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De Hamers Bundel 2013/2014 is klaar en verschijnt begin december!
Het heeft twee en een half jaar geduurd en dat had zijn oorzaken. Ernstige ziekte van een der
redacteuren en de gevolgen daarvan heeft het werk aan de bundel behoorlijk vertraagd, maar
de grootste tegenvaller waarmee de redactie te kampen kreeg was het overlijden van onze
voornaamste medewerker Ben Close. Hij was steun en toeverlaat op vele terreinen. De
afwerking van de bundel heeft daardoor ook veel langer op zich laten wachten dan gehoopt.
Maar nu is het zover!
Met deze bundel sluit de redactie de reeks sinds 2010 af. Het is de laatste bundel die de
redactie uitbrengt. Daarmee heeft deze bij de opzet al rekening gehouden.
∙ Alle genealogische problemen uit het verleden zijn via artikelen zo veel mogelijk opgelost.
∙ De oudste generaties van alle stammen zijn aan een onderzoek onderworpen geweest.
∙ Zeker een vijftiental kon aan de reeks stammen worden toegevoegd.
∙ Nieuwe bronnen zijn aangeboord en bewerkt.
∙ Om schoon schip te maken zijn nagenoeg alle ingezonden stam- en afstammingsreeksen
opgenomen, ook al waren deze niet altijd volledig.
∙ De omvang van deze bundel (462 pag.) slaat daarom alle voorgaande bundels.
∙ De intekenprijs voor de eerste druk wordt laag gehouden door ondersteuning van de
Heemkundevereniging Landgraaf.
De Heemkundevereniging Landgraaf die in 2009 de nalatenschap van de Vereniging Limburgse
Hamers Genealogieën heeft verworven, heeft nu de uitgave (ook financieel) van de bundel op
zich genomen, en tot deze kan men zich wenden tot informatie (o.a. prijsopgave van nog te
verkrijgen Hamers Publicaties). Genealogische zaken worden doorgezonden naar de redactie
(n.a.hamers@hetnet.nl).
De prijs bedraagt inclusief verzendkosten voor binnenland
voor België
en Duitsland

€ 19,50
€ 21,50
€ 23,50

De prijs bedraagt bij het afhalen bij de Heemkundevereniging in Landgraaf € 12,50
over te maken op rekening RABO: IBAN NL 32 RABO 0136314937 t.n.v.
Heemkundevereniging Landgraaf (Bic RABONL2U)
met het adres waar de bundel naartoe moet worden gezonden.

Vestigingsadres Heemkundevereniging Landgraaf :
An de Voeëgelsjtang 12
6373 BJ Landgraaf , tel. 045-5322820 (tijdens openingstijden woensdag en zaterdag 13.0017.00 uur). Email: heemkundelandgraaf@gmail.com
De Samenwerkende Hamers Genealogen en het bestuur van de Heemkundevereniging
Landgraaf OCGL wensen u nu al met deze bundel, niet alleen veel leesplezier, maar vooral
ook plezier bij het vaststellen van verwantschap tussen u en de vele auteurs en personen die zij
in hun bijdragen naar voren brachten.

N.A. (Nico) Hamers namens de samenwerkende Genealogen en
Jo Schiffelers namens Heemkundevereniging Landgraaf

Prijslijst Hamers eerdere Publicaties

Publicatie 1

Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers dl I

€ 5,-

Publicatie 2

Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers dl II

€ 5,-

Publicatie 3

Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers

€ 5,-

Publicatie 4

Hamers – Stammen en Reeksen

uitverkocht

Publicatie 5

Geschiedenis van het Stadsbroekse geslacht Hamers

uitverkocht

dl III

Publicatie 6 Hamers Bundel 2010

€ 5,-

Publicatie 7 Hamers Bundel 2011

uitverkocht

Publicatie 8 Hamers Bundel 2012

uitverkocht

Hamers Bulletin, jrg. 1 – 25

alleen losse nummers

CD Bulletin 1985-2004 + bevolk. Sittard 1799

€ 3,50

CD jubileum 20 jaar Hamers Bulletin

€ 3,50

CD 25 jaargangen 1985-2010 Hamers Bulletin

uitverkocht

Prijzen zijn de afhaalprijzen in Landgraaf exclusief verzendkosten (afhankelijk van gewicht).
De geprijsde uitgaven alleen nog verkrijgbaar bij de Heemkundevereniging Landgraaf. Zie
hiervoor.

