De eerste generaties van het geslacht LEMCKERT, oorspronkelijk
LENKER (Kaiserslautern, Paltz).
Hagenaars met een militaire stam.
Door: J.F. Wendte en M.J.J. Wendte uit Amsterdam. (Versie zomer 1997)
Inleiding
Het geslacht Lemckert, waarvan zich een telg in 1775 in Nederland vestigt, bezit een
indrukwekkende militaire stam. Enkele fragmenten: de stamvader Ernst Albrecht Lenker (ca.
1695-1745) was in Duitsland korporaal onder generaal von Kleinselz en later huzaar in het
regiment van Berschini. Zijn zoon Henrich Wilhelm (1738-1790) en stamvader van de
Nederlandse tak, was soldaat in het Regiment van de Hollandse Gardes, onder de
compagnie van luitenant-kolonel Graaf van Bylandt (1771). In de derde generatie diende
Ludwig (1778-1821) als 35-40 jarige als sergeant-majoor bij het 34e Bataljon van de
Nationale Militie. In 1817 lag hij in garnizoen te Ieperen (België). Anderen dienden langdurig
bij de Infanterie of brachten het tot sergeant in Oost Indië.
Onderzoek naar dit geslacht leverde sporen op naar onder andere naar Duitsland,
Frankrijk (1825), België (1830) en zelfs Oostenrijk. Typerend voor de mobiliteit van de
Lemckert's is het ontbreken van hun naam in de index op 'Bevolking mannen 1816'
('s-Gravenhage), waarin de namen van mannen tussen 18 en 50 jaar staan, terwijl men er
toch enkelen zou verwachten, zoals Hermanus (37 jaar), Carolus (35 jaar), Ludwig (33 jaar)
en Johan Theodorus (22 jaar). Van drie ervan zijn in 1811 attestaties afgegeven, zodat
vermoed wordt dat ze (tijdelijk) naar elders vertrokken zijn. Van de laatste is dit ook
gebleken. Hij verzorgde zijn moeder tot haar dood. Zij woonde bij hem in. Dat moet in
Appeldorn (Kleef) geweest zijn. Het is daarom niet gelukt van alle personen in de eerste
generaties de kerngegevens (doop, trouwen en begraven) te vinden1.
Buitengewoon interessant en aanbevelenswaardig voor nader onderzoek is de verbinding
met het voormalige Hertogdom Kleef (Duitsland), die ook na vestiging in 's-Gravenhage,
tenminste vijftig jaar bleef bestaan. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Margaretha
Catharina Herbst, de echtgenote van de Nederlandse stamvader omstreeks 1811 vertrekt
naar Kervenheim en later overlijdt te Appeldorn (D). Ook haar aangehuwde dochter Ursula
Francisca Spheet vertrekt naar Kleef (1822) en is daar mogelijk ook overleden. Het zou dan
ook niet verbazen indien ontbrekende gegevens uiteindelijk in het Kleefse boven water
zullen komen.
De naam
De betekenis van de naam is verrassend. De oudst bekende versie is Lanker2 (1735,
1742), maar in 1735 wordt ook Lenker geschreven. Later nog Lemker (1739) en Lemcker
(1743). De letter t wordt er pas in Nederland aarzelend aan toegevoegd, maar is vanaf de
derde generatie definitief. Het ligt daarom voor de hand de betekenis te zoeken in het
woord 'der Lenker': menner, leider of voerman. Iemand dus die een trek- of rijdier, maar
ook een bespannen voertuig door middel van een leidsel of toom bestuurt. Bekwaamheden
die de stamvader als huzaar uitstekend kon gebruiken. Het beroep van voerman komt zelfs
in de vijfde generatie nog voor (IVd.4). De naam Lemckert moet dus als verbastering van
Lenker worden gezien.

Het geslacht Lemckert is in Nederland flink uitgedijd. Deze genealogie beperkt zich tot de
eerste vier generaties. De genealogie begint met een beschrijving van de Duitse stam van
het geslacht. Daarna worden de verschillende takken uitgewerkt. Eerst de tak van Ernst
Albrecht (1773-1849, IIIa), verder te noemen 'De Rotterdamse Tak', dan de takken van
Carolus (1776 - ca 1820, IIIb) en Ludwig, (1778-1821, IIIc), verder genoemd 'De
Amsterdamse Takjes', takjes omdat deze al snel in de mannelijke lijn uitsterven. Tenslotte
de tak van Johan Theodorus (1789-1862, IIId), die de stamvader is van 'De Loosduinse Tak'.
Anno 2000 kunnen waarschijnlijk alle Nederlandse Lemckerts hun bestaan terugvoeren op
deze tak van de familie.

