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AFSTAMMINGSONDERZOEK IN OOSTFRIESLAND
door

Dr. W. J. HARTMANN VAN NORTMOOR

Het is aan genealogen welbekend dat vele banden ons Nederlandse
volk verbinden met de omliggende landen. Nederland was immer een
rijk en welvarend land, daarbij klein en van ouds gastvrij en zo kan het
welhaast niet anders of vele Nederlandse geslachten blijken, na ónder-
zoek, afkomstig te zijn uit Vlaamse-, Hugenoten- of Duitse geslachten.
Bij kwartierstaten komt dit nog duidelijker uit. Een rij geheel Neder-
landse kwartieren komt zelden voor.

Een landje, dat daarbij steeds mijn bijzondere liefde en belangstelling
gehad heeft en waarheen ik nu reeds ca 30 jaar regelmatig op onderzoek
uitga, is Oostfriesland. Het is ongeveer zo groot als het Nederlandse
Friesland. Dit vroegere vorstendom, in de vergeten uiterste N.W. hoek
van Duitsland, heeft een bevolking, voor het grootste deel van Friese
bloede, welke veel overeenkomst met de Nederlandse vertoont. Van oor-
sprong zijn de bewoners Friezen, voor een deel echter vermengd met
Saksen. De oorspronkelijke Friese taal is daarbij verloren gegaan en
heeft plaats moeten maken voor een dialect dat veel weg heeft van het
Gronings. Het kan door een Nederlander verstaan worden. Hoort men
Oostfriezen met elkaar in de taal van hun landje spreken dan lijkt het
voor een niet verstaander veel op Zweeds.

Dat de Oostfriezen geen zuiver Fries meer spreken is echter niet van
zoveel belang, temeer waar de Nederlandse Friezen het er nooit over
ééns zijn waar men nu eigenlijk het „echte" Fries, dat toch ook veel
„Hollandse" woorden telt, spreekt. Van meer belang is het feit dat het
karakter der Oostfriezen heel eigen kenmerken vertoont, geheel ver-
schillend van dat hunner overige landgenoten. Zij hebben een sterke
onafhankelijkheidszin. De Oostfries erkent geen enkele landsman als
boven hem staand : „is he denn zoveul meer as ik 1" Doorgaans is hij
een ongemakkelijke ondergeschikte en even moeilijk op school. Hij is
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uiterst gevoelig voor iedere dwang en lijkt daarom vaak een principiële
opposant, die altijd met „neen" begint. En toch zijn het zeer hartelijke
en gastvrije mensen, wier vriendschap wel is waar moeilijk te winnen
maar dan immer een blijvende is.

Dit karakter der Oostfriezen is de oorzaak geweest van een staatkun-
dige en maatschappelijke ontwikkeling die typisch is voor het landje.
Toen het zeer zwakke wereldlijke gezag, dat de Bisschop van Bremen
over de oostelijke- en die van Munster over de westelijke helft van het
lastig te regeren volkje trachtten uit te oefenen, omstreeks 1300 geheel
verdwenen en er dus geen regering meer was, zien we de macht in han-
den van een stand van „hoofdelingen" (Hauptlinge, Hovetlinge): Bijna
elk dorp had zijn eigen hoofdeling, soms zelfs twee, welke geen gezag
boven zich hadden en dus eigenlijk kleine dynasten waren. Sommigen
lieten munten slaan en hadden een klein legertje. Er waren misschien een
honderd of meer hoofdelingen families, die bijna allen uitgestorven zijn.
Door het ontbreken van een centraal gezag in de middeleeuwen heeft
Oostfriesland nooit een feudale leen- of dienstadel gekend, evenmin
als horigheid of een latere briefadel. Het volk was immer vrij en nog
heeft de Oostfriese eigengeërfde boer zijn zelfbewuste Bauernstolz. Hij
trouwde vroeger met een degen aan de zijde en kon zich uit eigen recht
een wapen kiezen. Veel is over het ontstaan der hoofdelingen geschreven
en vele verklaringen daarover gelanceerd. Mij persoonlijk lijkt het dat
deze stand, wiens ontstaan niet aangetoond blijkt te kunnen worden,
daarom in het geheel niet ontstaan, maar er altijd geweest is. Het
moet m.i. een verschijnsel uit de Germaanse tijd zijn. De oudste zoon
erfde de Hof, de ,,ethel" of ,,othal" en was „etheling" en daarmede de
hoogste persoon, het sibbehoofd, van het gehele dorp, dat waarschijnlijk
in deze vroegste tijd uit één enkele Hof of familie ontstaan was. Deze
ethelingen, die dus met recht „oeradel" genoemd kunnen worden, zien
we in het toen nog door rivieren en moerassen bijna geheel geïsoleerde
Oostfriesland nog in volle fleur als de stand in andere Germaanse landen
reeds lang haar bevoorrechte plaats aan een feudale heerser heeft moeten
afstaan. Oostfriesland bezit hierdoor een adel die aantoonbaar ouder is
dan zeer vele Duitse feudale- en briefadelgeslachten.

Voor Nederlandse Friezen is het hierboven geschetste Oostfriese
volkskarakter een bekende klank, maar ook niet-Friese Nederlanders
zullen moeten erkennen dat de Oostfriezen meer met hen gemeen hebben
dan met de bewoners van andere Duitse streken. Vooral hun eerlijke
en welgemeende gastvrijheid moet ons weldadig aandoen. Zo hebben de
steden Leer en Emden steeds politieke en confessionele vluchtelingen
uit Nederland opgenomen, ƒ. /. Harkenroth in „Oostfriese Oorsprongke-
lijkheden" noemt b.v. een hele lijst van personen die in 1580, na het
verraad van Groningen door Rennenberg, naar Emden en Leer vluchtten
en daar een gastvrij en veilig onderdak vonden. Door de eeuwen heen
heeft Oostfriesland, evenals Nederland, vluchtelingen opgenomen, wat
allerlei gevolgen had en zijn stempel op Oostfriesland drukte. De ,,re-
formierte" (d.w.z. in het Nederlands „hervormde") kerk te Emden kan
als een dochterkerk van de Ned. Herv. Kerk beschouwd worden. Neder-
landse dominés werden naar Oostfriesland beroepen en Oostfriese do-
minés naar Nederland. In de kerken van de reformierte westelijke helft
van Oostfriesland (de oostelijke helft is evangelisch luthers) werd tot
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± 1850 in het Nederlands gepreekt en de kerkregisters werden tot dien
datum in zuiver Nederlands bijgehouden. Ook de literatuur van vorige
eeuwen is vaak in het Nederlands gesteld, eveneens tal van opschriften
op gebouwen, kerkklokken, etc. Namen als „de Vries", .Jansen", „Klaas-
sen", treft men er vaak aan. Een ander gevolg is geweest dat men vele
Nederlandse godsdienstige sekten ook in Oostfriesland vindt. Zo b.v.
een mennonieten gemeente en een Franse kerk.

Ook de politieke banden met de Verenigde Republiek waren talrijk.
Zeer vaak zochten zowel het Regeringshuis als de Volksvertegenwoor-
diging bij de „General Staten" raad en steun voor hun nu verklaarbare
onderlinge ruzies.

Men ziet wel in dat de Oostfries, die in zijn in de loop der tijden
overbevolkt rakend landje geen bestaansmogelijkheid meer vond, gaarne
uitweek naar Nederland, dat bovendien zoveel handelsverbindingen met
Emden en Leer had en waar hij zich thuis en even vrij als daar kon
voelen, zonder taalmoeilijkheden. In de trouwakten van Amsterdam van
de 19de eeuw komt men op elke woensdag huwelijken van Oostfriezen
tegen. Het zijn er honderden ! Nederlandse families, zoals b.v. Broür,
Kramer, Goeman, Hesse, Penon, Thoden van Velzen, Wijchers, An-
dreae, van Senden, Coster van Voorhout, Coster van Vrijhoeven, van
Lessen, Reershemius, Vissering, Mansholt, zijn van Oostfriese origine,
terwijl Oostfriese families als Cremer, ten Doornkaat Koolman, Geelvink,
Groeneveld, Fischer, Sinningh, Wiarda, Ohling, Swart, Taaks, Hout-
rouw, van Hulst, Klugkist, Tobias, uit Nederland afkomstig zijn.

Het zoeken in Oostfriesland heeft zijn eigen moeilijkheden. Behalve
een register van huwelijken voor de Magistrat (.Rathausheirat"), welke
slechts te Emden mogelijk waren en welk register zich in 'het stadsarchief
aldaar bevindt, zijn de kerkregisters zonder uitzondering bij de pastoriën,
zodat men vaak van de ene plaats naar de andere moet trekken. In ver-
band daarmede is het degeen die op onderzoek uitgaat aan te raden om
te reizen per auto, bromfiets of fiets en nimmer per trein. Een verbinding
tussen de verschillende dorpen bestaat vaak helemaal niet of is zeer
weinig frekwent. Niet elk dorp heeft een hotelletje. De reis er heen loont
de moeite. Het best kan men over Nieuwe Schans reizen. Het panorama
op de Emsbrug, met op de achtergrond de kontoeren van Leer, boeien
mij ieder jaar weer. De dorpen, vooral die in het zandige en zeer boom-
en bosrijke midden, zijn zeer mooi en een oudheidkenner vindt er prach-
tige kerkjes met grote bakstenen klokkenstoelen. Vele van die kerkjes
zijn oeroud en nog gebouwd in de stijl van de middeleeuwen.

De boeken zelf geven dikwijls aanleiding tot teleurstelling, daar deze
vaak onnauwkeurig bijgehouden zijn en slechts een klein deel tefugreikt
tot vóór 1660. Zo bezit Oostfriesland

110 Evang. Luth. pastoriën en
74 Reformierte

te weten :

Aurich
Nesse

totaal

Evang.
1585'
1614'

184 waarvan

Luth. past.
Norden
Hesel

slechts 30

1637'
1643

tot vóór 1660 teruggaan.

