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GENERATIE 1. 

 

Het oudste document, dat ik over onze familie van vaderskant heb gevonden, dateert van 24 

juni 1660. Het is de aankondiging van een voorgenomen huwelijk tussen Reinier Lamberts, 

jonge man uit Nijmegen, met Naleken Hendricks, jonge dochter uit Hemmen (een klein dorp 

in de buurt van Zetten in Gelderland).  

 

 
 

Het document komt uit het huwelijksregister van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente 

1592-1811 in Nijmegen. Dit betekent niet dat Reinier en Naleken ook gereformeerd waren.  

In die tijd was Nijmegen onderdeel van de republiek der Verenigde Nederlanden. Formeel 

was Nijmegen na de aansluiting bij die republiek in 1591 een protestantse stad. 

Afkondigingen van katholieke echtparen werden daarom ook in het protestantse 

huwelijksregister opgenomen. 

Hoewel het katholicisme officieel verboden was, waren de veranderingen op religieus gebied 

minder groot dan vaak beweerd wordt. De protestanten konden de invloed van de katholieken, 

die het grootste deel van de bevolking bleven uitmaken, niet helemaal negeren. In deze 

context werden in Nijmegen vier katholieke "statiën" (verborgen, illegale kerkjes in bestaande 

gebouwen) actief. Van de Jezuïeten, de Dominicanen (ook wel Predikheren genoemd), de 

Franciscanen (ook wel Minderbroeders genoemd) en de Augustijnen. 

 

Reinier en Naleken trouwen op 18 augustus 1661 bij de Franciscanen in Nijmegen voor de 

katholieke kerk. Het volgende document, dat uit het huwelijksregister R.K. Statie der 

Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 stamt, levert hiervoor het bewijs.  

 

 
 

Onbekend is wanneer Reinier en Naleken geboren zijn. Het meest waarschijnlijk is dat dit 

tussen 1630 en 1640 gebeurd is. Ze zijn beiden ook niet erg oud geworden. Reinier en 

Naleken komen vanaf juli 1684 niet meer voor in de registers van het archief.  
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Reinier heeft één broer (Herman) 

en twee zussen (Anneke en 

Christina), die ook in Nijmegen 

wonen. Herman trouwt in juni 

1658 met Joanna Janssen en ze 

krijgen – voor zover bekend – 

twee kinderen. Herman woont in 

de Hezelstraat. Een impressie van 

deze straat in vroegere tijden vind 

je op de foto hiernaast. Herman 

duikt op 14 november 1686 voor 

het laatst op in de registers. Hij is 

dan getuige bij het huwelijk van 

stadgenoten Evert Janssen de 

Graef en Elsken Sanders van 

Well. Hij overlijdt tussen 1687 en 1689. 

Anneke geeft op 29 augustus 

1671 haar jawoord aan Jan 

Schroeff (Schroeven). Jan is 

schrijnwerker (timmerman, 

meubelmaker) van beroep. 

Anneke en Jan krijgen samen vijf 

kinderen. Het gezin woont in de 

Nonnenstraat. Op bijgaande foto 

uit 1930 is te zien hoe die straat er 

vroeger uitzag. Jan overlijdt 

tussen 1689 en 1694.  

 

Christina ten slotte trouwt met Theodorus (Derk) Steenhof(f). Hun kroost bestaat uit acht 

kinderen. Theodorus verwerft op 12 maart 1673 het burgerrecht van Nijmegen. Dit recht dat 

door de raad van de stad verleend wordt, geeft hem de mogelijkheid om lid te worden van de 

ambachtsgilden en te genieten van 

de aan de stad verleende 

privileges en tolvrijheden. Omdat 

de protestanten in die tijd in 

Nijmegen aan de macht waren, 

kon een katholiek alleen tegen 

betaling dit burgerrecht 

verkrijgen. Theodorus heeft 

hiervoor een bedrag van 13 

gulden en 10 stuivers betaald. 

Onbekend is waar Theodorus 

vandaan komt. Christina en hij 

wonen met hun gezin bij het oude 

Sint Stevenspoortje aan de Waal.  

Nevenstaand aquarel uit 1878 

geeft de Waalwal met het Sint 

Stevenspoortje weer. De poort lag op de plek waar nu een doorgang in de waterkeringmuur is. 

Dit stadsdeel wordt in die tijd als het hopmanschap Lage Markt aangeduid. Hier wonen veel 

katholieken. Hoewel zijn adres niet meer te achterhalen is, mogen we aannemen dat Reinier 
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ook in dit deel van Nijmegen domicilie had. Theodorus overlijdt tussen 1690 en 1694. 

Christina wordt op 28 januari 1733 begraven. Zij is waarschijnlijk rond 1650 geboren en is 

dus – zeker voor die tijd - erg oud geworden (ca. 80 jaar). 

 

Wie de ouders van Reinier, Herman, Anneke en Christina zijn is niet bekend. Wel valt op dat 

Herman als getuige bij het huwelijk van Evert Janssen de Graef en Elsken Sanders van Well 

als Herman Lammers van Rees wordt aangeduid. Bovendien staat Christina in de doopakten 

van haar vierde en vijfde kind als Christina van R(h)ees ingeschreven. Diezelfde naam wordt 

binnen de familie later opnieuw gebruikt. Het zou erop kunnen duiden dat de familie 

oorspronkelijk uit Rees afkomstig is. In de doop- en trouwregisters van deze Duitse plaats in 

Noordrijn-Westfalen heb ik hiervoor echter geen aanknopingspunten kunnen vinden.  

Nijmegen telde aan het begin van de zeventiende eeuw ongeveer 12.000 inwoners. In het jaar 

1635 werd de bevolking sterk gedecimeerd als gevolg van een pestepidemie. Volgens de 

overlevering kostte die uitbraak zesduizend Nijmegenaren het leven. Begin achttiende eeuw 

was het aantal inwoners weer gestegen naar ruim 13.000. Op de kaart hieronder uit 1654 is te 

zien dat de bebouwing van Nijmegen vooral binnen de bescherming van de vestingwerken 

plaatsvond. De oppervlakte van de stad zou tot de afbraak van de muren in 1874 gelijk 

blijven.  
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GENERATIE 2. 

 

Op 23 augustus 1662 wordt het eerste kind van Reinier en Naleken geboren. De volgende akte 

uit het doopregister van de Minderbroeders in Nijmegen getuigt hiervan. Het is een zoon en 

hij krijgt de voornamen Joannes Reijnerus.  