De Duitse stam
De Nederlandse stamvader, Henrich Wilhelm Lemckert (1738-90), was zeven jaar toen zijn
vader Ernst Albrecht overleed. Hij zal in het verarmde Duitsland al jong de kost hebben
moeten verdienen. We treffen hem echter pas in 1771 aan bij zijn huwelijk te 's-Gravenhage. Hij is dan 33 jaar en soldaat bij de Hollandse Gardes te voet. Hij zal voor 1773 ontslagen
zijn uit de actieve dienst, omdat zijn naam in de Archieven van de Raad van State, die over
de Gardes bewaard zijn gebleven (1773-94), niet voor komt.
Is hij via het Regiment in de vesting Arnhem bij de Hollandse Gardes gekomen? Roeleman
Ferdinand Graaf van Bylandt - Halt (1716-1790), luitenant-generaal der Infanterie, was daar
lange tijd commandant. Diens vader, Lodewijk Roeleman, was Heer van Halt en zat in de
Kleefs-Brandenburgse Regeringsraad. De baantjes van Lemckert lijken direct te zijn
voortgekomen uit zijn contacten met de Hollandse Gardes en het Kleefse. In Den Haag werd
Lemckert knecht bij baron van Nyvenheim (ca 1775) en de heer Bentinck (1775). Baron van
Nyvenheim was in 's-Gravenhage officier van de Garde en kwam, evenals de vrouw van
Lemckert, uit het Hertogdom Kleef. Het geslacht van Nyvenheim is in 1726 ingezworen in de
Kleefse ridderschap en in 1750 opgenomen in de ridderschap van Nijmegen 3. In
's-Gravenhage staat de baron ingeschreven als baron Nieuwenheijn. Hij is met andere
militairen gelogeerd bij Souche Brouwer, logementhouder en geboren te Kleef4. Lemckert
zal dus vooral zijn laarzen gepoetst hebben !
Niet duidelijk is bij welke Bentinck hij diende, er woonden er velen te 's-Gravenhage. Voor
de hand ligt dat het bij Willem (1721-1784) was, generaal-majoor bij de Hollandse Gardes te
voet. Maar het is niet uitgesloten dat hij diende bij de Oranje gezinde Graaf Willem Gustaaf
Frederik Bentinck (1762-1835) die op Zorgvliet woonde, het huidige Catshuis.
De genealogie begint als volgt:
I. Ernst (Ernestius) Albrecht Lenker (Lanker, Lemker, Lemcker), volgens de huwelijksinschr.
geb. Ebsdorf in het Hannoverse omstreeks 1695, maar aldaar niet gevonden 5, korporaal
onder generaal von Kleinselz (vóór 1735), huzaar in het Regiment van Berschini (vanaf
1735), 'kurpfälzischer Husar' (1738, 1739, 1742), burger van Kaiserslautern (Paltz)
18-11-17436, van de Lutherse religie, begr. Kaiserslautern 24-8-1745, tr. Kaiserslautern
25-1-1735 Maria Catharina Schadenkirch, geb. wrs. Kaiserlautern omstreeks 1710
(doopboek ontbreekt), overl. datum onbekend, dr. van Melchior Schadenkirch
(Schadtenkirch, Schadenkirchner), meesterschrijnwerker, burger van Kaiserslautern
21-5-17087, aangeslagen voor de belasting als lid van het timmermansgilde (1721)8, korporaal van de burgerwacht (1725)9, en N.N.
Uit dit huwelijk (Luthers ged.):

1. Johann Friderich, geb./ged. Kaiserslautern 12/15-11-1735 (doopget. Johann Jacob
Schadenkirch en diens vrouw Anna Marggretha Kob).
2. Johann Henrich, geb. buiten Kaiserslautern omstreeks 1737, lidmaat Lutherse gemeente
Kaiserslautern 'witte donderdag' 1751.
3. Henrich Wilhelm, volgt II.
4. Maria Magdalena, geb./ged.Kaiserslautern 25/28-1-1742 (doopget. Balthasar Becht,
kurpf. huzaar en diens vrouw Maria Magdalena), tr. Kaiserslautern 2-11-1760 Johann
Valentin Keffer (uit Zeselberg, rechtsgebied Sickingen), meesterschoenmaker, burger van
Kaiserslautern 1-6-1761.
5. Johann Theobald, geb./ged. Kaiserslautern 18/20-2-1744 (doopget. Johann Theobald
Seyler en diens vrouw Anna Maria, tevens Anna Marggretha Schadenkirch).
6. Maria Catharina, geb. Kaiserslautern 1-4-1746, ged.(postuum)/begr. Kaiserslautern
6-4-1746 (get. Johann Henrich Christmann, veemarktbeheerder en diens vrouw Maria
Sophia, tevens Johann Michael Köhler, pelswerker).