Reform, past.
Emden 1587
Leer 1601
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Victorbur
Esens
Holtland
Stedesdorf
Asel
Loquard
Reepsholt
Holtrop
Roggenstede

1620'
1629'
1629'
1630
1631'
1632
1633
1634'
1634

Wiesens
Detern
Butforde
Neuburg
Wittmund
Eggelingen
Berdum
Etzel

1643'
1644'
1646
1648
1650
1651
1651
1652'

Dijkhausen-
Neustadt
gödens

Emden (Frans)
Mitling-Mark
Emden-

Wolthusen
Oldersum
Wirdum
Simonswolde

1611
1611
1637

1646
1652
1652
1654

De met ' gemerkten zijn onvolledig en vertonen aanwijsbare hiaten.
Van de reform, kerken staan mij daaromtrent nog geen voldoende ge-
gevens ter beschikking. Bij de Evang. Luth. pastoriën vertonen b.v. 36
van de 110 registers hiaten. Het merendeel dezer hiaten, n.l. 30, ligt
omstreeks 1700. De oorzaken daarvan zijn nimmer vastgesteld, echter
heeft de volgende ondervinding mij te denken gegeven. Het oudste re-
gister van Holtland begint in 1629 en loopt door tot 1663. Het is tezamen
gebonden met een gedeelte van een ander boek, dat loopt van 1678 tot
1705, waarna in 1711 een zeer goed bijgehouden 2de boek begint. Het
eerste boek heeft van het vuur geleden, dat er een grote hoek heeft uit-
gebrand. De een of ander heeft 'het er echter weer uitgehaald en zo is
een groot gedeelte voor het nageslacht bewaard gebleven.

Er waren dus omstreeks 1600 zeer zeker wel kerkregisters, wat Holt-
land bewijst en eveneens andere in de lijst genoemde plaatsen. Teleur-
stellend is het evenwel dat in geheel Overledingerland niet één kerkre-
gister dateert van vóór 1700. Dat de in 1648 geëindigde 30-jarige oorlog
er aan schuld zou hebben dat van 1618 tot ± 1700 geen boeken zijn
bijgehouden is uitgesloten. In gedeelten van Oostfriesland, die in het
geheel niet van de 30-jarige oorlog te lijden gehad'hebben, treft men
dezelfde toestand aan. Het voorbeeld van Holtland geeft echter te
denken.

Men moet in dergelijke gevallen andere bronnen raadplegen en wel
die van het Niedersachsisches Staatsarchiv te Aurich. Een veel geraad-
pleegde bron aldaar wordt gevormd door de zogen. „Schatzungsregis-
ter", waarvan twee soorten bestaan, n.l. de registers der ,,Kopf- of
Personalschatzungen" en die der „Kapitalschatzungen". Bij de eersten
moest iedereen betalen, waardoor deze registers doorgaans nauwkeurige
lijsten bevatten van alle inwoners van een plaats. De laatsten zijn lijsten
van de bezittende klasse, waardoor men daarin na kan gaan of iemand
Erbgesessener, Warfsmann (keuterboer of landarbeider met eigen 'huis)
of wel pachter was. Tot het aantal kinderen en de echtgenote, zo die
nog in leven is, worden daarbij genoemd. Men dient zich alleen van
het tarief op de hoogte te stellen, dat in de meeste gevallen over het
aantal huisgenoten en de grootte van de Hof uitsluitsel geeft. Jammer
is het dat het oudste algemene register, dat van 1595, na de oorlog nog
niet teruggevonden is.

De Schatzungsregisters van vóór dien tijd zijn bijna alle verloren ge-
gaan. Aanwezig is nog slechts een Schatzungsregister der Stad Emden
uit 1524, aanwezig in het archief aldaar en in druk verschenen in het
tijdschrift „Ostfriesland" 1955, 2. Heft en een uit het Amt Berum uit
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1552, aanwezig te Aurich, eveneens in druk verschenen en wel in het
Emder Jahrbuch 1954.

Deze bronnen kunnen ons dus, bij gebrek aan kerkelijke registers,
verder terugbrengen, maar er is nog een andere bron, n.l. de Protokollen-
verzameling te Aurich. Hieronder verstaat men allerlei akten van koop,
verkoop, pacht, testamenten, boedelscheidingen en dergelijken. Bij de in-
stelling van het archief te Aurich zijn al deze akten, die vroeger in de
Amtshuizen bewaard bleven, naar aldaar overgebracht. Slechts de akten
van het Amt Stickhausen, welks Amtshuis in 1874 met de totale inhoud
verbrand is, ontbreken. Moet men dus in het tot dit vroegere Amt be-
horende Overledingerland zoeken, dan heeft men het dubbel moeilijk.
Misschien is dit de reden dat in de 4 Oostfriese banden van het Deut-
sches Geschlechterbuch niet één geslacht uit Overledingerland en de
streek beoosten de lijn Loga—Aurich is gepubliceerd. De protokollen-
sammlung is toegankelijk gemaakt door een naamregister en kan ons,
met wat geluk, b.v. door vergelijking van huismerken, tot in de 15e eeuw
terugbrengen.

Het centrale archief te Aurich bevat vele zogenaamde „Deposita", zo
b.v. het archief der Fürsten von Inn- und Knyphausen en de gemeente-
archieven van vóór 1800. Wel hebben steden als b.v. Emden, Leer, Nor-
den, Aurich, Weener een Rathausarchiv, maar daarvan gaat alleen Em-
den zeer ver terug. Andere stadsarchieven practisch slechts tot ± 1800
en daarvoor moet men de deposita in het archief te Aurich raadplegen.

Een niet te verwaarlozen bron, aan het bestaan waarvan vaak niet
gedacht wordt, zijn de zogenaamde „Zivilstandsregister" of akten van
de burgerlijke stand en de zogenaamde „Kirchennebenbücher". De eer-
sten zijn in de tijd, toen Oostfriesland tot het Keizerrijk Frankrijk be-
hoorde, ingevoerd maar na 1814 weer afgeschaft. Zij lopen van 1811 tot
1814. De Kirchennebenbücher van 1800 tot 1874. Een aantal Zivilstand-
register is nog niet gevonden en wellicht verloren gegaan. Men vindt
deze bronnen te Aurich maar tevens in het archief te Emden, bij het Ref.
Kirehenbuchamt Emden, de Luth. Gemeenten te Aurich, Leer en Norden,
bij de Oostfr. Landschaft1) en de Stadsarchieven te Aurich en Leer.
Te Aurich is een complete lijst voorhanden. De algemeene Burgerlijke
stand werd in Duitsland pas in 1871 ingevoerd.

Het is natuurlijk onmogelijk om de inhoud van het Staatsarchief te
Aurich in het kort op te sommen. Er is aldaar echter een zeer goede
inventaris aanwezig, welke geheel ingericht is op genealogisch onder-
zoek, terwijl ik tevens kan verklaren dat de bekwame leiders van het
archief, Dr. C. Möhlmann, directeur en Dr. O. Israël, assistent, mij steeds
met alle raad en daad ter zijde hebben gestaan. In dit verband moet
tevens genoemd worden Studienrat i.R. Dr. G. Ohling (adres: Land-
schaft, Aurich), een geleerde van naam, die als een der eerste historische
onderzoekers van Oostïriesland erkend wordt. Hij is de verzorger en in-
richter van enkele Oostfriese archieven en bibliotheken. Dr. Ohling is
ook de beheerder van de Ahnenkartei uit de achter ons liggende jaren
en tevens van een aantal handschriften. Naar deze laatsten en ook voor
gedrukte geslachtsregisters informere men tevens bij de „Emder Kunst"
te Emden (Ges. für Bildende Kunst und Vaterlandische Altertümer).

(Slot volgt.)

*) Dit is de voortzetting der Oostfr. regering, welke nog steeds bestaat en in hoofd-
zaak culturele betekenis heeft.
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TIJDSCHRIFTEN-REVUE
Bibliothecaris: J. J. G. Kranen, Mariëndal 5, Rozendaal (Gld.). Tijdschriften kunnen na
aankondiging in deze Revue, aan de Leden der N.G.V. op aanvrage worden verzonden.

Ons Amsterdam. 10e Jrg. No. 6, juni 1958 : L. C. Schade van Westrum. Honderd
jaar Koninklijk oudheidkundig Genootschap ; Tentoonstelling „Uitgaan in Oud- Am-
sterdam in tekening", Prof. C. van Eesteren. Het tuindorp Oostzaan ; T. den Herder.
Sloterdijk; N. W. Makel. Brug over de Kikkersloot; Johan Braakensiek. (1858—1958);
H.. W. Alings. De gevelsteen als document; J. A. Groen ]r. Drie eeuwen hervormd
weeshuis ; Ro Cohen-de Wolf. De Kleersloot; Het nieuwe Stadhuis aan de Amstel.

De Brabantse Leeuw. Jrg. 7, afl. 4, april 1958 : Pastoor H. Hens. Naamlijst van stu-
denten, afkomstig uit de Meierij, studerend aan de Leuvense Universiteit 1654—1796 ;
De graafse familie van Haren ; Een tak der Bossche familie Kuijsten te Keulen ; Frag-
ment genealogie Dagevos.

Met Gansen Trou. 8e Jrg. No. 5, mei 1958 : Tafelen ; Past. P. Breugelmans. Een
voetreis in 1736 ; B. W. van Schijndel. De Vlijmense-Nieuwkuijkse van Amelroij's en
hun recht op de stichtingen van Hester van Grinsven ; P. Am. Vermeulen. Verdwenen
Kinderspelen.

Het Personeel Statuut. 9e Jrg. No. 5, mei 1958 : ƒ. C. van Duijnen. De ondertekening
van de akten van de burgerlijke stand en het surrogaat der ondertekening ; Examen
Bevolkingsboekhouding en Burg. Stand.

L'Intermediaire des Généatogistes, De Middelaar tussen de Genealogische Navorsers.
XHIe Jrg. No. 75, mai/mei 1958 : Paul de Borman. La Pierre Tombale de Sinsin ; Les
Bourgeois de Bruxelles, notés par J. B. Houwaert; Cronique de nos Provences ;
Questions et réponses.

Familie und Volk. 7e Jrg. Heft 2, marz-april 1958 : Herbert Spruth. 400 Jahre Runen-
schriftforschung und die Hausmarkenfragen ; W. Huschke. Zur Brück — und Cranach
— Genealogie ; E. Grigoleit. Die Ahnenliste von Ferdinand Gregoravius ; J. Arndt. Die
Grund- und Hypothekenbücher als genealogische Quellen ; K. Gonnermann. Aus dem
Stammbuch des ^Volfgang Heinrich Gonnermann, Jena 1600 bis 1615.

Der Grafschafter, Jrg. 1958, Mai, Folge 64 : Nonno de Vries. Die Entwicklung der
Bauerschaft Wilsum ; Dr. Scheurmann. Schüttorfer Stadtmusikant und Nachtwachter ;
Christa Brinkers. Stiftspoorte und Stiftsbrügge in Wietmarsken.

Oldenburgische Quellen zur Familiengeschichte, von Dr. Walter Staub. Heft 18,
Februar 1958 : Das Mannzahlregister der Vogtei Westerstede-Apen von 1581.