 

 
 

Het duurt vervolgens ruim 10 jaar – 28 januari 1673 - voordat hun tweede kind, Elisabetha, 

ter wereld komt. Hierbij moet ik wel opmerken dat er over de periode augustus 1665 tot 

januari 1672 geen doopgegevens van katholieke kinderen uit Nijmegen bewaard zijn 

gebleven. Het is dus best mogelijk dat Reinier en Naleken in die periode nog andere kinderen 

hebben gekregen. Als doopgetuige van Elisabetha wordt Theodorus Steenhof genoemd. 

Theodorus is een zwager van Reinier. Hij is getrouwd met Christina, de zus van Reinier.  

 

Laatste telg uit het gezin is Henricus, geboren op 27 juni 1678. Doopgetuigen zijn Joannes 

Schroeven (Schroeff) en Joanna Janssen. Joannes is een andere zwager van Reinier. Hij is 

getrouwd met zijn zus Anneke. Joanna is zijn schoonzus. Zij is getrouwd met zijn broer 

Herman. 

 

1678 is ook het jaar dat Nijmegen vol stroomde met buitenlandse gezanten die 

onderhandelden over vrede in Europa. Deze onderhandelingen leidden op 10 augustus 1678 

allereerst tot een vredesverdrag tussen de Nederlandse Republiek en Frankrijk. Later volgden 

nog verdragen tussen Frankrijk en Spanje, tussen Frankrijk, Zweden en het Heilige Roomse 

Rijk, tussen Zweden en het sticht Münster en tussen Zweden en de Nederlandse Republiek. 

Deze reeks van verdragen tussen verschillende Europese staten staat bekend als de Vrede van 

Nijmegen. Die moest een einde maken aan de voortdurende spanningen in Europa. Het 

schilderij op de volgende bladzijde bevat een afbeelding van de ondertekening van de vrede 

tussen Frankrijk en Spanje op 17 september 1678. Vooral de Nijmeegse middenstand 

profiteerde van de aanwezigheid van zoveel notabelen. Stille getuigen van de 

onderhandelingen waren de prachtige Antwerpse gobelins (wandtapijten) waarvan een deel 

nog altijd het stadhuis siert. Deze tapijten met mythologische voorstellingen waren speciaal 

voor de aankleding van het vredescongres aangeschaft. 
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GENERATIE 3. 

 

Joannes Reijnerus, de oudste zoon van Reinier en Naleken, trouwt op 7 februari 1690 met  

Gerarda Arents. Het huwelijk wordt voltrokken bij de Dominicanen in de Gekroonden Valck 

in de Scheidemakersgas. Vroeger was deze smalle straat de langste gas van de stad. Hij 

verbond de Houtstraat met de Grote Markt. Op onderstaande foto uit 1931 is de 

Scheidemakersgas te zien vanuit de Houtstraat in de richting van de Grote Markt. 

 

 
Hun huwelijksakte uit het archief van de Statie der Predikheren Nijmegen vermeldt ene 

Philippus Cachoir als trouwgetuige. Deze Dominicaner pater, die uit het Belgische Gent 

afkomstig is, werd in 1688 tot deken van het district Nijmegen benoemd.  

 

 
 

Uit het huwelijk tussen Joannes Reijnerus (Jan) en Gerarda (Gerritje) worden in totaal elf 

kinderen geboren, die allemaal de achternaam R(h)eijnier(s) meekrijgen. Arnoldina in 1690, 

Joannes in 1693, Lambertus in 1695, Arnoldina in 1696, Arnoldus in 1697, Arnolda in 1699, 

Angela in 1701, Gerardus in 1703, Angela in 1704, Angela in 1706 en Nicolaus in 1714. Het 

gebruik van dezelfde voornaam bij meerdere kinderen duidt er op, dat er sprake is geweest 

van kindersterfte.  

 



 8 

Jan en Gerritje komen ook voor in het schepenprotocol van Nijmegen. Dat protocol bevat 

allerlei zaken, die later door notarissen behandeld werden zoals testamenten, transporten 

(overdrachten), huwelijksvoorwaarden en volmachten. Het schepenprotocol loopt van 1410 

tot 1810. Op 21 februari 1732 laten zij door de burgemeester Johan Singendonck en schepen 

(wethouder) Peter Beeckman een testament opmaken dat hieronder integraal is opgenomen.  
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Het is een langstlevende testament. Jan ligt op sterven (hij is krank in den lichame en te 

beddeliggende), maar is nog wel wilsbekwaam (zijn memorie en verstand volkomen magtig). 

Gerritje blijft na de dood van Jan in het volle bewind van den gemeenen boedel. Als ook 

Gerritje overlijdt dan moet de 

(opbrengst van de) boedel 

gebruikt worden voor het 

verplegen en het voorzien in het 

levensonderhoud van Henricus 

(Hendrik), de jongere broer van 

Jan. Bovendien mag Hendrik 

blijven wonen in het huis van 

Jan en Gerritje. Dat huis bevindt 

zich in de oude Koningstraat. 

Op de kaart hiernaast is te zien 

waar deze straat is gesitueerd 

(S). 

 

Een paar dagen later komt Jan op 69-jarige leeftijd te 

overlijden. Hij wordt op 26 februari 1732 begraven in de 

Broerenkerk. De Broerenkerk stamde oorspronkelijk uit 1375 

en lag aan de Broerstraat. Rond 1900 was dit een knusse, 

kronkelende straat met kleinschalige en gevarieerde bebouwing 

en met veelal locale winkeltjes. Zie de foto hiernaast uit het 

begin van de vorige eeuw. De toren van de middeleeuwse 

Broerenkerk torent hoog boven de winkels uit. Alle winkels 

aan de straat gingen in februari en september 1944 in vlammen 

op. Alleen de Broerenkerk overleefde de Tweede 

Wereldoorlog - hoewel ook zwaar beschadigd. Ondanks 

protesten van burgers werd de kerk in 1951 gesloopt.   

 

Voor het begraven van Jan moest betaald worden. De kerk 

noteerde in een soort kasboek de begraven personen en 

ontvangen bedragen. Het noteren van geldbedragen ging in drie 

groepen van cijfers, gescheiden door streepjes. Het bedrag van 1-10-0, dat voor Jan betaald is 

(zie hieronder), betekent 1 gulden, 10 stuivers en 0 penningen ofwel een daalder (fl. 1,50). 