II. Henrich Wilhelm (Johan Wilhelm Hendrick) Lem(c)ker(t), geb./ged. Kaiserslautern (Paltz)
12/13-3-1739 (doopget. Henrich Wilhelm Collet, 'Strumpfweber' en diens vrouw Maria
Catharina), lidmaat van de Lutherse gemeente, lidmaat te 's-Gravenhage na ontvangen
attestatie februari 177910, admissie tot 's-Gravenhage 177511, soldaat in het Regiment
Hollandse Gardes onder de compagnie van de luitenant-kolonel Graaf van Bylandt (1771),
knecht bij baron van Nyvenheim (1775) en vanaf 1775 bij de heer Bentinck12, overl.
's-Gravenhage (aangifte) 25-3-1790 (50 jaar, borstkwaal), begr. op het Noorderkerkhof,
otr./tr. 's-Gravenhage (onder de naam Lemcker) 30-6/16-7-1771 Margaretha Catharina
Herbst13, ged. Holten (Hertogdom Kleef) 10-5-1744, admissie 's-Gravenhage 21-8-1775,
gereformeerd (1775), rentière te Kervenheim (1811) en Appeldorn (1818), beiden in Kleef,
overl. Appeldorn (Kleef) 20-3-1818, dr. van Hermann Herbst, schoolmeester te Holten
(Kleef), en Anna Gertrud Marckus.
Genealogisch is van belang welke voornaam we aan Lemckert geven. Volgens de regels is
gekozen voor de doopnaam Henrich Wilhelm, hoewel Lemckert in 's-Gravenhage en
bij zijn kinderen meestal aangeduid wordt met Johann Wilhelm Hendrick. Die namen
worden ook bij vernoemingen gevolgd.
In 's-Gravenhage zijn de volgende varianten gevonden: Hendrik (1771, huwelijk; 1775, 1776,
1778, 1811); Johann Wilhelm Hendrick (1773, 1789; 1790, overlijden); Johan Hendrik
(1774); Wilhelm Hen(d)rick (1778, 1780) en Henrich Wilhelm (1779, lidmaat). In een
afschrift van de overlijdensakte van zijn vrouw, wordt hij zelfs Herman genoemd,
maar bij het huwelijk van zijn jongste zoon (1819) geeft deze aan dat dit foutief is en
dat de naam moet luiden Johan Wilhelm Hendrick. Door al deze varianten zou de
aansluiting met de familie in Kaiserslautern aan twijfel onderhevig kunnen zijn.
Echter de duidelijke verwijzing in 's-Gravenhage naar Kaiserslautern en de naamgeving van de oudste zoon in 's-Gravenhage, lijken voldoende overtuigend om de
aansluiting te mogen maken. Een extra bewijs is dat in 1811 zijn vrouw vermeld
wordt als weduwe van Henri Guillaume (Henrich Wilhelm) Lemckert, precies de
doopnamen14!
Over de jeugd van Catharina Maria Herbst is bekend dat haar vader, wiens herkomst en
leeftijd onbekend zijn, schoolmeester was te Holten. Wegens een voortschrijdende
slechtziendheid kreeg hij in 1742 een hulpkracht voor de school. Op 18-10-1748 is hij

te Holten (D) begraven15. Zij is mogelijk enig kind gebleven. In de DTB-boeken van
Holten werd alleen een zuster gevonden, genaamd Johanna Katharina Elisabeth, ged.
Holten 2-7-1740, begr. ald. 29-10-1741. Waarschijnlijk is haar moeder als weduwe,
om economische reden naar elders vertrokken. Maar wel binnen het Hertogdom
Kleef, gezien de sterke banden die steeds zijn blijven bestaan met dit gebied. Hoe
kwam Catharina Maria Herbst in 's-Gravenhage ? Zou Johann Friderich Herbst uit
Kleef, die in 1762 lidmaat wordt van de Lutherse gemeente in 's-Gravenhage een
verwant (oom) kunnen zijn, die haar gelegenheid heeft gegeven een bestaan in
's-Gravenhage op te bouwen ?
Margaretha Catharina Herbst verblijft de laatste jaren van haar leven in het Kleefse. Uit een
bewaard gebleven 'verklaring van goed gedrag' uit 1818 blijkt dat de jongste zoon
Johan Theodorus haar in huis heeft genomen en tot haar dood heeft verzorgd 16
Uit dit huwelijk:
1. Anna Magdalena, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 13-10-1771 (doopget. Koenraad
Frederik17 en Magdalena van Diest), aang. begr. ald. 18-2-1772.
2. Ernst Albrecht, volgt IIIa, 'De Rotterdamse tak'.
3. Hermanus, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 18-12-177418, knecht op de sociëteit 'Plaats
Royaal' (1797)19. Overl. onbekend.
4. Carolus (Carel), volgt IIIb, 'De Amsterdamse takjes'.
5. Ludwig (Lodewijk, Louis), volgt IIIc, De Amsterdamse takjes'.
6. Anna Magdalena, ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 11-9-1780, mogelijk dezelfde als
de doopgetuige bij Leendert Lodewijk Lemckert (onder IIIa) in 1801. Zij is mogelijk met haar
moeder naar Duitsland vertrokken.
7. Johan Theodorus, volgt IIId, 'De Loosduinse tak'.

De Rotterdamse tak
De oudste zoon van Henrich Wilhelm Lemckert en Margaretha Catharina Herbst, genaamd
Ernst Albrecht, is stamvader van De Rotterdamse tak. Dit is een tak met nog veel
vraagtekens, vooral aan het begin. De laatst bekende telg Leendert Lodewijk Lemckert
(1893-1985) laat in 1970 de geslachtsnaam, voor zichzelf als voor zijn minderjarige kinderen,
veranderen in die van Westenberg20.
IIIa. Ernst Albrecht Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21-4-1773, barbier21 (1811),
particulier (1818), oppasser (1821,1823), reist in 1828 als barbier naar Kleef22, koopman te
Brussel (1830), zonder beroep (1849), overl. ald. 30-1-1849, sinds circa 1798 partner van
(geen huwelijksinschr. te 's-Gravenhage gevonden) Ursula Francisca (Urzul, Roslenia)
Spheet23, (RK) ged. 's-Gravenhage 16-8-1768, overl. (niet te 's-Gravenhage gevonden,
mogelijk te Kleef waar ze in 1822 naar toe gaat) tussen 1-2-1822 en 10-2-1830, dr. van
Johannes Antoni Spheet (geb. Wenen) en Maria Sleepers. Hij woonde met zijn vrouw
aanvankelijk op het Lange Voorhout, NZ, vanaf de Jacobijne Kloosterbuurt, wijknr. 32924,
daarna in de Casuariestraat (1808) en wijk L no 26 (1809). Later (1830) vinden we hem terug
in de Leuvensestraat te Brussel. Hij overlijdt tenslotte op het Westeinde te 's-Gravenhage
aan een 'borstziekte'.