Heft 19. Mai 1958 : Das Mannzahlregister der Vogtei Zwischenahn van 1581.
Familienkundliche Beitrage von Dr. W'alter Schaub. Heft 2, 1958.
Vorarbeiten zu einem Oldenburger Familien-Lexikon.

The Coat of Arms. Vol. V, No. 34, April 1958 : Roy C. Strong. Elizabethan jousting
cheques in the possession of the college of arms ; Major Francis Jones. Welsh Heraldic
Studies ; R. Saunders. More innsignia ; John A. Goodall. An inquiry into the origin
of the arms of the order of Camaldoli; Heraldic glass in Wellington College;
H. Stanford London. Pattee, Patonce and Formee ; Colin Campbell. Recent Campbell
Matriculations and Grants.

Instituto Internacional de Genealogia y Heraldica. Hoja Informativa. Ano V No. 88.
15 de Mayo de 1958 : Adellijke titels ; de Archieven van de Duitse Adel.

Idem, No. 89, 1 de Junio de 1958 : In Memoriam Sr. D. Vicente Castaneda y Alcover,
eerste Voorzitter van het Instituut, overleden 28 mei 1958 ; Bibliografie ; Het Italiaanse
Instituut voor Genealogie en Heraldiek.
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Slakt och Havd, No. 1, 1958 : Jan E. Almquist. Vapnaren Tore Bytings Zweedse
afstammelingen; C. C. Scheller. Het familie-archief van Atten Andeflychts; Paul
Wilstadius. De autobiografie van Doktor C. V. Robacks; Zweedse kooplieden in
Hollandse koloniale dienst.

Le mois généalogique, Canada, Vol. XI No. 3 et 4, mai 1958 : Réunions du mois ;
Bibliothèque; Centenaire de la Société Historique de Montréal ; Délégué officiel au
IVe Congres International de genealogie et d'héraldique M. Georges Delisle, employé
aux Archives publiques Federales.

Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Francaise. Vol. IX No. 1, Jan-
vier 1958 : J. Jacquart. La genealogie : Hier-Aujourd'hui-Demain ; J. Rod. Bordnas.
Comment dresser la liste de ses ancêtres ; /. G. Gilbert. L'ancêtre Pierre Gilbert, capi-
taine de navire ; M. Leblanc. La familie de Georges Leblanc, en France.

„Your Ancestors", Vol. 12 No. 1, Spring 1958: Johnsons of Pequa; Wilcox ;
Alexander Johnston ; Stewarts ; Beardsley ; Wilson.

Oktahoma genealogical Society, Vol. 3 Number 2, June 1958 : Muriel Wright.
Sources for genealogical Data in Oklahoma historical Records; Surnames in the
lineages of several of our members ; Querries.

Schramm Family Society News, Number 36, April 1958 : Birthday Pictures ; Schrams-
berg Vineyard Co ; Familie-nieuws en data.

Catalogue Number 179 of the southern Book Compagny, 530 N. Charles Street,
Baltimore.

Als nieuwe aanwinst, resultaat van besprekingen op het Congres te Brussel, signa-
leren wij :

L. et Z. L'Intermediaire des Chercheurs et Curieux, mensuel de questions et réponses
historiques, littéraires, artistiques et sur toutes autres curiosités; Rédacteur en chef:
Antoine Bouch, 16 rue de Montpensier, Paris (Ier), juin 1958.

Het blad bevat 90 pagina's geheel gevuld met vragen en antwoorden over de meest
uiteenlopende onderwerpen, bijv. vanaf de inlichtingen over de geheimzinnige dood van
Generaal Ney, 3e prins van de Moskowa ; het redden van Joséphine de Beauharnais
door Generaal La Bessière, tot aan genealogische gegevens betreffende de Familie de
Saint-Sulpice en de correspondentie van de dochters van Lodewijk XIV. Alzo elk
wat wils, echter wel uitsluitend franse onderwerpen.

Medegebracht van het Congres te Brussel de Catalogus van de Tentoonstelling van
genealogie en heraldiek gehouden in het Palais du Cinquantenaire, Afdeling schone
kunsten, onder de auspiciën van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, afdeling
Algemene Archieven van het Koninkrijk.

Herinnering aan een van de schoonste tentoonstellingen op het gebied.van Genea-
logie en Heraldiek.

De uitgevers van „De Navorscher", Van Gorkum & Comp. N.V. melden de uitgave
van Jaargang 97, Afl. 1—2, onder een nieuwe redacteur, de Heer ƒ. M. Reinboud te
Hilversum. Zij geloven in een regelmatige voortzetting van het blad op basis van de
oude methode van uitgave van de oprichters. Inderdaad bestaat die mogelijkheid, doch
wat wij vooral aanbevelen is een regelmatige verschijning per maand of per 2 maanden,
tenzij men wil vervallen tot wat men bij enkele Duitse genealogische publicaties zegt
„zwanglos". Ik geloof niet, dat de nederlandse lezer dit zal waarderen. De onder de
gewaardeerde redactie van Mr. Belonje verschenen nummers waren steeds zeer waarde-
vol en gaven dikwijls nieuwe gezichtspunten. Ook bij dit nieuwe nummer is het inner-
lijk in overeenstemming met het uiterlijk.

Wij wensen de redactie en de uitgeefster het beste met de herverschijning en be-
treuren het, dat dit nummer niet drie weken eerder verschenen is ; wij zijn overtuigd,
dat enige exemplaren op de tijdschriften-tafel van het Congres in Brussel een goede
indruk gemaakt zouden hebben en misschien de nodige nieuwe abonné's hadden aan-
gebracht.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer bracht de post mij :
De Nederlanésche Leeuw, Maandblad van het Koninklijk Neder-

landsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, LXXVe Jaar-
gang No. 6, juni 1958 : Jubileum-nummer.

Ik wil deze Tijdschriften-revue niet sluiten, alvorens enige woorden
te wijden aan deze uitgave. Het Kon. Genootschap heeft terecht gemeend
bij zijn 75-jarig bestaan een jubileum-uitgave van 130 kolommen te moe-
ten uitgeven en wij vinden dus thans voor ons liggen deze lijvige uitgave,
waarin :

Bestuursleden van het Genootschap sinds 1933 ; Gedenkpenning 75-
jarig bestaan ; Mr. Dr. } . C. Maris van Sandelingenambacht. De genea-
logische methode ; Tha } . van Alff. Onze bibliotheek ; KI. Sierksma.
Vlaggen van Nederlandse gewesten, steden en dorpen in de 17de eeuw;
ƒ. J. Hooft van Huysduynen. Archieven en Kerkeboeken van de Nieder-
reihn ; Mr. Elisabeth C. M. Prins. De landschapszegels van Westfries-
land omstreeks 1300 ; Prof. Mr. W. F. Prins. „Heerlijkheden" op Java ;
A. L. Hulshoff. De graven en heren van Limburg aan de Lenne en de
heren en graven van Limburg Styrum uit het huis Berg-Altena-Isenberg
gedurende het tijdvak 1194—1666; Mr. W. de Vries. Nederlandse
scherprechters-dynastieën ; Mr. P. van Eeghen. Geldgebrek en genea-
logie ; E. Pelinck. Een portretgroep van de familie Jacott-Hoppesack ;
Mr. A. P. van Schil}gaarde. Van Imagina tot Amoena ; Mejuffrouw Dr.
/. H. van Eeghen. Gevaarlijke gouverneurs.

Het komt weinig voor in deze Tijdschriftenrevue een bespreking over
de verschillende artikelen in de opgegeven bladen te geven, doch wij
mogen deze uitgave niet voorbij laten gaan, zonder een woord van dank
aan Mr. Maris voor zijn leerzaam artikel, Mej. Van Alff over de boeken,
die haar dierbaar moeten zijn, de Heer Sierksma omdat hij een oud, on-
bekend handschrift voor ons heeft laten leven, de Heer Hooft van Huys-
duynen omdat hij ons weer eens voor de zoveelste maal de goede weg
in de archieven van de Neder-Rijn heeft gewezen, Mej. Prins om haar
prachtige wetenschappelijke verhandeling over de landschapszegels van
Westfriesland. Prof. Prins over de onderhoudende wijze waarop hij het
interessante geval van Heerlijkheden op Java heeft behandeld, terwijl
de Heer Hulshof ons de uitkomsten van zijn onderzoekingen naar de
oudste generaties der graven van Limburg op 'heldere wijze heeft uit-
eengezet. Mr. de Vries vertelde van zijn onderzoek naar het zeker niet
alledaagse beroep van scherprechters en hun families ; de Heer Pelinck
bracht de portretgroep Jacott-Hoppesack thuis en Mr. Van Schilfgaarde
werd in zijn onderzoekingen naar de beide voornamen Imagina en
Amoena met grote aandacht gevolgd door ondergetekende, wiens hobby
hij hierbij in het geding bracht; last not least gaf Mej. van Eeghen
ons een interessante kijk op het familieleven der Regentenfamilies in
de 18e eeuw.

Wij eindigen deze beschouwing met het uitspreken van de beste wen-
sen aan het Koninklijk Genootschap bij zijn 75-jarig feest en niet het
minst aan de Redacteur van De Nederlandsche Leeuw, die ons een zo
belangrijke uitgave deed geworden.

Amsterdam, juni 1958. W. D. H. ROSIER.
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GENEALOGIE F E J L I X

Wapen: In blauw drie gouden lelies, naast elkaar geplaatst, in het
hoofd vergezeld van drie gouden sterren, eveneens naast elkaar. Helm-
tegen: twee blauwe struisveren. Dekkleden: goud en blauw.

N.B. Dr. C. H. Felix (Vla) voerde als persoonlijke lijfspreuk „Felix
vitam amore, mortem non timere".

Inleiding: De leden van de hierna te behandelen familie zijn vermoe-
delijk uit Noord Frankrijk naar Nederland (Utrecht) gekomen tegen het
einde der 17e eeuw, als Hugenoten. Zij waren zijdewevers.

De overlevering zegt, dat het geslacht van Spaanse afkomst is en dat
zekere Cornelis Felix wegens geloofsvervolging gevlucht is uit Spanje,
Andalusië, tussen Malaga en Granada. Hij zou geheten hebben Cornelis
Henriquez.

Jacobus Johannes Felix de Braga, geb. Bergen op Zoom 1884 en over-
leden in 1944 in een concentratiekamp op Java, kolonel K.N.I.L., zoon
van Wijnand Theodorus Felix, geb. Doorn en kleinzoon van zekere Wij-
nand Jaime Felix, van Utrecht, noemde zich de Braga en toonde hiermede
ook deze overlevering te kennen. Braga is een districts- en plaatsnaam in
Portugal.