Voor dat bedrag werd de kerkklok één keer geluid. Voor twee keer luiden bedroeg het tarief 6 

gulden, voor 3 keer 12 gulden, voor 4 keer 24 gulden en voor 6 keer 48 gulden.  
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Uit het feit dat er voor Jan maar één keer geluid werd, kunnen we concluderen dat hij niet tot 

de rijkste klasse van de stad behoorde. Maar hij was ook geen armoedzaaier. Dat kunnen we 

opmaken uit de Nijmeegse belastingcohieren uit die tijd. Zo betaalde hij familiegeld, 

hoofdgeld en pondschatting. Het familiegeld was een belasting die in de Repubiek der 

Verenigde Nederlanden geheven werd ter bekostiging van de oorlogslasten. Het hoofdgeld 

was een plaatselijke belasting ter bestrijding van de kosten van de stad Nijmegen. De 

pondschatting (verponding) was oorspronkelijk een grondbelasting, maar werd vanaf 1620 

ook geheven op huizen en bedrijfsgebouwen en na 1632 bovendien over de huur van huizen 

en landerijen.  

 

Begin 1700 was Jan ruim 30 gulden per jaar aan deze belastingen kwijt. Vier vijfde van de 

bevolking verdiende in die tijd minder dan 600 gulden per jaar. Het bestaansminimum voor 

een huishouden werd op een jaarinkomen van 200 gulden geschat. Verdiende je minder dan 

werd je veelal vrijgesteld van het betalen van belastingen. De inkomsten van Jan zullen dus 

tussen de 200 en 600 gulden per jaar hebben gelegen. Welk beroep Jan uitoefende is helaas 

niet bekend.  

 

Twee jaar na Jan – op 29 september 1734 - wordt ook zijn zoon Gerardus (Gerrit) in de 

Broerenkerk ter aarde besteld. En op 16 juni 1770 vindt zijn zoon Joannes (Johan) hier zijn 

laatste rustplaats. Gerritje Arents (de vrouw van Jan) moet op 30 juli 1738 genoegen nemen 

met een plaatsje op het kerkhof. Ruim één jaar eerder – op 21 mei 1737 - heeft ook Jan’s 

broer Hendrik het loodje gelegd. Ook hij laat vlak voor zijn dood een testament opmaken. 

 

Hendrik wordt hierin omschreven als een bejaarde jongman m.a.w. hij is een verstokte 

vrijgezel gebleven. Hendrik laat al zijn bezittingen na aan Gerritje. Mocht Gerritje komen te 

overlijden, dan gaat zijn erfenis naar de kinderen van Jan en Gerritje. De drie kinderen van 

zijn overleden zuster Elisabetha worden uitdrukkelijk uitgesloten van zijn nalatenschap. Hun 

rechten worden afgekocht middels een eenmalige gift van 3 gulden en 3 stuivers per kind. 

Elisabetha was getrouwd met Lambertus Tertogen uit het Duitse Kalkar. Zij trouwden op 31 

oktober 1694. Bij dit huwelijk trad haar tante Anneke Schroeff-Lamberts als getuige op.  
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GENERATIE 4. 

 

Lambertus, het derde kind van Jan en Gerritje, stapt op 6 mei 1730 in het huwelijksbootje met 

Everarda (Evertje) Peters. Hij is dan 35 jaar. Ze krijgen samen drie kinderen Anna Maria 

(1731), Joannes (1733) en Petrus (1736). In 1741 overlijdt Evertje. Zij wordt op 22 november 

op het kerkhof begraven. 

 
Vier maanden later – op 1 april 1742 - hertrouwt Lambertus met Catharina Leenders. Hun 

huwelijk wordt op 18 maart 1742 voor het eerst afgekondigd. Als getuige treedt Bartholomeus 

Kloek op. Hij is getrouwd met Elisabeth Peters, de zus van Evertje. 

 

 
 

In het katholieke huwelijksregister van de Jezuiten wordt Lambertus niet langer met Reiniers 

aangeduid, maar met van Rees. Een achternaam die eerder ook al in de familie gebruikt werd. 

Zie de opmerkingen hierover bij generatie 1.  
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Ook de drie kinderen van Lambertus en Catharina worden als van Rees ingeschreven. Op 6 

december 1742 wordt hun eerste kind geboren. Het is een zoon en hij krijgt de naam 

Everardus. Hij is die dag om 1 uur ’s-middags geboren (natus hodie hora 1 pomeridiana) en 

om 9 uur ’s avonds gedoopt (baptizatus 9 vespertina). Als doopgetuige treedt Petrus Leenders 

op. Hij is de broer van Catharina en getrouwd met Maria Kleijnings. Het gezin van Rees-

Leenders wordt nog uitgebreid met dochter Sibilla, geboren op 23 juni 1744, en zoon 

Lambertus die op 16 november 1745 ter wereld komt.  

 

 

 
 

 

Hoe Nijmegen er rond 1740 uitzag, wordt beschreven in het boekwerk “Tegenwoordige Staat 

der Vereenigde Nederlanden” , uitgegeven door de Nederlandse boekhandelaar en uitgever 

Isaak Tirion, die leefde van 1705 tot 1765. Over Nijmegen vermeldt dit boekwerk o.m. het 

volgende: “Nijmegen, de hoofdstad niet alleen van het Nijmeegsch Kwartier; maar ook de 

eerste Stad in rang van gantsch Gelderland, legt aan de Waal, omtrent drie uuren gaans 

bezuiden Arnhem en ruim zes uuren ten Oosten van Tiel. De Stad heeft omtrent de gedaante 

van eenen gespannen boog, en legt op vyf heuvels, den Hessen- of Heezen-berg, Marienberg, 

Gruitberg, Klokkenberg en Hunner- of Hoenderberg geheeten; ’t welk oorzaak is dat men, in 
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’t doorwandelen der Stad, geduuriglyk op- en afklimmen moet, hetgene niet zonder ongemak, 

en, in tyden van vorst, niet zonder gevaar van vallen geschieden kan.  

De Waal, die haar voorby stroomt, is het diepst voor de stad. Men komt, met Paarden en 

Rytuig, over die Rivier door middel van eene zogenaamde Gierbrug, bestaande uit twee 

Schepen, die in de 

breedte door balken 

aan een gehegt en 

met planken bevloerd 

zyn”. 

Hiernaast vindt u een 

tekening van deze 

Gierbrug, die ont-

leend is aan een teke-

ning van Cornelis 

Pronck (1691-1759) 

in de 18e eeuw.  