Uit deze relatie (onder de naam Lemckert):
1. Jacobus Cornelis, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21/30-5-1798 (get. Cornelia
Spheet), overl. onbekend.
2. Johannes Dicadooris, volgt IVa.
3. Carel Martinus, geb./ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 25/27-7-1806 (get. Carel
Lemckert en Maria Houven), overl. onbekend.
4. Gerrit Martinus, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 1/6-3-1808 (get. Gerrit Boon en
Maria Bergers), begr. ald. 4-4-1808 (Noorderkerkhof) onder de naam Frederik Martinus
Lemckert (5 weken oud, overl. aan een 'stuip').
5. Anna Filippina, geb./ged. 's-Gravenhage 27-3/2-4-1809 (get. Anna Filippina Lemckert, wrs.
dezelfde als onder II,4), zonder beroep (1830), tr. 's-Gravenhage 29-9-1830 Alexandre
Deloustau, geb./ged.(Grieks-Russisch) Moskou (L'Eglise Saint Serge à la Dmitrovska)
10/16-5-1802, Russisch staatsburger, zanger in de Kapel van Hare Keizerlijke en Koninklijke
Hoogheid 'Mevr. Anne Pavlovna', de Prinses van Oranje (1830) en terzelfder tijd ook
bediende, zn. van François (Franciscus), 'maitre de dessin (tekenmeester) de la Communauté Impériale de St. Petersbourg'(1830) en Tatiane Stepanoff (beiden wonende te
Moskou in 183025).
Geen nageslacht in 's-Gravenhage gevonden. Beiden zijn waarschijnlijk vertrokken naar
elders, maar datum en bestemming konden niet worden achterhaald in de gebruikelijke
registers.
Ursula Spheet heeft uit een relatie met een zekere Pieter Lanckert nog twee kinderen. Niet
duidelijk is geworden of Pieter dezelfde is als Ernst Albrecht. Het zou vreemd zijn indien het
om een ander gaat. Pieter komt bij de Lemckerts niet voor. Bovendien had Ernst Albrecht in
1798 al een zoon bij Ursula. De kinderen zijn:
1. Marianne Lanckert, (RK) ged. 's-Gravenhage (Oude Molstr.) 12-4-1799 (get. Jacobus
Sleepers en de aantekening dat de vader acatholicus, d.w.z. niet-katholiek was). Overl.
onbekend.
2. Leendert Lodewijk (Louis) Lanckert (daarna steeds Lemckert geschreven), ged.
's-Gravenhage (Grote Kerk) 11-2-1801 (get. Magdalena Lanckert), knecht (1823), bediende
(1829), reiziger (1828), oppasser (1830). Overl. mogelijk te Brussel ná 1830.
Louis Lemckert reisde veel. Op 21-4-1825 vraagt hij een paspoort aan voor Frankrijk (nr.
696); op 16-6-1828 voor Duitsland (nr. 697)26, beide keren als bediende. In 1829 wordt hij
aangeduid als reiziger en het bevolkingsregister vermeldt dat hij op 21-6-1829 terug is uit
Rio de Janeiro27. Dat zal wel eerder geweest zijn, gezien zijn buitenechtelijke dochter Anna
Louise Lemckert, geb. 's-Gravenhage 21-10-1829, overl. ald. 6-1-1830, bij de dienstbode
(1832) Maria Jacoba Letterie, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 26-7/1-8-1802, overl.
ald. 10-9-1868, dr. van Martinus Letterie, schoenmaker (1832) en Anna van Gorkum. Zij
hebben met hun dochter -volgens het bevolkingsregister als gehuwd paar- enige tijd op
kamers gewoond in de Zuilingstraat 140 bij de wed. Catharina Loubersheimer-Ridder uit
Wesel, die er een 'kleine negotie' had. Acht dagen na het overlijden van zijn dochter, vraagt
Lemckert een paspoort aan voor Brussel, waar zijn broeder Ernst Albrecht verbleef. Mogelijk
heeft hij zich daar definitief gevestigd. Zijn partner blijft achter in 's-Gravenhage en tr. ald.
7-11-1832 Willem Haborg, zich noemende Kramer, arbeider (1868).

In de navolgende genealogie zijn de tienjarentafels van Rotterdam op Lemckert verwerkt: G 1843-1912, T
1823-1912, O 1843 -1912. Ook Overschie G 1833-1892. Actes zijn alleen ingezien indien vermeld.
Voorts: in 's-Gravenmoer zijn geen andere Lemckerts geboren/gehuwd.