Het voor- en nageslacht van deze kolonel wordt in onderstaande gene-
alogie niet behandeld.

I. Evert Felix, geb. omstreeks 1675, tr. omstr. 1700 ]ohanna Felux.
Dit echtpaar woonde aan de Achterweg te Utrecht.
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Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt II.
2. Abraham Felix, ged. Utrecht (Domkerk) 4 nov. 1712, tr. ald.

(Catharijnekerk) 25 dec. 1732 Gergie Coeland (ook Gerarda
Coelandt genaamd). Zij woonden te Utrecht op de Oude-
gracht bij de Geertebrug.

Uit dit huwelijk:
Bernardus Felix, ged. Utrecht (Domkerk) 30 mei 1742.

II. Cornelis Felix, geb. omstr. 1704, lidmaat Ger. Kerk van Utrecht
.2 jan. 1727, f Utrecht 12 febr. 1780, tr. Ie ald. 12 sept. 1724
Megteld Beremans, f Utrecht 1 okt. 1749, begr. in de Weeskerk
ald., tr. 2e Utrecht (Catharijnekerk) 16 dec. 1749 Maria Castrop,
f ald. 25 sept. 1783. Zij woonden te Utrecht in de Klaassteeg.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Felix, ged. Utrecht 25 maart 1725.
2. Isaac Felix, ged. Utrecht 29 aug. 1726.
Uit het tweede huwelijk:
3. Bernardus, volgt III.
4. Johanna Maria Felix, ged. Utrecht 15 nov. 1758.

III. Bernardus Felix, geb. Utrecht 4 (ged. Domkerk 5) dec. 1755,
schoolmeester, koster en voorzanger te Boskoop, wnd. schout en
secretaris ald., werd in 1788 om zijn patriottische gezindheid uit al
zijn functies ontheven, keerde in 1795 te Boskoop terug, bleef daar
schoolmeester tot 1818, woonde in 1831 als schoolonderwijzer te
Leiden, f Boskoop 10 maart 1839, tr. Leimuiden 5 nov. 1775
Catharina Maandag, ged. Waarder 11 juni 1758, f Boskoop 13
(begr. Ned. Herv. Kerk ald. 17) jan. 1824, dr. van Hendrik en
Neeltje Biersteker.

Uit dit huwelijk o.a.:
1. Cornelis Henricus, volgt IVa.
2. Batavus Bernardus, volgt IVb.

IVa. Cornelis Henricus Felix, geb. Boskoop 7 (ged. ald. 13) mei 1787,
chirurgijn ald., f ald. 23 okt. 1859, tr. Boskoop 8 juli 1818 Marijtje
Schoorel, geb. ald. 2 (ged. ald. 5) april 1801, f ald. 3 dec. 1895, dr.
van Klaas en Johanna van der Sney.

Uit dit huwelijk (behalve 3 jong-overleden kinderen):
1. Johanna van der Sney Felix, geb. Boskoop 13 dec. 1818, f

Delft 9 nov. 1866, tr. Boskoop 18 juni 1840 Pieter van Rhijn,
geb. Hazerswoude 27 febr. 1807, eigenaar van de korenmo-
len „de Roos" te Delft, f ald. 4 mei 1894, zn. van Joannes en
Marijtje Reyneveld en wedr van Johanna Wilhelmina de
Raat.

2. Bernardina Cornetia Felix, geb. Boskoop 22 dec. 1820, f ald.
1 april 1846, tr. Boskoop 21 dec. 1843 Arie van Nes.

3. Klaas Schoorel Felix, geb. Boskoop 5 okt. 1826, f ald. 22
febr. 1842.

4. Batavus Bernardus Cornelis, volgt Va.
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Va. Batavus Bernardus Cornelis Felix, geb. Boskoop 5 mei 1835,
boomkweker ald., f ald. 19 mei 1880, tr. Boskoop 22 okt. 1858
Hadriana Maria van Nes, geb. ald. 10 okt. 1838, f ald. 30 okt.
1892 dr. van Klaas en Anna van Leeuwen.

Uit het huwelijk (behalve 2 jong-overleden kinderen):
1. Maria Cornelia Felix, geb. Boskoop 5 aug. 1860, f Goes 1

febr. 1944, tr. Boskoop 25 sept. 1884 Klaas Alberts, geb.
Boskoop 29 sept. 1853, boomkweker ald., f Amsterdam 10
jan. 1931, zn. van Gerrit ]acobus en Klasina Oudshoorn.

2. Cornelis Henricus, volgt Vla.
3. Batavus Bernardus Cornelis, volgt VIb.
4. Anna Clasina Felix, geb. Boskoop 23 dec. 1871, f Leiden

5 febr. 1919, tr. Boskoop 22 maart 1894 Josephus Carolus
Visser, geb. Amsterdam 9 maartl866, boomkweker te Bos-
koop, f ald. 8 juni 1924, zn. van Josephus Carolus en Sara
Clementia Maria de Breuk.

5. Johanna Bernardina Felix, geb. Boskoop 8 okt. 1875, tr. ald.
8 juli 1897 Marinus Johannis Rosbergen, geb. Boskoop 9 juli
1873, boomkweker ald., f Apeldoorn 19 nov. 1955, zn. van
Klaas en Johanna Adriana van Bemmel. [Apeldoorn].

Vla. Dr. Cornelis Henricus Felix, geb. Boskoop 1 jan. 1865, oogarts,
promoveerde te Bern 4 juni 1902, f 's-Gravenhage 4 juni 1958,
tr. Ie Haarlem 28 nov. 1889 Margaretha Johanna Lelsz, geb.
Buiksloot 15 isept. 1870, f 's-Gravenhage 10 april 1929, dr. van
Cornelis en Anna Margaretha Prins, tr. 2e Leidschendam 25 april
1945 Allegonda Antonia Maria de Koek van Leeuwen, geb. s. f.
Petjangaan (Japara) 17 aug. 1879, f 's-Gravenhage 31 maart
1952, dr. van Jan Adriaan Care/ en Maria van den Broek d'Obre-
nan en wede van Hendrik Cornelis Nauta.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hadriana Maria Felix, geb. Amboina (Indonesië), 14 okt.

1890, f 's-Gravenhage 7 sept. 1928, tr. ald. 16 okt. 1917 Mr.
Hendrik Marcelis Bernardus ter Haar Romeny, geb. Middel-
burg 25 sept. 1889, vice-pres. Arrond.-Rechtbank te Rotter-
dam, zn. van Adam Bernard en Dorothée Célestine van
Maasdijk. Hij hertr. Bussum 22 nov. 1928 Catharina Susanna
Jacoba Huidekoper. [Rotterdam].

2. Batavus Bernardus Cornelis, volgt Vila.
3. Margaretha Johanna Felix, geb. Haarlem 4 maart 1901,

f Tilburg 5 aug. 1934, tr. 's-Gravenhage 16 maart 1926 Mr.
Willem Jacob van Dijk, geb. Teteringen 27 juli 1899, gen.-
maj. inf., zn. van Jannes Johannes Cornelis en Elisabeth
Wierda. Hij hertr. 's-Gravenhage 3 sept. 1938 Else Sissingh.
['s-Gravenhage].

Vila. Ir. Drs. Batavus Bernardus Cornelis Felix (R.O.N.), geb. Haar-
lem 2 aug. 1892, pres.-dir. Haagsche Tramweg Maatschappij N.V.,
f Seefeld (Oostenrijk) 7, (begr. 's-Gravenhage 11) fëbr. 1957, tr.
Batavia 24 juni 1918 Maria van Doesburgh, geb. Zaandam 26 mei
1896, dr. van Herman Jacobus en Petronella Wijnanda Solkes.
['s-Gravenhage].
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Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Henricus, volgt Villa.
2. Petronella Wijnanda Felix, geb. Magelang 17 sept. 1921, tr.

's-Gravenhage 3 jan. 1942 Harald Edzard von Bcucken
Fock, geb. Düsseldorf 24 febr. 1918, maj. art., zn. van Henri
Johan en Elizabeth von der Esch. [Breda].

Villa. Dr. Cornelis Henricus Felix, geb. Batavia 14 juni 1919, chirurg,
tr. Ie Leiden 22 okt. 1940 (door echtsch. ontb.) Hendrika Wilhel-
mina Bruinsma, geb. Zandvoort 19 sept. 1918, dr. van Adolphus
Foppe en Maria Petronella Schendstok, tr. 2e Amsterdam 23 mei
1946 (echtsch. uitgespr. Arrond.-Rechtb. 's-Gravenhage 29 aug.
1952) Jkvr. Cordula Westpalm van Hoorn van Burgh, geb.
Bandoeng 30 jan. 1921, dr. van Jhr. Nicolaas johan en Ida Emma
Anna Kan, tr. 3e Victoria B.C. Canada 7 april 1955 Bernardme
Jacqueline Helen Hamaker, geb. 's-Gravenhage 9 mei 1930, dr.
van Cornelis Marius en Theresia Gijsbertha Bernardina Daamen.
[Victoria B.C. Canada].

Uit het eerste huwelijk:
1. Batavus Bernardus Cornelis Felix, geb. Leiden 22 april 1941.
2. Maria Petronella Felix, geb. Amsterdam 27 okt. 1943.
Uit het tweede huwelijk:
3. Rodorik Andries Felix, geb. 's-Gravenhage 1 juli 1948.
4. Ida Marguerite Louise Felix, geb. 's-Gravenhage 10 juli

1950.
Uit het derde huwelijk:
5. Charles Ferdinand Felix, geb. Victoria B.C. Canada 3 juni

1956.

VIb. Batavus Bernardus Cornelis Felix (R.O.N.), geb. Boskoop 15
juli 1867, boomkweker ald., lid firma Felix en Dijkhuis, f Bos-
koop 14 febr. 1949, tr. Ie ald. 24 mei 1894 Jansje Guldemond, geb.
ald. 26 febr. 1868, f Leiden 8 febr. 1918, dr. van Marynus Gijs-
bertus en Johanna Maartens, tr. 2e Boskoop 6 juli 1922 Aletta
Maria Frets, geb. ald. 29 mei 1876, f ald. 10 maart 1958, dr. van
Cornelis en Margaretha Koster en wede van Jan Leendert van
Groos.

Uit het eerste huwelijk:
1. Batavus Bernardus Cornelis, volgt Vllb.
2. Johanna Felix, geb. Boskoop 27 okt. 1897, f 's-Gravenhage

18 febr. 1916.
3. Marinus Cornelis Henricus, volgt VIIc.