 

Als belangrijkste 

gebouwen worden in 

het boek genoemd: 

het Stadhuis, de St. 

Stevens of Groote Kerk en het Valkhof. Op onderstaande gravure van P. van Lienden uit 1752 

is links het stadhuis te zien aan de Korte Burchtstraat. Het stadhuis stamt uit 1554/1555. 

Verder wordt een doorkijk gegeven naar de Grote Markt met de kerkboog en de Stevenskerk 

op de achtergrond. Op de Grote Markt en de Korte Burchtstraat werd dagelijks de 

groentemarkt gehouden. 
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Met de bouw van de Stevenskerk werd omstreeks het midden van de 13e eeuw begonnen. 

Van deze romaans-gotische kerk resteren de onderbouw van de toren en de meest westelijke 

traveeën van het schip. Grootscheepse nieuwbouw vond plaats in de loop van de 15e eeuw, 

onder meer het koor en de straalkapellen. Na circa 1560 stokte de bouw, waardoor de kerk 

onvoltooid bleef. Bij het bombardement op 22 februari 1944 stortte de toren voor een 

belangrijk deel in. Daarbij werd het zuidwestelijke deel van de kerk zeer zwaar beschadigd. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de kerk grondig gerestaureerd en in 1969 feestelijk heropend.  

 

Samen met de Stevenskerk aan de 

andere kant van de stad vormde het 

Valkhof de blikvanger voor iedereen 

die Nijmegen naderde. Meer dan zes 

eeuwen domineerde de reuzentoren 

van het Valkhof het stadsbeeld van 

Nijmegen. Tot het jaar 1795. De 

Valkhofburcht werd gezien als 

symbool van Middeleeuws 

feodalisme en werd daarom in dat 

jaar gesloopt. Nevenstaande tekening 

van Hendrik Hoogers uit 1794 toont 

de burcht kort voor de sloop. 

 

Over de grootte van Nijmegen vermeldt het boekwerk van Isaak Tirion: “ Men begroot het 

getal der Huizen binnen Nymegen op omtrent twee duizend, en dat der Inwooneren op 

omtrent twaalf duizend”. Daarvan behoren er 9.880 tot de burgerbevolking en 2.200 tot  het 

garnizoen dat in Nijmegen gelegerd is. Dat garnizoen bestaat uit “agt Kompagnien 

Dragonders (Infanterist, die zich per paard verplaatst en te voet vecht), die door Holland 

betaald worden, twee Regimenten, ieder van elf Kompagnien voetvolk, die op de Repartitie 

van Gelderland staan, en één Regiment van elf Kompagnien voetvolk, staande ter Repartitie 

van Stad en Lande”.  

Tot slot merkt Tirion over de handel in Nijmegen het volgende op: “De ingezetenen van 

Nymegen dryven eenigen koophandel met de naaste Steden, en voorzien de omleggende 

Dorpen van verscheidenerlei Levensmiddelen en andere waaren. De Stad is vermaard door 

haare Brouweryen van zeker wit Bier, Mol, geheeten, ’t welk men eene verkoelende, 

afzettende en zuiverende kragt toeschryft. Versch gebruikt, is het geene onsmaakelyke 

drank”. 
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GENERATIE 5. 

 

Everardus, het eerste kind van Lambertus en Catharina, trouwt rond 1765/1766 met Barbara 

Arts uit Gennep. Hun exacte trouwdatum is niet bekend. De huwelijksregisters van de 

Martinus Parochie in Gennep uit die tijd zijn verloren gegaan. Destijds behoorde Gennep tot 

het Land van Kleef, en daardoor, vanaf de eerste helft van de 17e eeuw, bij Pruisen. Omdat in 

Pruisen de godsdienstvrede gold, bestond daar, in tegenstelling tot in de Republiek der 

Verenigde Nederlanden, niet de verplichting voor katholieken om voor de predikant of het 

gerecht te trouwen. Anders dan in Nijmegen, dat wel onder de Republiek viel, bestaat er in 

Gennep daarom geen protestants huwelijksregister, waarin ook de katholieken opgenomen 

zijn.  

Everardus en Barbara brengen in Gennep zes kinderen ter wereld: Reinier, Arnoldus, 

Lambert, Catharina, Henricus en Mathijs. 

Reinier, wordt geboren op 19 april 1767. Als doopgetuigen treden Petrus Leenders (een oom 

van Everardus) en Thijske Jacobs (de moeder van Barbara) op. Reinier wordt nog geen drie 

jaar oud. Hij overlijdt op 5 februari 1770. Ook Catharina (1776) en Henricus (1779) worden 

niet oud. Ze overlijden beiden in september 1781 aan dysenterie (zware vorm van diarree). 

Arnoldus wordt geboren op 19 november 1769. Doopgetuigen zijn Maria Kleijnings (een 

tante van Everardus) en Hendrik Arts (de vader van Barbara). 

 

 
Lambert wordt geboren op 28 januari 1773 en trouwt rond 1800 met Catharina Arts. Ze 

krijgen drie dochters. Lambert is schoenmaker en woont met zijn gezin op nr. 142 van de 

Doelen. Mathijs tot slot ziet op 28 september 1782 het levenslicht. Hij trouwt met Antonetta 

Krachten uit Utrecht. Ze krijgen 12 kinderen, van wie er twee levenloos worden geboren. Hij 

is postbode en kleermaker van beroep en woont met vrouw en kinderen eerst in de Niersstraat 

en vanaf 1813 in de Zandstraat op nr. 66. 

 

Gennep veranderde ongewild nog al eens van oppergezag: Kleefs (1441), Pruisisch (1609), 

Frans (1794), Nederlands (1815), Belgisch (1830) en weer Nederlands (1839). Maar steeds 

lag het stadje aan de rand van het rijk. Handel met het binnenland was door afstand en 

concurrentie haast onmogelijk. Voor de buitenlandse handel golden allerlei belemmerende 

maatregelen. In de 18e eeuw is Gennep en omgeving een dunbevolkte streek, die niet 

interessant is voor handel en nijverheid. De bodemgesteldheid (zand, heide, bos) nodigt niet 

uit tot intensieve landbouw of veeteelt. Uit stadsrekeningen en belastinglijsten blijkt dat 

Gennep vier of vijf welgestelde families kent naast een meerderheid van dagloners, 

keuterboertjes en losse arbeiders. Zo is er bijv. een belastinglijst uit 1742 bewaard gebleven, 

waarin alle 193 gezinnen uit Gennep van dat moment vermeld staan. Tevens bevat die lijst 
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een opgave van het beroep van elk gezinshoofd en van het aantal koeien dat elk gezin bezat. 