IV A Johannes Dicadooris Lemckert (Johannes Theodorus, vlgs overlijdensadvertentie)1 ,
geb./ged. "s-Gravenhage (Hoogduitse Kerk 24-9/2-10-1803 (get. Johannes Dicadooris
Lemckert), soldaat bij het 9e Regiment Infanterie (1821-26), commissionaris te Rotterdam
(1841), koopman (1850-64), winkelier te Overschie (1851), overl. Rotterdam 25-4-1886 (82
jaar) tr. 1e Rotterdam 8-12-1841 (actenr. 608) Cornelia Geertruida Maas, geb. Rotterdam
24-7-1807, naaister (1841), overl. ald. 14-5-1844, dr. van Frans, boekdrukker en Ewalda Gilles
tr. 2e Overschie 19-10-1850 (actenr. 21) Beatrix de Radder, geb. Rotterdam 19-2-1817,
koopvrouw (1850), overl. Rotterdam 8-10-1891, dr. van Evert, molenaarsknecht, en Dina
Rijsterburgh.
Johannes Theodorus Lemckert, zn. van Ernst Albrecht en Ursulina Spheet, geb.
's-Gravenhage 24-9-1803 wordt op 17-2-1821 voor acht jaren, met een handgeld van
vijf gulden, aangenomen bij het 9e Regiment Infanterie (stamboeknr. 8344). Zijn beschrijving bij in diensttreding: lang 1 el, 6 palmen, 5 duimen, 4 strepen; ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, kleine mond, ronde kin, bruin haar;
merkbare tekenen: pokdalig. Hij verlaat de dienst op 27-10-1826, zonder 'bevorderingen, gedane veldtochten, bekomen wonden of uitstekende daden'2
Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes Dicadooris (Johannes Theodorus), geb. Overschie 2-6-1851, kantoorbediende
(1887-1922), overl. Voorburg 15-5-1922. Ongehuwd. Woont in 1919 nog te Rotterdam
(Beukelsdijk 39, vlgs. Kiezerslijst Rotterdam 1919).
2. Dina Anna Louisa, geb. Rotterdam 25-10-1852, overl. ald. 1-9-1853.
3. Dina Louisa, geb. Rotterdam 16-1-1854, overl. buiten Rotterdam na 1932, tr. Rotterdam
26-5-1887 (actenr. 494) Pieter van Loon, geb. Rotterdam 5-12-1858, kantoorbediende
(1886-1890), overl. buiten Rotterdam voor 15-5-1922 (buiten Rotterdam), zn. van Hendrik
Willem, kantoorbediende en Maartje Maria Valkenburg. (mogelijk vertrek in of na 1908 naar
Zeist). Nageslacht van Loon.
4. Helena Ursulina, geb. Rotterdam 13-7-1855, overl. ald. 7-7-1856.
5. Maria Cornelia, geb. Rotterdam 7-2-1857, winkeljuffrouw (1874), winkelbediende (1890),
overl. ald. 27-8-1919, tr. Rotterdam 10-12-1902 Pieter Hekel, geb.Edam ca. 1842, kaaskopersknecht (1902), overl. Rotterdam 14-2-1921, zn. van Dirk, en Antje Kat. Hij is wednr. van
Willemina Nieuwenhoven, daarvoor van Sijtje Hartog.
Volgens overlijdensacte zn. van Johannes Dicadooris en Cornelia Baader (laatste twee
letters niet goed leesbaar) .
1

ARA 2.13.09 Voorlopige inventaris van Militaire Stamboeken van onderofficieren en
minderen van de Landmacht, 1813-1844, invnr. 258, Stamboeknrs. 7734-9185 9e Regiment
Infanterie (1820-1821).
2

6. Leendert Lodewijk, volgt V.
7. Evert, geb. Rotterdam 27-6-1861, overl. ald. 2-6-1864.
V. Leendert Lodewijk Lemckert, geb. Rotterdam 15-12-1859, kantoorbediende (1887,1914),
zonder beroep (1893,1899),gemeenteambtenaar (1914), overl....(plaats) na 1932, tr.
Rotterdam 26-1-1893 (huw acte nr. 94) Elisabeth Jacoba Adriana Johanna de Bije, geb. (Ev.
Luth.) Vught 6-4-1863, keukenmeid (1897), overl. Rotterdam 30-7-1899, dr. van Adriaan Johan
Theodoor en Wilhelmina Jeanette Helena Maria Henebions. Zij is gesch. vrouw van Adriaan
Diederik Vermeulen. Woont in 1919 nog te Rotterdam (Nieuwe Binnenweg 239). Uit haar
eerste huwelijk geb. Rotterdam 31-8-1892 Wilhelm Paul Mari Vermeulen.
Hij tr. 2e Hillegersberg 21-4-1914 (actenr. 6) Anna Dorothea Webekindt, geb. Zutphen ca.
1875, muzieklerares (1914), dr. van Johann Henrich Friedrich Carel en Maria Henrietta Johanna
Paul.
NB Beide eerste kinderen (Wilhelm Vermeulen en Leendert Lemckert) worden later niet meer
genoemd in de BR , waar zij als gezinshoofd te boek staat. Mogelijk zijn ze in een weeshuis
beland.
Hij vertrekt op 19-6-1893 naar de Kazerne te Harderwijk. Zij met haar zoon uit het eerste
huwelijk naar 's-Gravenmoer.
Hieruit:
1. Leendert Lodewijk Lemckert, geb. 's-Gravenmoer 22-9-1893, kapelmeester, musicus (1914),
overl.... (plaats)...... tr. 1e Rotterdam 21-1-1914 Sophia Hendrika Kroll, geb. Rotterdam
29-3-1892, overl..... (plaats)....., dr. van Hendrik Johannes, pakhuisknecht, expediteursknecht
(1914) en Johanna Elisabeth Duermeijer. (Echtsch. Rechtbank Den Haag, ingeschr. 25-11-1924).
Tr. 2e Mainz (D) 8-8-1928, Wilhelmina Cecilia Christina Maria Oostdam, geb. 's-Gravenhage
31-12-1895, overl........ dr. van ..................
Vlgs. het BR 's-Gravenhage waaruit de meeste gegevens over Leendert L. afkomstig zijn,
vertrekt hij in 1929 naar Mainz. Daarvoor verbleef hij te Elberfeld en Ludwigshafen.
Uit het eerste huwelijk:
1. een zoon (levenloos), 30-7-1916.
2. Alexander Petrus Lemckert, geb. Leiden 11-7-1896 (naam vader ?), overl......
3. Hermina Rosemunde, geb. Rotterdam 15-3-1899, overl. ald. 26-3-1899.
Aantekeningen vlgs Collectie familie-advertenties CBG Naarden:
a) Lemckert, Leendert Lodewijk, wonende te Haarlem, zo voor zich als voor zijn
minderjarige kinderen, tot het veranderen van de geslachtsnaam 'Lemckert' in die van
'Westenberg' (geen bron, geen datum).
b) L.L. Lemckert, leeft nog in 1954, geh. met Henriëtte Lemckert-Metzelaar, overl.
Utrecht 10-4-1954. Hieruit (1954): a) Frank.
c) Elisabeth Henriette Lemckert, geb. ca 1898, overl. Rotterdam 2-5-1988, tr. Rotterdam
13-8-1919 Barend de Bes, geb. ca 1896, overl. Rotterdam 4-11-1964. Nageslacht de Bes.
Bij de Volkstelling van 1948 waren er in Rotterdam 4 naamdragers Lemckert.