Vllb. Ir. Batavus Bernardus Cornelis Felix, geb. Boskoop 15 maart
1895, chemisch ing., leraar M.T.S. te Amsterdam, f ald. 17 sept.
1945, tr. Delft 24 dec. 1929 Sophia Johanna Korevaar, geb. ald.
16 maart 1905, dr. van Johannis en Pleuntje van Kampen. [Bos-
koop].

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Felix, geb. Amsterdam 3 juni 1931, f ald. 25 mei

1944.
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2. Catharina Helena Felix, geb. Amsterdam 16 mei 1934.
3. Sophia Jansje Felix, geb. Amsterdam 7 dec. 1938.
4. Nelty Aletta Felix, geb. Amsterdam 23 mei 1942.
5. Margriet Felix, geb. Amsterdam 28 febr. 1946.

VIIc. Maririus Cornelis Henricus Felix, geb. Boskoop 26 maart 1902,
farmer, tr. Reno, (Nevada, U.S.A.) 11 aug. 1928 Marton Elisabeth
Geneviève Guthrie, geb. Ohio (U.S.A.) 24 april 1903, dr. van
James Basset en Mart} Elisabeth McDaniel. [Santa Cruz, Cali-
fornië].

Uit dit huwelijk:
1. Batavus Bernardus Cornelis Ross Felix, geb. Oakland (Ca-

lifornië) 20 juni 1929.

IVb. Batavus Bernardus Felix, geb. Boskoop 30 maart (ged. ald. 9
april) 1797, lakenfabrikant aan de Oude Vest te Leiden, f ald.
17 okt. 1831, tr. Ie Boskoop 1 nov. 1815 Margaretha Mooy, geb.
ald. 26 okt. 1797, f Leiden 6 okt. 1816, dr. van Cornelis en Lena
Koster, tr. 2e Leiden 3 april 1823 Margritha Cornelia Pas, ged.
Utrecht (Jacobikerk) 7 dec. 1800, f Schiedam 23 mei 1888, dr.
van Jan en Maria Gerarda van Goor ; zij hertr. Leiden 22 okt.
1835 Ds. Jan Hendrik Gravenstein.

Uit het tweede huwelijk:
1. Ds. Jan Wouter Felix (R.N.L.), geb. Leiden 24 jan. 1824,

Ned. Herv. pred., stond achtereenvolgens te Longerhouw en
Schettens, Opheusden, Heeg (Fr.), Nieuwe Tonge, Katwijk
a. d. Rijn en Utrecht, f ald. 29 febr. 1904, tr. Leiden 12 jan.
1848 Henriette Jeanne Catharine de Mare, geb. ald. 1 febr.
1822, f Utrecht 13 jan. 1895, dr. van Abraham en Johanna
Catharina van Benten.

(Zie: Biographisch Woordenboek van Protestantsche
Godgeleerden in Nederland, onder redactie van Dr. J. P. de
Bie en Mr. /. Loosjes, 's-Gravenhage, derde deel, blz. 35
e.v. en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Lei-
den, 1911, eerste deel, kolom 858).

2. Bernardus Cornelis, volgt Vb.

Vb. Ds. Bernardus Cornelis Felix, geb. Leiden 6 aug. 1827, (Chr.)
Ger. cand. tot de H. Dienst te St. Nicolaasga, daarna te Donker-
broek, vervolgens (Chr.) Ger. pred. eerst te Bolsward en later
te Den Helder, Groningen en De Lier, tenslotte voorganger bij
de Vlaams-Evangelische kerk te Rousselaere, f Hof van Delft
21 maart 1907, tr. Ie Utrecht 30 aug. 1860 Anna Maria Backer,
geb. Amsterdam 17 april 1835, f Groningen 22 aug. 1877, dr.
van Abraham en Elizabeth Joanna van Engelen, tr. 2e
Petronella Meijer, geb. Amsterdam 19 juli 1836, f Maasland
5 febr. 1881, dr. van Martin en Petronella van Rees, en wede
van Dirk H. Buijs, tr. 3e 1883 Hester Elisabeth Schauickes, geb.
Breda 26 dec. 1831, f Hof van Delft 2 mei 1907, dr. van Andries
Johannes en Johanna Cornelia Aletta van der Mee en wede van
Ds. Andreas Henricus Broens.

(Zie : Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godge-
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leerden in Nederland, onder redactie van Dr. J. P. de Bie en Mr.
J. Loosjes, 's-Gravenhage, derde deel, blz. 34/35 „stamde, naar
verhaald wordt, uit een Spaansch geslacht, waarvan één der leden,
Don Felix, tijdens de geloofsvervolging in Spanje, zijn vaderland
op een koopvaardijschip ontvluchtte, verborgen in een wijnvat en
daarbij geholpen door zijn trouwe tuinman, terwijl zijn goederen
daarna werden verbeurd verklaard", en Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, Leiden 1930, deel VIII, kolom 537).

Uit het eerste huwelijk :
1. Batavus Bernardus, volgt VIc.
2. Margacetha Cornelia Felix, geb. Donkerbroek 3 juli 1863,

f 's-Gravenhage 23 maart 1947,, tr. Delft 16 mei 1895 Jo-
hannes Gijsbertus van der Mark, geb. Wassenaar 7 sept.
1862, inspecteur brandverz. mij, f Dordrecht 17 sept. 1926,
zn. van Gerardus en Everdina Jacoba Vlaanderen.

3. Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina Felix, geb. Bolsward
6 febr. 1866, f Enschede 14 febr. 1958, tr. De Bilt 13 aug.
1885 Ds. Nicolaas Cornelis Jacobus de Minjer, geb. Amster-
dam 30 okt. 1854, Ned. Herv. pred. te Sexbierum, f De Bilt
(U.tr.) 26 nov. 1928, zn. van Nicolaas en Maria Jacoba
Schindehutte.

4. Jan Hendrik Felix, geb. Den Helder 8 juni 1868, f in Ned.
Indië in 1910, tr. Mia Beiensieck.

(Dit huwelijk bleef kinderloos).
5. Jan Wouter, volgt VId.
6. Bernardina Cornelia Felix, geb. Den Helder 14 maart 1872,

tr. Delft 9 aug. 1898 Ds. Johannes Visser, geb. Rilland-Bath
17 okt. 1870, Ned. Herv. pred. Oud-Hoofddir. R.O.G.
Amersfoort, O.O.N. ; R.N.L., f 's-Gravenhage 30 mei 1937,
zn. van Ds. Johannes en Brigitte Josephine Piek. ['s-Graven-
hage].

VIc. Batavus Bernardus Felix, geb. St. Nicolaasga 17 aug. 1861, siga-
renfabrikant, f Hoenderloo (Apeldoorn) 2 dec. 1926, tr. Ie
Zwolle 28 okt. 1886 (door echtsch. ontbonden) Catharina Su~
zanna Gerritsen, geb. Zwolle 16 juli 1855, f 's-Gravenhage 15
dec. 1927, dr. van Gerrit en Cornelia Wittenaar ; tr. 2e (even-
eens door echtsch. ontbonden) Johanna Adriana Smit.

Uit het eerste huwelijk :
1. Johanina Hermina Felix, geb. 's-Gravenhage 24 mei 1887,

: f ald. 26 dec. 1956, tr. ald. 10 april 1908 Gerardus Hoge-
toorn, geb. Groningen 19 mei 1883, f 's-Gravenhage 3 juli
1953, zn. van Jacob en Lijsbeth van Sijp.

2. Anna Maria Felix, geb. 's-Gravenhage 24 juli 1888, oud-
onderwijzeres. ['s-Gravenhage].

3. Bernardus Cornelis, volgt Vlld.
4. Gerrit Jan Hendrik, volgt Vlle.

Vlld. Bernardus Cornelis Felix, geb. 's-Gravenhage 17 okt. 1889, koop-
man, f 's-Gravenhage 29 april 1943, tr. ald. 28 juni 1911 Johanna
Egberta Cornelia Knaapen, geb. 's-Gravenhage 20 sept. 1890, dr.
van Egbert Hendrik Arnoldus en Maria Catharina van Sandig.
['s-Gravenhage].
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Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Felix, geb. 's-Gravenhage 2 nov. 1911,

tr. ald. 6 maart 1934 Gerrit Spierenburg, geb. ald. 20 april
1912, parfumeriefabrikant, zn. van Jacobus en Maria Beren-
dina van Daalen de Jel. ['iS-Graven'hage].

2. Johanna Everdina Felix, geb. 's-Gravenhage 18 nov. 1912,
tr. ald. 19 aug. 1936 Dirk van der Kuyp, geb. ald. 19 jan.
1910, employé Exploitatie-Mij Scheveningen, zn van Dirk
Jacobus en Froukje V^enstra. ['s-Gravenhage].

3. Bernardus Cornelis, volgt VlIIb.
4. Jacobus Nicolaas Felix, geb. 's-Gravenhage 2 juli 1921, koop-

man, tr. 's-Gravenhage 29 aug. 1945 Johanna Hendrika van
der Veen, geb. ald. 8 dec. 1920, dr. van Hendrikus en Clasina
hommers. ['s-Gravenhage].

5. Bernardina Cornelia Felix, geb. 's-Gravenhage 12 febr. 1924,
tr. ald. 21 mei 1947 Cornelis van Gellecum, geb. ald. 25
maart 1921, gemeenteambtenaar, zn. van Johannes en Johan-
na Elisabeth van Kesteren. ['s-Gravenhage].

VlIIb. Bernardus Cornelis Felix, geb. 's-Gravenhage 26 april 1918, koop-
man, tr. 's-Gravenhage 16 april 1941 Petronella Cornelia Peeters,
geb. Roozendaal (Nispen) 6 aug. 1919, dr. van Johannes Herey-
gers en Cornelia Getens. ['s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk :
1. Bernardus Cornelis Felix, géb. 's-Gravenhage 6 april 1943.
2. Renée Felix, geb. 's-Gravenhage 1 mei 1946.
3. Marjorie Felix, geb. 's-Gravenhage 22 dec. 1954.

Vlle. Gerrit Jan Hendrik Felix, geb. 's-Graven'hage 17 dec. 1890, hof-
meester grote vaart, tr. 's-Gravenhage 4 febr. 1921 Wijnanda de
Visser, geb Vrijenban 3 febr. 1901, dr. van Adriaan en Wijnanda
Termeulen. ['s-Gravenhage].

Uit dit huwelijk :
1. Wijnanda Catharina Felix, geb. 's-Gravenhage 8 juli 1922,

tr. ald. 3 sept. 1946 Hendrik Johannes Nieuwenburg, geb.
Leiden 7 maart 1916, bouwondernemer, zn. van Hendrik
Johannes Steven en Jannetje van der Steen. ['s-Graven-
hage].