Van de uitverkochte uitgaven zijn de digitale versies bewaard gebleven.
Informatie hierover bij redactie : n.a.hamers@hetnet.nl

Vogelenzang 4, 6581 CR Malden
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Uitgave van
Enige Samenwerkende Hamers Genealogen
en
Heemkundevereniging Landgraaf OCGL
HAMERS BUNDEL 2013 / 2014
De genealogische bundel is een uitgave van Enige Samenwerkende Hamers Genealogen en Heemkundevereniging
Landgraaf OCGL ten behoeve van onderzoekers naar en geïnteresseerden in de geslachten Haemers, Hamers en
Hammers

Redactie: N.A. Hamers en R.J.M. Steeman m.m.v. B.A.Th Close †
Redactieadres: Vogelenzang 4, 6581 CR Malden. - n.a.hamers@hetnet.nl
INLEIDING

Wederom ligt voor u een nieuwe bundel in de rij bijeengebracht door genealogen (enige beroeps, maar
merendeels amateurs) die zich o.a. richten op onderzoek naar de geslachten Hamers / Haemers en op
de daarmee verwante geslachten.
Met ongeveer deze zelfde bewoordingen begon de inleiding van de vorige bundel. Die hele inleiding zou
herhaald kunnen worden, want hierin staan precies feiten en gedachten neergeschreven die zeker juist
nu gelden.
De jaren sinds de vorige bundel zijn niet zonder tegenslagen voorbij gegaan. De grootste tegenslag die
de redactie moest incasseren was wel het plotseling overlijden van de ‘hulpredacteur’ Ben Close. Hij
verrichtte niet alleen het correctiewerk en aanbreng van illustratiemateriaal, maar verzorgde ook de
verzendingen en beheerde de penningen. De redactie heeft hem bij realisatie van deze bundel heel erg
gemist. Dit zal ongetwijfeld in deze bundel merkbaar zijn..
In deze bundel is grote aandacht besteed aan bronnen zoals die van Beek, Sittard en Geleen, waarbij
het meetboek van Jan Bollen wel de hoofdmoot vormt.
Het aantal artikelen is ditmaal groter dan in vorige bundels. Deels sluiten die aan op vragen en
problemen die de redactie bereikten.
Het thema van deze bundel is - zoals ook de vorige - het aantonen van onderlinge verwantschap,
waarbij één artikel er specifiek bovenuit steekt: de verwantschap van Hamers in Friesland met een
aantal wereldkampioenen.
Niet alleen het aantonen van onderlinge verwantschap tussen personen, wordt in
deze bundel nagestreefd, ook heeft in dit verband de redactie in de laatste twee en een half jaar veel
moeite gedaan om diverse stammen te koppelen. Dit is in een aantal gevallen gelukt. Gevolg was wel
dat er nog eens 15 nieuwe stammen naar voren kwamen.
Dit brengt ons tot de stam- en afstammingsreeksen. De redactie mocht in de laatste twee jaar een
veelfout van die van vorige jaren ontvangen, waarvoor we bijzonder dankbaar zijn.
Een nieuwe lijst van stammen bleek noodzakelijk en is dus in deze bundel opgenomen. Omdat deze
bundel de laatste is in de serie die deze redactie uitbrengt, zijn nagenoeg alle reeksen die de redactie
bereikten hierin geplaatst ook al ontbreekt er hier en daar nog wel het een en het ander.
De verwantschap tussen leden van een stam is wederom aangetoond door plaatsing van
geneagrammen. Toename van het aantal vrouwelijke inzenders van reeksen is gebleken, evenals dat
van buitenlanders.
Om redenen die de redactie in de vorige bundel duidelijk uiteengezet heeft, zijn lijsten van overleden
naamdragers van de laatste jaren wederom opgenomen, evenals een lijst van gedachtenisprentjes. Nog
met het oog op de opgeheven Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën, zijn ook aan de verdiensten
van een aantal overleden oud-leden gedachten gewijd.
Het kan niet anders dan dat in zo’n gevulde bundel heel veel personen genoemd staan, soms enige
meer dan twee keer. Geen wonder dat de totale naamregisters meer dan 50 pagina’s beslaan.
Met deze bundel neemt de redactie afscheid en wenst alle lezers en onderzoekers veel leesplezier en
vruchtbaar onderzoek in echte bronnen.
Deze bundel is zoals gezegd de laatste die alleen door Enige Samenwerkende Genealogen wordt
uitgegeven. In 2009 is de nalatenschap van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën
overgedragen aan de Heemkundevereniging Landgraaf OCGL. Deze Vereniging werd benaderd en
deze toonde zich bereid om met financiële steun en hulp de uitgave te realiseren.
Daarvoor zijn we bijzonder dankbaar.
Namens de Samenwerkende Genealogen Hamers en de redactie,
N.A. HAMERS