Over die koeien moest vermogensbelasting worden betaald aan de Pruisische koning. De lijst 

levert een totaal op van 515 personen en 86 koeien. Kinderen jonger dan 10 jaar zijn in de 

telling niet opgenomen. Wanneer we die wel meetellen, dan komen we aan een totaal van 800 

inwoners. Vergelijkbaar met het huidige inwonertal van Ven-Zelderheide, het kleinste 

kerkdorp van de gemeente Gennep. Van die 800 inwoners zijn er 368 van het mannelijke en 

432 van het vrouwelijke geslacht. Onderverdeeld naar godsdienst gaat het om 660 

katholieken, 139 protestanten en 1 jood. 

Onderstaande gravure van P. van Lienden uit 1758 geeft een impressie van Gennep uit die 

tijd. 

 

 
 

De beste baantjes worden door protestanten bezet. Het college van burgemeester en 

wethouders (schepenen) is incl. gemeentesecretaris volledig protestants. Een van hen is Simon 

Reijniers, die behalve wethouder ook boer is en 2 koeien bezit. Hij heeft een knecht, een 

dienstmeid en een jonge hulp in dienst. Deze Simon Reijniers is overigens geen familie. De 

grootste beroepsgroep zijn de dagloners, 32 in getal. De beroepsbevolking van Gennep bestaat 

verder uit 3 belastinginners, 1 belastinginspecteur, 17 boeren, 1 bezembinder, 2 bierbrouwers, 

1 breister, 4 broodbakkers, 1 doekscheerder, 1 draaier, 1 glazenier, 4 herbergiers, 3 huisartsen, 

1 jager, 1 kapelaan, 6 kleermakers, 1 korfmaker, 1 koster, 3 kuipers, 1 leidekker, 2 

marktkramers, 3 metselaars, 1 molenpachter, 1 muzikant, 1 pastoor, 1 portier, 1 pottenbakker, 

1 predikant, 8 schoenmakers, 2 schoolmeesters, 1 schout, 1 slachter, 7 smeden, 1 soldaat, 19 

spinsters, 1 stoelenmaker, 4 timmermannen, 1 veedrijver, 1 veehandelaar, 1 veldwachter, 2 

vissers, 1 vroedvrouw, 10 wevers, 1 wielenmaker, 1 wijnhandelaar, 3 winkeliers, en 5 

wolspinners. Negentien gezinnen krijgen het predikaat “arm” opgeplakt.  

Everardus Reiniers is evenals vele anderen in die tijd dagloner van beroep. Hij zal het niet 

breed hebben gehad. In de 18e eeuw lagen de daglonen op het platteland in het zuiden en 

oosten tussen de 10 stuivers en 1 gulden per dag. Voor een vakman iets meer, voor een knecht 
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wat minder. Er werd onderscheid gemaakt tussen inhuren 'met de kost' en inhuren 'op eigen 

kost'. In het eerste geval kreeg men niet alleen dagloon maar ook de kost en eventueel een 

slaapplaats. Omdat de kosten van levensonderhoud het belangrijkste deel van de uitgaven 

vormen, kon een lager dagloon met kost, meer waard zijn dan een hoger dagloon zonder kost. 

Everardus overlijdt op 3 november 1805 in Gennep. Hij is dan 62 jaar oud. Zijn vrouw 

Barbara bereikt de respectabele leeftijd van 77 jaar. Zij overlijdt op 16 november 1817. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

GENERATIE 6. 

 

Arnoldus, het tweede kind van Everardus Reiniers en Barbara Arts, vindt zijn eerste liefde in 

Grave. Daar trouwt hij op 6 mei 1798 met Cornelia Nissing uit die plaats. Dit huwelijk is 

echter geen lang leven beschoren, omdat Cornelia op 5 juli 1805 komt te overlijden. Ze is 

kindloos gebleven. 

Niet lang daarna treft Arnoldus in Bernardina Leegland uit het Duitse Anholt (vlak over de 

grens bij Gendringen) een nieuwe liefde. Bernardina is 12 jaar jonger dan Arnoldus. Zij 

trouwen op 4 maart 1806 in Gennep. Hun huwelijksakte is hieronder afgebeeld. 
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De akte is in het Frans opgesteld. In 1801 gaf de Pruisische koning het land van Kleef op. Het 

gebied (waaronder Gennep) werd bij Frankrijk ingelijfd. Deze Franse periode duurde tot 

1815. In dat jaar werd op het Wener Congres bepaald, dat een smalle strook grond ten oosten 

van de Maas in Noord-Limburg bij Nederland behoorde. 

Arnoldus en Bernardina zorgen voor een kroost van elf kinderen: Everhard (1806), Cornelia 

(1808), Evert (1809), Hendrina (1811), Maria (1811), Joanna (1812), Joanna (1814), Jan 

Hendrik (1816), Barbara (1818), Wilhelmus (1821) en Wilhelmina (1823). 

Zes van hen worden niet oud. Everhard wordt nog geen twee jaar. Cornelia leeft maar 15 

dagen, de tweeling Hendrina en Maria overlijdt vlak na de geboorte, Joanna (1812) sterft na 9 

dagen en Wilhelmus na 9 maanden.  

Evert trouwt eerst met Anna Hoenselaars uit Ottersum en na het overlijden van Anna in 1843 

met Marguerite Peters uit Goch. Uit het eerste huwelijk worden drie kinderen geboren en uit 

het tweede vijf. Evert is huisschilder van beroep. Een van de kinderen uit het huwelijk met 

Marguerite is Wilhelmus Ignatius Reiniers (1846-1908). Die toonde vanaf zijn prilste jeugd 

bijzondere aanleg en ijver voor muziek. Op 9 

jarige leeftijd was hij koorknaap bij het R.K. 

kerkkoor te Gennep, en tevens reeds 1e 

clarinettist bij de aldaar bestaande harmonie en 

orkestvereniging. Weinige jaren later 

bespeelde hij de meeste blaas- en 

strijkinstrumenten. Hij ontving zijn muzikale 

opleiding van 1858 tot 1868 bij de beroemde 

musicus-organist, frater Gregorius van Dijk in 

het Karmelietenklooster te Boxmeer. Van 

1868-1871 was hij organist en muziekleraar 

aan het gymnasium te Katwijk aan de Rijn. 