IVd. Jan Wouter Felix, geb. Den Helder 15 aug. 1870, commissaris
van politie te Harderwijk, f ald. 14 sept. 1955, tr. ald. 28 okt.
1910 Geertruida Barendina Horsting, geb. Utrecht 23 nov. 1887,
f Harderwijk 27 dec. 1954, dr. van Derk Willem en Johanna
Ulicana de Beyll.

Uit dit huwelijk :
1. Johanna Ulicana Felix, göb. Harderwijk 9 sept. 1911, tr. Ie

2 juli 1929 (door echtsch. ontb. 18 jan. 1941) Theodoor
Christiaan Hendrik Wildbergh, employé Deli Atjeh Spoor-
weg Mij te Medan, tr. 2e 8 dec. 1941 W'alter Artem Tate-
•wossianz, procuratiehouder, f Thailand (in Japanse krijgs-
gevangenschap) 14 juli 1943, tr. 3e 2 juli 1946 Gerrit van
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der Sterre, geb. Waddinxveen 27 nov. 1911, chef civ. dienst
K.L.M, te New York, zn. van Adriaan Hendrik en Antonetta
Verburg. [Farmingdale, Long Island, New York].

Leiden,
molen ,,De Valk".

W. VAN RHIJN,

Overzicht genealogie Felix
I

l
II

I
III

I
IVa

Cornelis Henricus
1787—1859

I
IVb

Batavus Bernardus
1797—1831

Va
Batavus Bernardus Cornelis

1835—1880

Vb
Bernardus Cocnelis

1827—1907

Vla
Cornelis Henricus

1865—1958

VIb
Batavus Bernardus Cornelis

1867—1949
Batavus Bernardus

1861—1926

VId
Jan Wouter
1870—1955

Vila
Batavus
Bernardus
Cornelis
1892—1957

Villa
Cornelis Henricus

1919—

Vllb
Batavus
Bernardus
Cornelis
1895—1945

VII
Marinus
Cornelis
Henricus
1902—

Vlld
Bernardus
Cornelis
1889—1943

I

Vlle
Gerrit
Jan
Hendrik
1890—

VUIb
Bernardus Cornelis

1918—

Voor nadere bijzonderheden omtrent enige van in bovenstaande genealogie genoemde
geslachten kan verwezen worden naar de zgn. blauwe boekjes, waarbij het getal achter
de familienaam duidt op de jaargang van Nederlands Patriciaat, welke de meest uit-
voerige gegevens verschaft: Backer 14, van den Broek (Geulle) 14, van Doesburgh 7,
von Brucken Fock 1, Frets 42, ter Haar 11, Havelaar 4, Huidekoper 17, van Leeuwen
23, van Maasdijk 37 en van Rhijn 34.

Het geslacht Guldemond vindt men behandeld in Alg. Ned. Familieblad 1893, p. 170,
terwijl de familie Westpalm van Hoorn van Burgh regelmatig in het Ned. Adelsboek
verschijnt, en de laatste, gedeeltelijke, opname dateert van 1956.
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GESCHILDERDE FAMILIEPORTRETTEN, PASTELS,
SILHOUETTEN ENZ. VAN LEDEN DER FAMILIE
NIEUWENKAMP EN AANVERWANTE FAMILIES

, L" door Dr. H. KITS NIEUWENKAMP
! ' * ' 'i's!

Bij kwartierstaatónderzoek is het om verschillende redenen altijd in-
teressant, zo mogelijk, tevens zoveel als doenlijk is de familieportretten
te verzamelen van de personen van de diverse kwartieren. Ik zeg, zoveel
als doenlijk is, want doorgaans is het een grote zeldzaamheid, wanneer
men de portretten-galerij min of meer compleet krijgt, laat staan geheel
volledig. In dit laatste geval verkeert onze redacteur wel onder de zeld-
zame uitzonderingen, zoals men gezien heeft, in 1955, bij het afdrukken
van de acht kwartieren van zijn zoon en de volledige serie van vijftien
portretten.

Dienaangaande is het steeds nuttig wanneer men weet, welke portret-
ten aanwezig zijn in particulier bezit bij de samenstelling van kwartier-
staten, waarbij de mogelijkheid geenszins uitgesloten is, door die weten-
schap de portretten-kwartierstaat aan te vullen en in het gunstigste geval
te completeren. Daarom is opgave gewenst om elkander zoveel mogelijk
in deze behulpzaam te zijn, waarom ik dan ook hoop, dat meerdere soort-
gelijke opgaven van de aanwezigheid van portretten zullen mogen vol-
gen om de samenstellers van kwartierstaten onderling in de gelegenheid
te stellen eventueel reproducties te laten maken ter aanvulling van hun
eigen materiaal.

Zij, die dan ook' belang mochten stellen in de hieronder opgegeven
lijst van portretten, stel ik bij deze gaarne in de gelegenheid daarvan
eventueel reproducties te laten maken en kan men zich desgewenst daar-
voor met mij in verbinding stellen.

De onderstaande opgave betreft alleen de collectie olieverf-, pastei-,
miniatuur-, potlood-, silhouette en daguerrotype-portretten, thans (1958)
voor het merendeel aanwezig 'bij schrijver dezes.

Afd. A. Olieverf portretten.
1. Rotting, Ds. Jan Ludolph (1809—1844), predikant, achtereenvolgens

te Kwadijk 1833—'37, den Helder 1837—'41
en te Alkmaar 1841—'44; formaat 15 X 23 cM. Leeftijd omstr.
26 j . , borstbeeld in toga. Copie van mevr. C. Emmelot-Gabriëlse.
Het origineel is (evenals de copie), ongesigneerd en berust bij me-
juffrouw Rotting, Nic. Witsenkade te Amsterdam.

2. Nieuwenkamp, Christina, (1809—1887), echtgenote van voorgaan-
de, met weduwenkap ; formaat 15X21 cM. Leef-

tijd 35 ) . , zelfde uitvoering als voorgaande; Ao. 1844 ; ongesigneerd.
Afb. in Ned. Patr. 1927.

'3 . Nieuwenkamp, Christina, (1809—1887), dezelfde als .voorgaande;
formaat 24 X 27 cM. Leeftijd omstr. 26 j .

Copie van mevr. C. Emmelot-Gabriëlse, gesigneerd C.E.G. naar een
miniatuur op ivoor van omstr. 1835, rond, middellijn 8 cM. In het
bezit van mevr. de wed. Chr. Rotting geb. van Wieringen te Zeist,
die ook de pendant van haar echtgenoot Ds. J. L. Rotting''heeft,
waarnaar weer no. 1 is geschilderd. Van haar bestaat nog een groot
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fraai geschilderd olieverfportret ten huize van mejuffrouw Kotting,
„Molenpage-Stichting" op de Nic. Witsenkade te Amsterdam, da-
terende van omstreeks 1880, plm. 70-jarige leeftijd.

4. Nieuwenkamp, Jan Ludolph (1870—1943), actuaris, formaat 40 X
50 cM. In de rechterbovenhoek het volledige fa-

miliewapen Nieuwenkamp. Leeftijd 67 j . Gesigneerd C. Emmelot-
Gabriëlse. Bijzonder fraai portret. Afb. in Ned.

Patr. 1957.
5. Kits Nieuwenkamp, jan Ludolph Marinus, (1933— ), formaat

31 X 35 cM. Leeftijd ruim 9]/2 j . Gesigneerd
C. Emmelot-Gabriëlse. In de linkerbovenhoek „Jan 14-2-'42". (In
1958 cand. soc. geogr.).

6. Kits Nieuwenkamp, Marina Helene (1936— ), formaat 31 X 35
cM. Leeftijd bijna 5 j . Gesigneerd C. Emmelot-

Gabriëlse. In de linkerbovenhoek „Rientje 15-11-'41".
7. Kits Nieuwenkamp, Johan Frangois, (1939— ), formaat 31—35

cM. Leeftijd ca. 5 j . Gesigneerd C. Emmelot-
Gabriëlse; juli '44, voltooid nov. '47. In de rechterbovenhoek:
,,Joost".
N.B. — Dit portret was driekwart afgewerkt en door de oorlogs-

omstandigheden blijven liggen, doch werd later voltooid.

Afd. B. Pastelporttetten.

8. Cottingh na 1770 Kotting, Jan Ludolph (1747—1830), koopman en
makelaar in drogerijen en verfwaren ,,op 't Cin-

gel" te Amsterdam, formaat 27 X 39 cM. Leeftijd 45 jaar. Afbeel-
ding hierboven. Gesigneerd R. Jelgerhuis, Ao. 1792, no. 3489. Af-
komstig van de heer J. L, Hagoort te Naarden.
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9. Brinkel, Jannetje (1767—1797), echtgenote van voorgaande, formaat
27 X 39 cM. Leeftijd 25 j . Afbeelding hier-

boven. Gesigneerd R. Jelgerhuis 17 6/8 92, no. 3488. Afkomstig
van de heer J. L. Hagoort te Naarden.

10. Rotting, Anna Maria (1787—1873), huwde Ie Eimert Hagoort en
..2e. Jan Lourens Gude, formaat 27 X 39 cM.

Leeftijd ca. 5 j . Gesigneerd R. Jelgerhuis, Ao. 1792, no. 3490. Af-
komstig van de heer J. L. Hagooct te Naarden.

Afd. C. Miniatuurportretten.
11. Nieuivenkamp, Jan Mattheus (1764—1824), boterkoper in 1792 te

Amsterdam, later makelaar en wijnkoper te Has-
selt (Ov.), miniatuur op perkament, formaat 5 X 6 cM., ovaal.
Leeftijd omstr. 40 j . Gesigneerd met de initialen H. O. Fee. Afb.
in Ned. Patr. 1927.

12. Kits, Adriana (1774—1821), echtgenote van voorgaande, miniatuur
op perkament 5 X 6 cM., ovaal, leeftijd omstr.

30 j . Ongesigneerd. Afb. in Ned. Patr. 1927.
13. Kits, Abraham (1745—1845), mr. metselaar en makelaar te Amster-

dam, miniatuur, copie door Ziegler, den Haag,
formaat 7 X 8 cM., ovaal. Leeftijd omstr. 60 j . Met rolpruik. Ori-
gineel ten huize van de heer H. J. M. Simonis te Zeist-Huis ter Hei-
de, mogelijk door bomaanval verloren geraakt.

14. Van Leeuwen, Christina (1745—1818), echtgenote van voorgaande,
miniatuur, copie door Ziegler, den Haag, formaat

7 X 8 cM., ovaal. Leeftijd omstr. 60 j . Origineel ten huize van de
heer H. J. M. Simonis te Zeist-Huis ter Heide, mogelijk door bom-
aanval verloren geraakt.