Aantekeningen Thijsjan, nog niet definitief geplaatst:
a) Johan L.G. Lemckert tr. Rotterdam 2-9-1931 ...... Sponselee.
b) geb (aangifte) R. 16-8-1915 Louis Hendrik W. Lemckert, overl. (aang) ald. 21-8-1915
c) geb (aangifte) R 27-7-1928 Gijsbertus Joh. Lemckert, overl (aang) ald. 8-2-1929.
d) geb (aangifte) R 13-12-1926 Imeldine Johanna M. Lemckert
e) geb.(aangifte) R. 25-5-1932 Helena Geertruida Lemckert.
f) overl. (aangifte) Rotterdam 31-7-1916 kind van Leendert L. Lemckert.
g) Overl. (aangifte) Rotterdam 19-10-1925, kind van Leendert L. Lemckert.

De Amsterdamse takjes
Twee zonen uit het gezin van Henrich Wilhelm Lemckert en Margaretha Catharina Herbst
zijn Carolus en Ludwig. Ze trekken nauw met elkaar op en wonen enige tijd in Amsterdam.
Voor zover bekend heeft Carolus alleen enkele jong gestorven dochters voortgebracht. Niet
bekend is wat er met Carolus gebeurd is. Hij is op een nog onbekende plaats vóór 1825
overleden. Mogelijk vertrok hij omstreeks 1816/17 met zijn jongere broeder Ludwig naar
België om als militair te dienen. Zijn broer Ludwig overleed te Den Haag in 1821 en liet voor
zover bekend vier kinderen na waarvan twee dochters met nageslacht (Reith).
IIIb. Carolus (Carel) Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 29-9-1776, bediende (1811),
tapper te Amsterdam (1812-14) overl. tussen 16-4-1818 en 4-5-1825, overl. niet te
's-Gravenhage en Amsterdam gevonden, tr. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 13-10-1811 Anna
Philippina (Antje) Oostenrijk (Oestenreich), geb. 's-Hertogenbosch 20-7-1785, naaister
(1825), overl. Amsterdam 4-5-1825, dr. van Johannes Oostenrijk, tuinman te 's-Hertogenbosch (1811) en Christina Frederika Kreppendorf.
Uit dit huwelijk zijn bekend:
1. Anna Magdalena Louisa, geb. Amsterdam 19-8-1812, overl. niet te Amsterdam/
's-Gravenhage gevonden.
2. Anna Carolina, geb. Amsterdam 5-2-1814, overl. niet te Amsterdam/ 's-Gravenhage
gevonden.
3. Antje, geb. Amsterdam november 1817 (niet gevonden), overl. ald. in het Aalmoesweeshuis 16-4-1818 (5 maanden oud).
IIIc. Ludwig (Lodewijk, Louis) Lemckert, ged. 's-Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 11-1-1778,
tapper in het Maarser Veerhuis op het Singel (1811) te Amsterdam, logementhouder (1812),
komenijswinkelier (kruidenier) aan de (Nieuwe) Nieuwstraat 8 (1812), zonder beroep
(1813,1818), sergeant-majoor van de 4e Compagnie, 34e Bat. van de Nationale Militie in
garnizoen te Ieperen (1817)30, kantoorbediende (1820), schrijver bij de bierbrouwerij 'De
drie Kruyssen' destijds gelegen 'op' de Prinsengracht te 's-Gravenhage (1821), overl.
's-Gravenhage 2-9-1821, tr. Amsterdam 11-8-1811 Barentje (Barendina) Florijn, geb./ged.
Amsterdam 15-9/3-10-1794, naaister te 's-Gravenhage (1830-41) en Delft (1854), overl.
's-Gravenhage 6-10-1870, dr. van Derk Florijn, en Alyda Willemina Bievink.
Ludwig Lemckert is 33 jaar als hij in 1811 te Amsterdam trouwt met de 16-jarige Barentje
Florijn. Hij heeft geen vast beroep, maar in die tijd (1811) was hij tapper in het
Maarser Veerhuis op het Singel en woonde op nr. 4 vlak bij de Munt. Hij zal daar ook
Barentje hebben leren kennen, die met haar ouders in de Kapelsteeg op nummer 3
woonde, een steeg tussen de Kalverstraat en het Rokin. Zij trekt bij hem in en in
1813 verhuizen ze naar de Buiten Dommerstraat 112, het adres van zijn oudste
broeder Carolus, waar hij nauw mee optrok. Hij verblijft in 1817 in de vestingstad
Ieperen (België). Hij was daar, in de traditie van zijn voorvaderen, in de rang van sergeant-majoor, in dienst bij de Nationale Militie. Het betreft waarschijnlijk het 35e
Bataljon Jagers dat in 1815 te Gent en in 1817 te Ieperen lag31. Zijn derde dochter is
in Ieperen geboren. Andere kinderen die geboren kunnen zijn in Gent of Ieperen
(periode 1815-16), zullen jong zijn overleden.
Tijdens zijn laatste baan als schrijver bij de Haagse brouwerij 'De drie Kruyssen' gaat er iets