Van 1871-1876 organist en leraar voor piano-

orgel aan het seminarie te Rolduc (Limburg). 

Op 27 Januari 1876 ontving hij zijn benoeming 

als organist te Tilburg Parochie van de H 

Dionysuis op 't Goirke waar hij zich op 14 

april vestigde als organist-directeur en 

muziekleraar. In 1877 werd hij directeur en 

oprichter van de liedertafel St Cecilia van de 

Zouavenbroederschap "Fidei et Verstuti". In 

september 1888 werd hij benoemd tot 

directeur der fanfare Goirle gedurende 17 jaren. Hij was censor voor de keuring voor 

kerkmuziek voor de St Gregorius vereniging en leraar van de organistencursus 1904-1906. Hij 

heeft vele kerkkoren opgericht en organisten opgeleid. Van hem zijn ook verschillende 

composities, voornamelijk kerkmuziek als missen, lofzangen, catates en liederen. Hiernaast is 

hij met zijn gezin afgebeeld. De foto dateert uit 1894 en is gemaakt ter ere van zijn koperen 

huwelijk met Theresia van Hal. Anna, de jongste dochter, wordt later muzieklerares. 

Joanna blijft haar hele leven vrijgezel. Zij is naaister van beroep. Barbara en Wilhelmina 

emigreren allebei naar België. Barbara vertrekt in 1843 als eerste naar onze zuiderburen om 

als dienstmeid bij de familie Everaerts uit Antwerpen te gaan werken. Zij trouwt daar in 1848 

met Willem Sporen uit Bergeijk. Vier jaar later overlijdt ze. Wilhelmina volgt in 1850 de 

sporen van Barbara. Zij gaat als dienstmeid bij haar zus in Antwerpen werken. In 1861 trouwt 

ze daar met Johannes Plompen uit Halsteren. Ook zij blijft tot haar dood in 1889 in België 

wonen.     
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Jan Hendrik tot slot ziet op 26 mei 1816 het levenslicht. Zijn geboorteakte is hieronder 

weergegeven.  

 

 
 

Arnoldus was evenals zijn vader dagloner van beroep. Dat zal geen vetpot geweest zijn. In de 

19e eeuw verdienden dagloners/arbeiders een loon van gemiddeld f. 0,60 tot f. 0,75 per dag, 

als er werk was. In de winter of bij ziekte ontvingen deze mensen geen loon en dan was het 

dus armoede. Ook op kerkelijke feestdagen werd er niet gewerkt en ontving men dus geen 

loon. Niettemin bezat Arnoldus een eigen woning met een klein (moes)tuintje in de 

Molenstraat. In de memorie van successie, die na zijn overlijden opgesteld is, wordt zijn 

nalatenschap omschreven. Een memorie van successie is een verklaring die na iemands 

overlijden wordt opgemaakt over zijn of haar nalatenschap. Ze bevat een overzicht van de 

roerende en onroerende goederen van de overledene. Ze is een uitvloeisel van een in de 19e 

eeuw door de landelijke overheid ingevoerde belasting op erfenissen. In de memorie staan 

verder de naam van de overledene, de overlijdensdatum en -plaats, de erfgenamen met hun 

relatie tot de overledene en het eventuele bestaan van een testament. 
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De verklaring is opgesteld en ondertekend door de oudste zoon Evert namens hemzelf en zijn 

minderjarige broer Jan Hendrik en minderjarige zusters Joanna, Barbara en Wilhelmina. Zij 

verklaren dat hun vader Arnoldus op 5 juli 1832 zonder testament (ab intestato) in Gennep is 

komen te overlijden en dat de volgende goederen tot zijn nalatenschap behoren: een huisje 

gelegen te Gennep onder sectie B no. 425 en een tuintje groot zeven en twintig ellen gelegen 

te Gennep onder sectie B no. 426. Arnoldus was 62 jaar toen hij stierf. Bernardina was al 

eerder – op 19 mei 1830 – overleden. Ze werd niet ouder dan 48 jaar. 
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Op bovenstaande kaarten uit 1821 is te zien welk gedeelte van Gennep onder sectie B viel 

(linkse kaart) en welke kavels no. 425 en 426 zijn (rechtse kaart). De kavels zijn gelegen aan 

de Molenstraat. Ze zijn lichtblauw gearceerd. Op de foto hieronder is te zien hoe de 

Molenstraat er aan het begin van de 20e eeuw uitzag. 

 

  
  

Volgens de volkstelling uit dat jaar bedroeg in 1830 het inwonertal van Gennep 1042. Er 

woonden 232 gezinnen in 217 huizen. Van de 503 mannen waren er 188 getrouwd. Van de 

539 vrouwen hadden er 189 een huwelijkse status. 22 inwoners waren jood en 68 protestant. 

De rest (952) was rooms-katholiek. Op onderstaande foto uit 1905 zijn drie gebouwen te zien 

die in de 19e eeuw en nu nog steeds beeldbepalend zijn voor Gennep. Het zijn het stadhuis, 

het Petershuis (rechts van het stadhuis) en de oude Sint-Martinustoren (achter het Petershuis).   
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Het stadhuis werd tussen 1612 en 1620 gebouwd. Het is gebouwd in de Neder-Rijnse 

renaissancestijl met een monumentale achtkantige traptoren. Aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog raakte het zwaar beschadigd. De restauratie werd in 1950 voltooid. Enkele 

leden van de familie Reiniers hebben in de 70er jaren van de 20e eeuw in dit stadhuis gewerkt 

(Thea van Ben Reiniers en ons Toos en ik). 

Het Petershuis is het oudste gebouw van Gennep, het dateert uit de late middeleeuwen. 

Oorspronkelijk was het pand een pakhuis. Later werd het een woonhuis. Bewoners waren o.a. 

een koopman, een burgemeester en een schoolmeester. In 1915 kocht de weduwe Peters het 

pand. Nadat zij in 1930 overleed kwam het in bezit van haar oudste zoon, prof. dr. J.T. Peters. 

Hij schonk het pand in 1964 bij testament aan de Gennepse gemeenschap middels een op te 

richten stichting. Deze stichting renoveerde het huis en nam het in 1983 als Streekmuseum 

Gennep in gebruik. 

De oude Sint-Martinustoren werd gebouwd tussen 1868 en 1869. Zij gaf toegang tot de oude 

kerk, die in 1944-1945 grotendeels verwoest werd. De toren is in de loop van 2009 en 2010 

grondig gerestaureerd en heeft nadien een museale en toeristische functie gekregen. De toren 

is toegankelijk voor publiek.  
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GENERATIE 7. 

