een indicatie temeer overigens dat Peter
niet autochtoon was in Heel.

Uit het boven geschetste huwelijk Geerlincx-Claessen werden aldus teHeel de volgende dopen gevon-
den:

1. Petronella, ged. 27-3-1670 (get.: Joannes Jansen, Christina Lietters) [ouders: Petrus Geerlijnckx en
Godola Claessen).

2. Joanna, ged. 23-8-1672 (get.: Petrus Craenen, Maria Hacken) [ouders: Petrus ... [niet ingevuld!] en
Odilia].

3. Joannes, ged. 16-12-1674 (get-: Renerus Brentijens, Margareta Lenters) [ouders: Dullen Petrus en
Odilia].

4. Hendrina, ged. 15-11-1677 (get.: Theodorus Henckens, Maria Peeters) [ouders: Petrus Dullen en
Odilia].

5. Catharina, ged. Heel 16-4-1680 (get.: Theodorus Henckens namens Mathias Baetten, Maria Joesten
namens Maria Wijnen) [ouders: Petrus Geerlinckx en Sijbilla].

6. Joannes, ged. 6-10-1682 [ouders: Petrus Gierlinckx en Odilia].
7. Joannes, ged. 31-1-1685 (get.: Petrus Baetten, Catharina Gielen namens Maria Severs) [ouders: Petrus

Geerlinckx en Odilia].
8. Maria, ged. 7-4-1687(get.: Joannes Postertt namens Godefridus op de Santbergh, MargaretaSchaec-

ken) [ouders: Petrus Geerlinckx en Odilia].

Opvallend is dat onder de doopgetuigen geen enkele keer de naam Geerlincx of Claessen voorkomt.
Mogelijk dat zelfs beiden oorspronkelijk niet uit Heel afkomstig waren!

Jan. H. Hanssen, Baarlo

VRAGEN

366. VERHEIJEN
Wilhelmus Verheijen, geb. ca. 1719, begr. Helden-Beringe (L) 29-12-1791 (72 jr), tr. Helden 14-1-1751
Elisabeth Claes, geb. Helden 18-9-1720, begr. ald. 3-7-1797, dr. van Mathias Claes en Maria Maessen alias
Janssen. Uit dit huwelijk gedoopt Helden (r.-k.): 6-10-1751 Matthia (get. Mathias Claes, Maria Verheijen
en Joanna Claes), 10-9-1754 Matthias (get. Franciscus Broenen, Joanna Claes en Thomas Wij nckens), 30-9-
1756 Petrus (get. Henricus Janssen, Joanna Verheijen, Catharina Smets en Petrus Verheijen), 28-2-1760
Maria (get. Franciscus Bruns, Hendrina Claes en Maria Peters) en 24-11-1762 Leonardus (get. Martinus
Willems, Petronella Voermans en Wilhelmina Niessen). Gevraagd: geboortegegevens van Wilhelmus
Verheijen.

L. Verheijen, Weert

367. BIJSTERVELD
Jeurien Jeuriessen van Bisterfeld en zijn vrouw lidmaten te Gorinchem, met att. van Dalem 25-6-1673;
David Juriensz. Bijsterveld vermeld als gewezen schout van Herwijnen 23-8-1645; Jeuriaen van Bijster-
velt vermeld als procureur te Zaltbommel 8-10-1664; Maayke Jurrien Bijsterveld tr. Dubbeldam 29-7-
1703 Bastiaen Andriesz. Munter. De gemeenschappelijke naam Jurrien doet verwantschap vermoeden.
Gevraagd meer duidelijkheid over eventuele onderlinge relatie van genoemde naamdragers.
VAN LANGEVELT-DE CLERCQ.
Willem Pietersz. van Langevelt commissaris wnd. DelfwegLisse 1724, tr. ald. als j.m. van Noordwijk 21-
4-1724 Willemijntje Pieters de Clercq, j.d. van Leiden. Uit dit huwelijk te Lisse gedoopt (geref.): 10-5-1725
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Pieter, 2-2-1727 Jan, 30-11-1728 Johanna Maria, 15-1-1730 Agatha, 3-2-1732 Catharina en 16-6-1737 Jan.
Gevraagd voorgeslacht van genoemd echtpaar.

G.J. van Rookhuyzen, Genemuiden

368. SCHELVERGEM, MACKERKARE, MANTELS, JOOSTEN, AMMOLEUS, GOFFE
Jan Geleijnen van Schelvergem, mr.-metselaarteHellevoetsluis, is gehuwd metGrietjeJansMackerkare,
van Numanspolder. Grietje otr. (2) Hellevoetsluis 7-11-1673 Zeger Cornelisse Bloemaart. Van Jan en
Grietje zijn twee kinderen bekend: a. Johannis Jansz. Schelvergem, tr. Brielle 20-1-1686 Pieternella
Mantels, overl. Hellevoetsluis 17-2-1720, dr. van Johannes Mantels en Dirkje Joosten. Pieternella tr. (2)
1716 Sander Jordense. Johannis en Pieternella lieten vier kinderen dopen te Hellevoetsluis, waaronder
Maarten in 1704. Deze Maarten otr. ald. 12-4-1727 Maike Ammoleus, van Zevenbergen, b. Janetie Jans
Schelvergem, tr. (1) Brielle 31-1-1694 Leendert Pieters Goffe, otr. (2) Hellevoetsluis 28-7-1698 Antony
Cornelissen Heymans. Gevraagd informatie over voor- en nageslacht.
SCHERMER-KALES
Antonie Antonysz. Schermer tr. Sijbekarspel 14-7-1748 Dorothea (Doortje) Daniels Kales (of Laak). Ge-
vraagd voorgeslacht van beiden.

T. Hofman, Vlissingen

gezocht: naamgenoten en/of...
(zie Gens Nostra 55 (2000), pag. 535)

STAADEGAARD
Willem Gerritsz Stadigaart, geb. ca. 1550, en zijn zoon Gerrit Willemsz, geb. vóór 1580 en overl. vóór 22-
5-1634, wonend te Egmond op (aan) Zee, waren voor zover bekend de eersten die de familienaam voer-
den. Gerrit Willemsz. Stadigaart was in 1625 en 1626 stuurman op een koopvaardijschip (bron: Histo-
risch Kadaster van Egmond aan Zee, door W.J. van den Berg). Veel nazaten waren tot ca. 1725 zeevaren-
den op de Oostzee, enkelen waren koopvaardijschipper. IJsbrand Willemsz Stadigaard, geb. vóór 1681,
overl. 1707, was koopvaardijschipper op het fluitschip 'St. Pieter' en heeft o.a. gevaren naar de Argangel,
Frankrijk en plaatsen rond de Oostzee. Op basis van zij n testament is het nog steeds bestaande 'Stadeg-
aardfonds' opgericht. Heeft iemand informatie over de herkomst van de naam Sta(a)degaard(t)?

J.M. Staadegaard, Hoopweg 9,1861 KL Bergen N.H.

VISSER
Pieter Visser, geb. Franeker 30-12-1894, zn. van Lucas Visser en Yttje Bakker, tr. Franeker 16-11-1922
Klaaske Wijngaarden, geb. ald. 20-11-1890. Kinderen voor zover bekend: Lucas (geb. Franeker 1923) en
Johannes (geb. Leeuwarden 1931). Gevraagd: nadere gegevens over Pieter Visser en zijn nageslacht.

A.G. Musquetier, Walstro 76, 8607 EM Sneek, e-mail: gen.r.visser@home.nl

Aan dit nummer werkten mee:

B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE 's-Gravenhage.
Petronella J. C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
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