15. De Later, Anthony (1814—...?...), onderwijzer te 's-Gravenhage,
miniatuur op ivoor, rond, middellijn 8 cM. Leef-

tijd omstr. 25 j . Met dubbele Zeeuwse knoop op de das ; fijn ge-
schilderd. Ongesigneerd. Huwde den Haag 23.6.1841 Elisabeth
Kindt.

Afd. D. Crayonportretten.
16. Nagtglas, Cornelis Gèrritsz. (plm. 1640—1718), brouwer te Naar-

den, burgemeester ald., schepen, rekenmeester,
ouderling, in 1690 regent van het Burgerweeshuis te Naarden,
crayonportret, formaat 25 X 35 cM. Leeftijd omstr. 50 j . , bijzonder
fraaie tekening naar de afbeelding op het regentenstuk in het Bur-
gerweeshuis te Naarden van 1690. In de rechterbovenhoek het
wapenschild Nagtglas. Gesigneerd W. Bals.

17. De Heus, Jansje Maria Elisabeth (1836—1868), echtgenote van
Henri Willem Marinus Nagtglas Versteeg, ge-

zagvoerder bij de Ned. Ind. Stoomboot Mij., later agent dier Mij.
en koopman te Padang ; formaat 32 X 48 cM. Leeftijd 17 j . Copie
naar een fotografische reproductie van een potloodtekening van 1853,
welke laatste is zoekgeraakt. De copie is gesigneerd W. Bals, 1934.
In de rechterbovenhoek het wapenschild de Heus, omgeven door een
koord met liefdeknopen.
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18. Nagtglas Versteeg, Jansje Maria Elisabeth Wilhelmina (1866—
1912), echtgenote van 4, formaat rond, middel-

lijn 9 cM. Crayonminiatuur, getekend door W. Bals in 1935, naar
een fotografie. Leeftijd omstreeks 40 j . Ongesigneerd.

19. Kits Nieuwenkamp, Dr. Henri Willem Marinus jan (1901— ),
genealoog en publicist, formaat 3\]/^ X 3 8 ^ cM.

Leeftijd 33 j . In de linkerbovenhoek het wapenschild met de wapen-
spreuk : „Deught verwint al". Gesigneerd W. Bals 1934.

20. Fonteyne, Elisabeth Dina Lena (1907— ), echtgenote van voor-
gaande, formaat 31 ̂  X ^Yi cM. Leeftijd 27 j .

In de rechterbovenhoek het gedeelde wapenschild Kits Nieuwen-
kamp X Fonteyne. Het ovale schild omgeven door een koord met
liefdeknopen. Let op de broche (familiestuk), ook bij 18 gedragen
Gesigneerd W. Bals, 1934.

Afd. E. Silhouetteportretten,
21. Kits, Abraham (1745—1845), silhouette van nr. 13 Afd. C, formaat

rond, diameter 8 cM. Leeftijd omstr. 60 j . ; rol-
pruik. Origineel bij mevr. de wed. Chr. Kotting geb. van ]Vieringen
te Zeist.

22. Van Leeuwen, Christina (1745—1818), silhouette van nr. 14 Afd.
C. Als voorgaande.

23. Kotting, Gerardus (1785—1852), koopman in drogerijen en verf-
waren te Amsterdam, formaat rond, diameter

8 cm. Leeftijd omstr. 25 j . Origineel als de voorgaande, zie no. 21.
Van hem en zijn vrouw (zie nr. 24) bestaan grote geschilderde por-
tretten te Amsterdam, Nic. Witsenkade, ..Molenpage Stichting".

24. Gude, Maria Elisabeth (1788—1849), echtgenote van voorgaande,
formaat rond, diameter 8 cM. Leeftijd omstr.

25 j . Origineel als voren bij mevr. de Wed. Chr. Kotting geb. van
Wieringen te Zeist, zie voorts no. 23.

25. Kotting, Gerardus (1785—1852), zie voren no. 23, silhouette, litho
door Jan Kotting Jr., afgedrukt op de „Drukkerij

Kotting" te Amsterdam in 1936 op shantung.
26. Kotting, Ds. Jan Ludolph (1809—1844), zie no. 1 en 3, silhouette-

foto gemaakt met de camera-obscura, silhouette-
beeld opgewerkt met wit op dezelfde manier als de gewone knipsels
van zwart, het allereerste foto-procédé van omstreeks 1840, met zijn
naam er onder als facsimile J. L. Kotting, gekleed in ambtsgewaad ;
formaat 10^ X 15 cM. Afb. in N. Patr. 1927. N.B. — Afb. van
nos 21, 22, 23 en 24 in Ned. Fam. wap., dl. II, 70, 76.

Volledigheidshalve kan hieraan worden toegevoegd, dat de collectie
„Nieuwenkamp" met nog minstens drie geschilderde portretten vermeer-
derd kan worden, namelijk :
27. Nieuwenkamp, Wijnand Otto Jan (1807—1873), koopman, assura-

deur en reder te Amsterdam, mede-oprichter van
W. O. J. Nieuwenkamp's Handel Mij. in 1832. Olieverf van Piene-

man in de verzameling van zijn gelijknamige kleinzoon, wijlen de
kunstschilder en etser W. O. J. Nieuwenkamp te Florence ; thans
(1958) in het Museum Nieuwenkamp te Edam. Afb. in Ned. Fam.
wap., dl. II, 84.
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28. Kits Nieuwenkamp, jan (1.811—1870), koopman te Amsterdam, in
1852 grondbezitter en hoofdingeland van de

Haarlemmermeerpolder. Olieverf van Pieneman als voorgaande,
thans bij de familie in U.S.A.

29. Nieuwenkamp, Fernande Wilhelmina (1873— ), spraaklerares,
en asthmaspecialiste. Olieverf van S. Garf (1913).

In eigen bezit Amsterdam ; destijds aangeboden door dankbare oud-
patiënten bij gelegenheid van haar 40e verjaardag.*)

Afd. F. Daguerrotype-portret.
30. Nagtglas Versteeg, Gerrit Aleydanus (1826—1875), wijnkoper te

Utrecht; daguerrotype, formaat ovaal 6 X 7]/^
cM., leeftijd 27 j .

Tenslotte zijn nog enige albums met een groot aantal oude foto's aan-
wezig, die hier verder onbesproken blijven, doch desgewenst evenzeer
ter beschikking staan.

„De Nyencamp".
Doorn,

N a s c h r i f t . (Jongste aanwinst).

31. Nieuwenkamp, Abraham (1800—1866), kantoorboekverkoper, later
koopman, assuradeur en reder ; opr. en lid fa

Gebr. Nieuwenkamp (thans: W. O. J. Nieuwenkamp's Handelmij
CV.) te Amsterdam, formaat 50 X 60 cM. In de rechterbovenhoek
het volledige familiewapen, empire-stijl, links een afb. van het eerste
schip, het kofschip Twee Gebroeders met de Nederlandse driekleur
in top, midden een witte wimpel met de scheepsnaam in blauwe
letters en links een rode vlag met de witte initialen Gebr.s N(ieuwen-
kam)p & Cie. Leeftijd omstr. 60 j . Gesigneerd C. G.
Het kofschip is varend op water afgebeeld, met volle zeilen, op de
achtergrond de kust; verm. op het Ij voor Amsterdam ; vervagend
in de omlijning.
Uitstekend geschilderd.
Abt. Nieuwenkamp tr. Ie Petronella Kotting, 2e haar zuster Geer-
truy Kotting, overgrootouders van schrijver dezes. Dochters van jan
Ludolph Kotting en jannetje Brinkel, van wie de portretten hierbij
gereproduceerd.

AAN DE LEDEN VAN DE N.G.V.,
Het bestuur van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe heeft het

genoegen u mede te delen, dat het wederom is begonnen met het doen
verschijnen van het maandblad der afdeling : „GRUONINGA". Het
blad verschijnt tien keer per jaar en wel in het midden van elke maand,
met uitzondering van juli en augustus. Het bestaat uit vier aan twee
kanten gestencilde bladen ; de inhoud is uitsluitend noordelijk georiën-
teerd.

*) Docente verbonden aan de interne kliniek van het Akademisch ziekenhuis te Leiden,
fundeerde in juli 1957 de Stichting Fernande Rochell-Nieuwenkamp te Leiden, tot
opleiding in genoemd ziekenhuis in de ademhalingstechniek en ter verstrekking van
kosteloze behandeling aan patiënten, die niet in staat zijn de kosten te dragen.
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De prijs van „GRUONINGA" bedraagt f2,50 per jaar. De eerste
drie jaargangen (1954, 1955 en 1956), alsmede de eerste twee nummers
van 1958 zijn uitverkocht. Zij, die zich op dit blad wensen te abonneren
kunnen dit doen door zich te richten tot de secretaris P. van Bolhuis,
Parkweg 24a, Groningen, waarbij u te kennen dient te geven een bedrag
van f 2,50 te storten op girorekening nr. 101995 t.n.v. de penningmeester
G. W. Nanninga, Gorechtkade 101c, Groningen.

Het Bestuur van de Afdeling Groningen
en Noord-Drenthe der N.G.V.

LANDDAG VAN DE NEDERL. GENEAL. VERENIGING
op 7 juni 1958 te Kampen

Te 11 uur in de ochtend verzamelde zich ongeveer 60 leden der Ned.
Gen. Verg. in de Schepenzaal van het stadhuis te Kampen om te worden
begroet door de Burgemeester van Kampen bij gelegenheid van het be-
zoek aan deze stad. De Burgemeester memoreerde de snelle opkomst
van Kampen in de Middeleeuwen en haar groei tot invloedrijke koop-
stad ; hij vergeleek hierbij de geschiedenis der stad met de toekomst in
verband met de drooglegging van het IJsselmeer. Hij wenste de deel-
nemers van de excursie een goede dag toe en bood hen daarna de
koffie aan.

Hierna volgde de bezichtiging van het stadhuis ; vooral de Schepen-
zaal genoot de volle aandacht van de bezoekers ; de schoonheid en de
gaafheid van de betimmering, na vier eeuwen wekte de bewondering op.

Hierna werd een wandeling door Kampen langs de mooie oude gevels
gemaakt en het historisch msueum in de Korenmarktpoort bezichtigd.
Het fraaie oude zilver, de oude klederdrachten, het porselein werd zeer
bewonderd en hulde gebracht aan de organisator, die op zulk een fraaie
moderne wijze de voorwerpen had samengebracht.