 

Jan Hendrik, het achtste kind van Arnoldus Reiniers en Bernardina Leegland, trouwt op 10 

oktober 1846 in Bergen (L) met de 10 jaar jongere Elisabeth Paulina Huijgen uit die plaats. 

Zij is de dochter van schoolmeester Peter Huijgen en herbergierster Hendrica Catharina van 

der Linden. Hieronder staat hun trouwakte afgebeeld. 

 

 
 

Een van de bijlagen bij deze huwelijksakte bevat een verklaring van de gouverneur van 

Limburg over de inschrijving van Jan Hendrik in het militieregister. In 1815 werd bepaald dat 

de Nederlandse strijdmacht naast het bestaande beroepsleger moest bestaan uit een korps 

Nationale Militie. Iedere man moest zich zodra hij 19 jaar werd inschrijven in het register van 

de Nationale Militie. Hij kreeg dan een lotnummer toegewezen. Of je in dienst moest, werd 

namelijk bij loting bepaald. Zoals je in de verklaring op het volgende blad kunt lezen, hoefde 

Jan Hendrik niet onder de wapenen.  
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De verklaring bevat ook een signalement van Jan Hendrik. Hij heeft een rond gezicht, een 

hoog voorhoofd, blauwe ogen, normale neus, grote mond, ronde kin en bruine haren en 

wenkbrauwen. Zijn lengte bedraagt één el, zes palmen en één duim. De registratie van de 

lichaamslengte gebeurde in oude maten. Die maten hadden al wel de nu gangbare decimale 

betekenis. De el was 1 meter, de palm 10 cm, de duim 1 cm en de streep 1 mm. Jan Hendrik 

was dus 1 meter 61 lang. Deze lengte ligt iets onder de gemiddelde lengte voor 

dienstplichtigen in Nederland, geboren in 1800 en 1830, nl. 163.0 resp. 162.7 cm. Vrouwen 

waren in die tijd zo’n 6 cm korter. Het beeld dat wij in de loop van de geschiedenis alsmaar 

groter zijn geworden is niet helemaal juist. Er zijn bijvoorbeeld schattingen uit archeologisch 
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onderzoek van een middeleeuwse lichaamslengte van rond de 170 cm. En halverwege de 19e 

eeuw was er sprake van een dip in lichaamslengte als gevolg van honger, epidemieën en 

armoede in de veertiger jaren van die eeuw (o.a. door aardappelziekten en hoge graanprijzen 

als gevolg van oorlogen in Europa). Jan Hendrik en Elisabeth Paulina krijgen maar liefst 13 

kinderen: Johannes Arnoldus (1847), Eimbertus Everardus (1849), Bernardus Johannes 

(1850), Christina Wilhelmina (1853), Johanna Hendrica (1853), Henricus Gerardus ( 1855), 

Johannes Hubertus (1857), Petrus (1859), Maria Arnoldina (1861), Lodewijk Wilhelmus 

(1863), Petronella Hendrica (1865), Hendrica Catharina (1866) en Wilhelmus Johannes 

(1870). Drie van de dertien kinderen worden niet oud. Christina Wilhelmina wordt maar 6 

weken oud, Johanna Hendrica maar 11 maanden en Petronella Hendrica slechts 4 dagen. 

Johannes Arnoldus wordt geboren op 27 augustus 1847 in Bergen. Zijn geboorteakte is 

hieronder afgedrukt. 

 
 

Eimbertus Everardus trouwt met Francisca Derkx uit Bergen, die later ook nog met zijn 

jongere broer Petrus in de echt wordt verbonden. Dit gebeurt twee jaar na het overlijden van 

Eimbertus Everardus in 1889. Met hem kreeg ze vijf kinderen en met Petrus twee. Henricus 

Gerardus trouwt met Anna Maria Derkx, een zus van Francisca. Zij krijgen twee kinderen. 

Johannes Hubertus trouwt eerst met Maria Agnes Deriet uit Bergen, die in 1899 overlijdt. 

Hierna trouwt hij met Elisabeth Robijns uit Afferden, die zeventien jaar jonger is. Met zijn 

eerste vrouw krijgt hij zes kinderen en met zijn tweede vrouw drie. De overige vijf kinderen 
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van Jan Hendrik en Elisabeth Paulina blijven vrijgezel. Drie van hen zoeken hun geluk in het 

buitenland. Maria Arnoldina en Lodewijk Wilhelmus emigreren op 29 december 1879 naar 

Engeland. Maria Arnoldina is een dag eerder 18 jaar geworden. Lodewijk Wilhelmus is nog 

maar 16 jaar. Hij zal tot aan zijn dood in Engeland blijven, waar hij als huisschilder werkzaam 

is. Hij woont als kostganger in bij een gezin uit Swynnerton in het graafschap Staffordshire. 

Zie het rood gearceerde gebied op bijgaande kaart. Eerst bij het 

gezin van de in het Ierse Roscommon geboren tuinman Bryan 

Morrison. Bij dit gezin, dat verder bestaat uit zijn vrouw Susan en de 

dochters Frances en Alice, woont ook nog neef Edward Eccleston. 

Later verhuist hij naar het gezin van meubelmaker William 

Blakeman, die getrouwd is met Ellen Blakeman en twee zoons 

(Richard en William A.) en één dochter (Lizzie) heeft. Ook bij dit 

gezin woont nog een neef (Thomas Blakeman) in. Lodewijk 

Wilhelmus overlijdt eind 1913 op vijftigjarige leeftijd in Taunton, de 

hoofdstad van het graafschap Somerset in het zuidwesten van 

Engeland. Daar woont zijn oudere broer Bernardus Johannes, die 

zijn kost als timmerman verdient. Wanneer Bernardus Johannes naar Engeland vertrokken is, 

is niet bekend. Hij verhuisde op 20 april 1870 van Bergen naar Weeze. Wellicht dat hij vanuit 

Weeze naar Engeland gegaan is. Hij keert ergens tussen 1901 en zijn dood op 10 september 

1927 terug in Bergen. Voor Maria Arnoldina duurt het avontuur in Engeland niet langer dan 

ruim één jaar. Op 5 februari 1881 komt ze weer in Bergen wonen. Ze overlijdt op 3 juni 1899 

in Gennep.  