mis. Bij ordonnantie van de rechtbank d.d. 19-6-1821 en voor rekening van de
stadskas wordt hij op 22-6-1821 in het Pest- en Dolhuis aan het Slijkeinde
opgenomen vanwege krankzinnigheid32. Ruim twee maanden later overlijdt hij daar,
volgens de Haagse doodsoorzaakstatistieken vanwege 'verval van krachten'.
Interessant is dat in deze zaak niet gesproken wordt van Ludwig Lemckert, 43 jaar,
maar François Lemkers, 34 jaar. Het leeftijdsverschil zal een verschrijving zijn
geweest. Ludwig Lemckert is de enige persoon in die periode waarvan aangifte van
overlijden wordt gedaan en wel in bijzijn van zijn broeder Ernst Albrecht en de vader
van het Pest- en Dolhuis. Het lijkt erop dat een overgeleverd familieverhaal (1980,
dus 159 jaar bewaard !) betrekking heeft op Ludwig. Het gaat over een voorouder
die als gevolg van oorlogservaringen in de war raakte en overal branden dacht te
zien. Hij zou kort daarna in een inrichting zijn overleden33.
Na de dood van vader Ludwig worden drie kinderen, te weten Maria, Catharina en Lodewijk
op 28-9-1821 gealimenteerd (ondergebracht) in het Oude Vrouwen en Kinderhuis
van de Nederduits gereformeerde Diakonie in 's-Gravenhage. Het jongste kind blijft
voorlopig bij zijn moeder. Op 1-9-1825 neemt zij haar kinderen 'op onheuse wijse'
terug (evenals de familie van 41 andere kinderen) uit vrees dat 'dezelve volgens en
lopend gerucht dien nacht naar de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid
zouden vervoert worden'. Drie weken later worden de Lemckertjes weer
terugbezorgd34. De duur van de alimentatie is ongeveer bekend. Het huis stelt op
15-12-1837 het doopcedul van Lodewijk aan diens moeder ter hand. De beide
meisjes Catharina en Maria ontvangen deze zelf op resp. 17-4-1841 en 1-10-184135.
De jongste zoon Johan komen we in 1840 tegen in het Diakoniehuis. Later werkt hij
in Delft (1854, Gasthuislaan 272). Barentje Florijn woont bij de volkstelling van 1830
in de Korte Molenstraat 282 (wijk D). Ook zij woont en werkt enige tijd in Delft
(1854).
Uit dit huwelijk:
1. Carolina Catharina Aleyda, geb. Amsterdam 28-2-1812, jong overleden (niet te
Amsterdam/'s-Gravenhage gevonden).
2. Maria Louisa Lemckert, geb. Amsterdam 24-2-1813, gealimenteerde Diakoniehuis
's-Gravenhage (1821-41), dienstbode (1841), strijkster (1870), wasvrouw (1878), overl.
's-Gravenhage 16-12-1878, tr. 's-Gravenhage 3-11-1841 Frederik Johannes Gluhoff36, zich
noemende Reith, geb. 's-Gravenhage 5-3-1814, dienstplicht vervuld bij de 5e Afdeling Infanterie van de Nationale Militie (1833-39), schoenmaker (1841), bediende (1856), overl. ald.
18-10-1856, onechte zn. van Agnes Theodora Gluhoff maar bij haar huwelijk erkend door
Valentijn Johannes Dirk Reith.
Nageslacht Reith37.
3. Catharina Maria Lemckert, geb. Ieperen 5-2-1817, gealimenteerde Diakoniehuis
's-Gravenhage (1821-41), overl. ná 1875 (niet te 's-Gravenhage gevonden), tr. 's-Gravenhage
9-6-1841 Hendrik Frederik Reith, geb. 's-Gravenhage 23-10-1817, bediende (1841), drogist
(1841), oppasser, winkelknecht, schilder (1870), zonder beroep (1887), overl. ald.
20-2-1887, zn. van Valentijn Johannes Dirk Reith, broodbakker (1814), bediende (1825),
zonder beroep (1832), loodgieter en Agnes Theodora Gluhoff (echtsch. ingeschr. Rb.
's-Gravenhage 29-3-1870).
Hieruit nageslacht Reith. Hij tr. (2) 's-Gravenhage 8-6-1870 Johanna Adriana Appelmans,
geb. Nijmegen, winkelierster (1870), dr. van Ferdinand Appelmans, metselaar en Anna
Antonia van Oort .