Na het noenmaal in de Stadsherberg werd met grote aandacht ge-
luisterd naar de voordracht van de Heer C. N. Fehrmann over „Enige
middeleeuwse klokgietersfamilies, in t' bijzonder het geslacht Van Wou".

Daar de Heer Fehrmann deze materie wel in 'hoge mate beheerste,
wat bleek uit de liefde waarmede hij zijn voordracht tot ons bracht, was
het voor de aanwezigen een genot hem te volgen bij zijn gang langs de
families van klokgieters, waarbij hij langdurig vertoefde bij Geert van
Wou, de meestergieter van wie thans nog na bijna vier eeuwen in ver-
scheiden stadstorens klokken hingen van een weergaloze klank, o.a. de
ook thans nog grootste klok ter wereld te Elberfeld. De Heer Fehrmann
had ten dienste van zijn gehoor van genealogen een genealogisch schema
van de families v. Wou, van Vechel, van Hyntham en Hoernker op pa-
pier gebracht, dat aan allen werd uitgereikt.

De Heer Fehrmann 'heeft met deze voordracht zijn auditorium wel zeer
aan zich verplicht; een langdurig, dankbaar applaus beloonde hem
hiervoor.

Een gezellig samenzijn en een goede maaltijd in de Stadsherberg be-
sloot dit samenzijn, dat gelukkig niet al te zeer door pluvius werd
gestoord. W. R.
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat ten dienste van een ieder, die met zijn onderzoek is vastgelopen,
dan wel diegenen, die met andere personen verbinding zoeken op genealogisch en heral-
disch gebied.

De vragen zijn uitsluitend in te zenden aan de Redacteur van Gens Nostra, Post-
bus 976, Amsterdam-C.

Deze rubriek is uitsluitend voor leden der N.G.V., die zich reeds
desbetreffend met de Contactdienst in verbinding stelden

Men wordt wel zeer dringend verzocht het papier, waarop de vragen
worden ingezonden, slechts aan één zijde te beschrijven.

VRAGEN
CXXVII. DE KLERCK.

Mijn rechtstreekse voorouder Fransoys de Klecck werd 18 juli 1717 te St. Philips-
land begraven ; van 1699—1717 was hij rentmeester van de heerlijkheid St. Philipsland.
Ook was hij penningmeester van de dijkage, ontvanger van de ambachtsheerlijkheid,
schout en secretaris aldaar. Zijn vrouw Johanna Engels is na hem overleden. Zijn zoon
Francois de Klerck, 1703 ongeveer in St. Philipsland geboren, f Steenbergen 5 januari
1770, mr. timmerman, weesmeester, regerend schepen aldaar. Hij trouwde Ie St. Philips-
land 10 mei 1726 met Rosetta Arisse Ouwendijks en 2e Steenbergen 10 juli 1729 met
Maria Ahresous. Gevraagd worden inlichtingen of aanwijzingen, waardoor de geboorte-
plaats en de ouders van eerstgenoemde Fransoys ontdekt kunnen worden.

Ir. Th. P. E. DE KLERCK.
ANTWOORDEN

CXXVc. OPHORST-METTAU.
I. Jan Ophorst, geb. Kleef, wordt burger van Nijmegen 14.11.1621, leidekker, tr.

april 1622 Lamerken Joosten, geb. Beusecom, gest. na 6.12.1654. Zij hertr. Nij-
megen nov. 1625 Jan de Man.

II. Jan Ophost (geb. Nijmegen), naar ik aanneem identiek met Johannes Vorstius,
tr. Nijmegen 16.4.1650 Geertjen Boeckens of Bockens, ged. Nijmegen 4.3.1628,
dr. van Arnotdus Beukens uit Wachtendonk bij Hendricksken Gerrits (gehuwd
Nijmegen 25.9.1616).

III. Arnoldus Janssen (van) Ophorst, geb. Nijmegen 1662, woonde achtereenvolgens
te Udenhout, Loonschendijk en Loon op Zand, schepen aldaar, begr. 's Grevel-
duin-Capelle 13.11.1737, tr. Ie Loon op Zand 24.2.1686 Aeltie Cornelisse Leem-
pocl, tr. 2e Loon op Zand 12.11.1702 Anneke Deckers, ged. Capelle 19.3.1670,
gest. tussen 1727 en 1731, dr. van Teeu (Matthijs) Gijsberts Deckers en Mayken
Wouters Verhagen (gehuwd Loon maart 1668).

IV. Cornelis Ophorst, geb. Loon, woonde in 1715 in Loon, later in de Heijstraat te
Capelle, collecteur der extra verponding aldaar, gest. tussen 1760 en 1779, tr.
Capelle 22.12.1715 Maria Wouters Smits, geb. Capelle, begr. ald. 14.2.1748, dr.
van Wouter Ariense Smits en Barbara Brouwers.

V. Wouter Ophorst, ged. Capelle 12.1.1716, woonde in 1741 en 1764 te Loon op
op de Loonschendijk, begr. Capelle 31.8.1784, tr. Ie Loon 10.4.1741 Johanna
Mouthaen, geb. Loon en aldaar op de Ketsheuvel wonende; tr. 2e Capelle

15.4.1764 Maria van der Saake, geb. Cappelle en in 1785 hertrouwd met Jacobus
Swart. Maria was dr. van Johannis van der Saake bij Janneke de Haan.

VI. Cornelis Wouferse Ophorst, ged. Loon 30.8.1744, wordt lidmaat te Cappelle in
1770, woonde daar nog 27.5.1793, maar reeds 31.12.1803 te Amsterdam ; tr. Ie
Capelle 12.6.1774 Geertrui} Pieterse- Boeser, -geb. Vrijhoeve Capelle, begr. 's Gre-
velduin Capelle 19.9.1785; tr. 2e (ondertr. Capelle 19.5.1786) Catharina Met-
touw (Katrien Mettau), geb. Amsterdam 1754, dr. van Lourens.
Uit het Ie huwelijk :

VII. Johannis Ophorst, ged. Cappelle 15.12.1776, vermeld te Amsterdam in 1802 en
1804, tr. Aalt je van Til, samen vermeld te Amsterdam 15.6.1809.
Uit het 2e huwelijk van Cornelis Wouterse Ophorst: Neeltje Cornelisdr. Op-
horst, tr. Gerrit Adriaanszn Deckers, samen vermeld Amsterdam in 1806 en 1810.

Ir. G. L. MEESTERS.
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CXXII. Febr. '58 (XIII, 46). VAN DEN BELD-BOMBELD.

Op 1 dec. 1810 ondertr. voor het schoutengericht van Olst Antony van Belt, j . m. geb.
en wonende te Twello, zoon van wijlen Gerrit van Belt en Magrieta (Borgronnie ?)
met Janna Bombelt j . d. geb. en wonende alhier, buurschap Overwetering, dr. van
Atent Bombelt en Teune Jansen. Zij huwden 24 dec. 1810 in de R.K. statie Boschkamp
onder Olst. De bruidegom heet hier van den Belt. Gedoopt te Olst (R.K.) 1 nov.
1784 Joanna, peter Atendt Petersen, mater Töne Jansen : matrina Maria Arendsen, avia
prolis. Blijkens kanttekening woonden zij op (de boerderij) Bombelt in Overwetering.

Mr. A. HAGA, Veerallee 21, Zwolle. .

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDENLIJST

2036. Bollaan, C. Th., Mozartkade 13, Amsterdam. Z 2.
2037. Hoelen, J. H. A., Brinklaan 122, Bussum.
2038. Heepke, H., Curacaostraat 116 hs., Amsterdam W 2 .
2039. Hulst, W. P. van der, Jac. van Lennepstraat 32 hs., Amsterdam W 1.
2040. Leemhuis, Mej. B., Verl. Hoofdweg 9, Nieuw Beerta.
2041. Kaaks, A. J., Scharreweertsterweg 65, Appingedam.
2042. Bie, J. de, Newtonstraat 48 bv., Amsterdam O.
2043. Ligtenberg, Wm. Ant, John Motleyhöf 8 II, Amsterdam W 2.
2044. Grimmon, A. P. M. A., Nieuwendijk 140, Amsterdam C.
2045. Vuure, Chr. van, 1ste Oosterparkstraat 44 III, Amsterdam O.
2046. Blankendaal, N. M., Wijttenbachstraat 60 hs., Amsterdam O.
2047. Koopmans, J. H., Witte de Withstraat 44 III, Amsterdam W 1.
2048. Dijk, R. van, Waalstraat 162 III, Amsterdam Z 2.

Met deze lawine van nieuwe leden is de afd. Amsterdam de 200 overschreden.
Onze hartelijke gelukwensen.

Adreswijzigingen :

1028. Tol, P. B. C. D., Avenue Concordia 43, Rotterdam O 16.
221. Moerkerken, P., Vergeetmenietstraat 30 c, Rotterdam N.

1887. Simons de Ruiter, Mej. W. S. A., Bejaardencentrum „Vrede en Rust", Eist (Gld.)
907. Korving, W. C, Heemskerkstraat 40, Breda.

1595. Lokerse, E. B. G., (vroeger Indonesië) 1ste Sweelinckstraat 31, 's-Gravenhage 3.
536. Poll, Jhr. Ir. A. N. J. van de, Wilhelminalaan 65, Zeist.

1648. Buy, J. du, Wittelaan 20, Baarn.
756. Florusse, B. C , Monnikendammerweg 40 I, Amsterdam N.

1079. Veenstra, S., Elisabeth Wolfstraat 27 III, Amsterdam W 1.
1710. Ravenswaay, M. J. M., Avenue Gustaaf Latinus 71, Schaerbeek, België. .
1126. Roemeling, O. D. J., Noorderbinnensingel, Groningen.
1838. Halsema, Ds. G. van, Geref. Pastorie, Hoornsterzwaag.
1800. Grevers, I., Pastoor Koenestraat 10, Velp (Gld.).
1886. Beisterveld, Joh. P. H., Warmondstraat 73 III, Amsterdam W 1.
1406. Bremmer, O. P. L., Noordkade 30, Waddinxveen.
1103. Middelburg, D. G. E., Min. v. Buitenl. Zaken, 's-Gravenhage 4.
628. Kemp, B., Nassaustraat 8, Bodegraven.

1763. Deyk, A. J. van, Dr. H. Colijnlaan 198, Rijswijk Z.H. .

Overleden :
"Leer tot ons leedwezen berichten wij het overlijden van ons lid :
1382. Heres, Majoor P. J., te 's-Gravenhage, lid der afd. Groningen

MEDEDELING
Het gemeente-archief van Breda, gevestigd Stadserf 2, is sedert enige tijd ook ge-

opend op donderdagavond van 19.20—21.30 uur.
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