Bergen was rond 1850 een klein dorp. Volgens de volkstelling van 1849 woonden er 248 

mensen. 119 mannen en 129 vrouwen. Afferden (445) en Well (434) telden toendertijd bijna 

twee maal zoveel 

inwoners dan Bergen. Alle 

inwoners van Bergen 

waren rooms-katholiek. Er 

stonden 40 huizen, die 

rondom de oude kerk uit 

1827 gegroepeerd waren. 

Op bijgaande foto uit 1932 

is deze oude kerk nog te 

zien. Ze werd in datzelfde 

jaar op de oude Romaanse 

toren na gesloopt.  

Jan Hendrik was 

huisschilder van beroep. 

Volgens de volkstelling in 

dat jaar waren er in 1849 

in Limburg in totaal 259 

huisschilders werkzaam. Behalve Jan Hendrik behoorde ook zijn oudere broer Evert tot deze 

beroepsgroep. Later hebben zijn zonen Johannes Arnoldus, Eimbertus Everardus, Johannes 

Hubertus, Petrus en Lodewijk Wilhelmus dit vak uitgeoefend.  

Jan Hendrik overlijdt op 24 mei 1875 in Bergen. Hij is dan 58 jaar. Zijn vrouw Elisabeth 

Paulina Huijgen overlijdt in 1903 op 76-jarige leeftijd. 
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GENERATIE 8. 

 

Johannes Arnoldus, het eerste kind van Jan Hendrik Reiniers en Elisabeth Paulina Huijgen, 

trouwt rond 1873/1874 met Anna Catharina Fleuren uit Well. Hun exacte trouwdatum is niet 

bekend. Johannes Arnoldus verhuisde in januari 1873 naar Oberhausen, nadat hij een half jaar 

in Groesbeek had gewoond. Hun eerste kind, Maria Arnoldina, is in 1874 in Styrum geboren. 

Styrum is een plaats bij Mülheim an der Ruhr in Noordrijn-Westfalen. Waarschijnlijk zijn zij 

ook daar getrouwd. De trouwgegevens van de katholieken uit die plaats zijn (nog) niet digitaal 

beschikbaar. De andere vier kinderen worden in Well geboren. Het zijn vier zoons: Peter 

Johannes (1880), Eimbertus Everardus (1882), Godefridus Hendrikus (1887) en Bernardus 

Hendrikus (1893). 

Peter Johannes verhuist als hij 16 jaar is naar Baarlo en daarna naar Oeffelt. In 1897 komt hij 

weer terug naar Well. In 1898 vertrekt hij naar Kevelaer. Hij trouwt in 1907 in Venlo met 

Helena Hendrix uit Bergen. Peter Johannes is huisschilder van beroep. Hij blijft tot zijn dood 

in 1963 in Venlo wonen. Eimbertus Everardus wordt geboren op 4 december 1882. Zijn 

geboorteakte is hieronder afgebeeld. 
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Godefridus Hendrikus (Handrie) is timmerman van beroep. Op de volgende foto staat hij 

tweede van rechts. Als timmerman heeft hij meegewerkt aan de bouw van het lyceum van de 

paters Franciscanen aan de Leunseweg in Venray. In de jaren 60 van de 20e eeuw hebben 

Herman en ik hier op school gezeten. Handrie trouwt met Maria Mathilda Vrede uit Well. Ze 

krijgen samen negen kinderen. Ze wonen eerst in Bergen. In 1934 verhuizen ze naar de 

Grotestraat in Well. 

Bernardus Hendrikus, de 

zoveelste huisschilder in 

de familie, trouwt met 

Maria Gertruda Verblakt 

uit Well. Ze krijgen twee 

zoons, die allebei ook 

huisschilder worden. Het 

gezin woont in de 

Nicolaasstraat in Well.  

 

Volgens de volkstelling 

van 1889 staan er in 

Well 77 bewoonde en 6 

onbewoonde huizen. Het 

inwonertal is 358. 

Hiervan zijn er 174 man en 184 vrouw. Ten opzichte van de volkstelling van 1849 is het 

inwonertal met 76 gedaald. Op de volgende kaart uit 1849 is te zien dat de bebouwing van het 

dorp Well in die tijd praktisch helemaal geconcentreerd was langs de Grotestraat. De 

Grotestraat is de vroegere "Dorpsstraat", een gedeelte daarvan (hoek Hoenderstraat) werd 

vroeger Schoolstraat genoemd en die liep (vanaf de Molenbeek) verder door in de 

Broekstraat. Rond de huizen lagen de moestuinen en kleine erven.  

Johannes Arnoldus overlijdt op 18 mei 1919 te Well. Hij is dan 71 jaar. Zijn vrouw Anna 

Catharina overlijdt in 1935 op 88-jarige leeftijd. 
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GENERATIE 9. 

 

Eimbertus Everardus, het derde kind van Johannes Arnoldus Reiniers en Anna Catharina 

Fleuren, trouwt op 2 mei 1913 met Theodora Martens uit Well.  

 

 
 

 

 

Hun huwelijksakte staat hierboven afgedrukt. Voor dit huwelijk was de toestemming nodig 

van de ouders van Theodora. Eimbertus was kleermaker van beroep. Hij was niet groot, 

slechts 1 meter 59. Hij had zwart haar en bruine ogen. Een trouwfoto van Eimbertus en 

Theodora is afgedrukt op blz. 3 van het boek In Vogelvlucht van onze pap. Eimbertus en 

Theodora kregen samen 9 kinderen: Arnoldus (1914), Hubertus (1915), onze vader Johannes 

(1918), Peter (1919), Maria (1921), Catharina (1923), Bernardus (1925), Frans (1927) en 

Frans (1933). Frans uit 1927 wordt slechts twee dagen oud. De rest is allemaal 80 jaar of 

ouder geworden. Voor meer informatie verwijs ik naar het hierboven genoemde boek In 

Vogelvlucht en naar de website van het archief Well. Tot slot is op het volgende blad de 

persoonskaart van Eimbertus Everardus afgedrukt. De persoonskaart was een onderdeel van 

de bevolkingsregistratie in Nederland tussen 1938 en 1 oktober 1994. Daarna werd die 

registratie digitaal gedaan. De persoonskaarten van mannen hadden een gele kleur en die van 

vrouwen een grijze. Eimbertus Everardus overlijdt op 2 november 1946 te Well. Hij is dan 63 

jaar. Theodora wordt 83 jaar. Zij overlijdt op 25 juli 1972. 

 



 32 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


