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Lezing dinsdag 12 maart 2019: “Rijk en machtig in de Republiek (en in 

en via Gelderland)” 
Door Kees Zandvliet 
In de steden van Holland, het machtigste en rijkste gewest van de Republiek, wonen veruit de 
meeste rijken. Handel, rijkdom en macht zijn nauw met elkaar verbonden. Die rijken zijn via 
hun familienetwerk, hun politieke ambten of bijvoorbeeld via de VOC verbonden met steden 
en landelijke gebieden, met de regionale of internationale politiek of met gebieden overzee. In 
mindere mate zijn rijken te vinden in andere gewesten dan Holland. Door politieke en 
economische ontwikkelingen neemt het aantal rijken elders toch wat toe in de 18de eeuw, 
bijvoorbeeld ook in Gelderland. Op deze aspecten wordt op deze avond dieper ingegaan. 
 
Kees Zandvliet is wetenschappelijk medewerker van het Amsterdam Museum en hoogleraar 
vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam. 
Recentelijk publiceerde hij 'De 500 rijksten van de Republiek' en samen met Hans Goedkoop 
schreef hij 'De Gouden Eeuw' en 'De IJzeren Eeuw'. De twee laatstgenoemde boeken 
begeleidden twee tv-series en twee tentoonstellingen. Hij promoveerde in 1998 aan de 
Rijksuniversiteit Leiden op 'Mapping for Money. Maps, Plans and Topographic Paintings and 
their Role in Dutch Overseas Expansion'. 
 
Lezing dinsdag 14 mei 2019: "Grensoverschrijdingen. 

Nederlandse vrouwen in het Nazi-
Oosten” 

Door Jocelyn Krusemeijer 
Dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlandse mannen dienst hebben genomen bij de 
SS en onder andere naar het Oostfront zijn vertrokken, is algemeen bekend. Veel minder 
bekend is dat ook Nederlandse vrouwen voor de Duitse bezetters hebben gewerkt en naar het 
Nazi-Oosten zijn gegaan. Wat voor vrouwen waren dat en wat gingen ze daar doen? Volgden 
zij hun echtgenoten zoals wel eens is gesuggereerd of hadden ze andere beweegredenen? Wat 
waren hun verwachtingen en wat werd er van hen verwacht? Wat troffen zij aan toen ze de 
grens overtrokken naar de oostelijke - door de Duitsers bezette - gebieden? 
 
Op 14 mei 2019 gaat historica Jocelyn Krusemeijer op deze vragen in. Ze schreef haar 
afstudeerscriptie over Nederlandse vrouwen die zich vrijwillig aanmeldden bij de nationaal-
socialistische Nederlandsche Oost Compagnie (NOC). Momenteel onderzoekt zij Nederlandse 
vrouwen die zich onder andere aangemeld hebben bij het Duitsche Roode Kruis, de 
Nederlandsche Ambulance en de Luftwaffe. Niet alleen wat ze ontdekt heeft over deze 
vrouwen en hun omstandigheden komt aan de orde, maar ook de zoektocht zelf met de 
bijbehorende problemen en - niet te vergeten - het plezier van onverwachte vondsten. 
 
Lezing dinsdag 11 juni 2019:  “Arm en rijk in de genealogie” 
Door Anton Neggers 
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“De geschiedenis van een of andere gewone familie, hoe nederig ook, over vijf of zes 
generaties volledig vertaald, zou een beter beeld geven van de toestand en de vooruitgang der 
maatschappij dan de meest doorwrochte verhandeling” Robert Southey (1774-1843) 
Een stamboom is méér dan een verzameling namen, data en plaatsen. Er zijn veel manieren 
om van een stamboom een uitgebreide familiegeschiedenis te maken. Bijzondere bronnen, 
historisch onderzoek, maar ook uw eigen familiearchief kunnen u daarbij helpen. In een 
familiegeschiedenis spelen niet alleen mensen, maar ook hun bezittingen, 
levensomstandigheden en belangrijke gebeurtenissen een rol.  
In deze lezing staat het thema “arm en rijk” centraal. We kijken hoe we bezit en welvaart 
kunnen terugvinden in de archieven. Aan de orde komen onder andere eigendom, armenzorg, 
belastingen en de bronnen waarin we hiervan sporen kunnen terugvinden. 
 
Anton Neggers (Boxtel, 1959) is jurist en werkzaam in het hoger beroepsonderwijs.  
Als genealoog en regionaal historicus is hij met name gespecialiseerd in de geschiedenis van 
de Meierij van 's-Hertogenbosch. Anton publiceert over genealogie en regionale geschiedenis, 
over onderwerpen als het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en 
strafprocesrecht. Zijn artikelen verschenen onder andere in Campinia, de Brabantse Leeuw, 
InBrabant en Gens Nostra. In 2007 verscheen zijn boek Schelmen en Hontsvotten Werck, 
over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735. 
 
Overige informatie: 

• De lezingen beginnen om 20:00 uur 
• Het adres van de lezingen: Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen. Zaal 0.09 
• De entree is voor niet-NGV-leden € 4,00 per persoon, incl. koffie/thee in de pauze 
• Er is voldoende parkeerruimte. 
• Openbaar vervoer: NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal 

Zie ook onze website https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/kwartier-van-nijmegen/ 
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