4. Lodewijk Ernst Martijn, volgt IVb.
5. Johan Wilhelm Hendrik Lemckert, geb. 's-Gravenhage 12-12-1820, verblijft in Diakoniehuis (1840), kleermaker te 's-Gravenhage en Delft, overl. Delft 28-10-1854. Ongehuwd.
IVb. Lodewijk Ernst Martijn Lemckert, geb. 's-Gravenhage 6-10-1818 (aangifte door Ernst
Albrecht Lemckert), gealimenteerde van het Diakoniehuis te 's-Gravenhage (1821- ca. 1837),
sergeant-schrijver bij het vierde Regiment Infanterie (tenminste vanaf 1850 tot zijn
overlijden), Remonstrants, overl. Gouda 18-2-1865, tr. 's-Hertogenbosch 23-11-1850 Maria
Hubertina Catharina Kuijpers, geb. Maastricht 8-4-1827, RK, zonder beroep (1850), overl. na
1865, dr. van Arnold Kuijpers, meesterkleermaker te Maastricht (1850) en Anna Elisabeth
Lemmens.
Hij is achtereenvolgens gelegerd geweest in 's-Hertogenbosch (1850-1851), Vlissingen
(1854-1855), Bergen op Zoom (1855-1861) en Gouda (vanaf 1861). In Gouda wonen ze 'op
de Gouwe' (Wijk C, nr. 109). Niet achterhaald kon worden waar de weduwe
Lemckert-Kuijpers zich na 1865 met haar drie kinderen heeft gevestigd.
Uit dit huwelijk bekend:
1. Anna Elisabeth Louisa, geb. 's-Hertogenbosch 27-8-1851, overl. na 1865.
2. Anna Maria, geb. Vlissingen 8-9-1854, overl. na 1865.
3. Maria Hubertina, geb. Bergen op Zoom 23-12-1857, overl. ald. 1-7-1860.
4. Johanna, geb. Bergen op Zoom, 9-8-1860, overl. Gouda 15-5-1862.
5. Louis, geb. Gouda 12-6-1863, overl. na 1865.
6. Nicolaas Henrie, geb. Gouda 12-6-1863 (tweeling met voorgaande), overl. ald. 16-6-1863.

De Loosduinse tak I (protestants)
Stamvader is Johan Theodorus Lemckert, de jongste zoon van Henrich Wilhelm Lemckert en
Margaretha Catharina Herbst. Deze tak Lemckert is protestants, maar met Arie Anthonie
Lemckert (IVd) is er sinds 1855 ook een katholieke lijn ontstaan.
De Loosduinse tak heeft gezorgd voor veel nageslacht. Bij de volkstelling van 1947 komt
alleen al in 's-Gravenhage 94 maal de naam Lemckert voor.
De Lemckerts in Loosduinen staan vooral bekend als winkeliers. In 1997 bestond er nog een
supermarkt Lemckert op het Ursulaland te 's-Gravenhage. De Ridder, die de geschiedenis
van het Westland bestudeerde, zet ze vooral neer als een geslacht van dorpsomroepers38.
Drie generaties lang (IVc), diens zoon Hendrik II (IVc,12) en kleinzoon Hendrik (geb.1900)
bekleedden ze dit ambt in Loosduinen. Van de laatste wordt gezegd dat de mensen in Kijkduin hem konden verstaan, wanneer hij op de Strandweg zijn boodschap liet horen... 38.
IIId. Johan Theodorus Lemckert, geb./ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 29/29-7-1789, knecht
en jager bij baron van Reede van ter Aa (vóór 1818), tuinman (1819), winkelier te Rotterdam
aan de Delftse vaart (1821), daarna te Wateringen (1823-24), barbier te Wateringen (1825),
arbeider (1827-29), metselaar te Loosduinen (1844,1853,1862), verversknecht (1860), overl.
's-Gravenhage 18-11-1862, tr. 's-Gravenhage 24-2-1819 Sara Willemina van den Berg, geb.
Rijswijk 19-2-1792, overl. 's-Gravenhage 12-1-1873, dr. van Willem van den Berg en Margaretha van Kapel.
Waarschijnlijk is Johan Theodorus in 1811 met zijn moeder van 's-Gravenhage naar
Kervenheim en later Appeldorn (Kleef) gegaan. Volgens een 'verklaring van goed
gedrag' (2-8-1818)39 verzorgde hij haar tot haar dood. Zij woont zelfs bij hem in. Van
tijd tot tijd neemt hij waar als knecht en jager bij baron van Reede van ter Aar in het
Utrechtse. Na de dood van zijn moeder wil hij kennelijk definitief terug naar
's-Gravenhage. Hij vraagt de 'verklaring' (2-8-1818) aan Baron van Reede om, zo
wordt verondersteld, daarmee zijn kansen op een behoorlijke baan te vergroten. Het
is mogelijk dat hij via de Bentincks, waar zijn vader diende, bij de van Reede's terecht
is gekomen. Het waren beide protestantse adellijke geslachten met Duitse connecties. Johan Theodorus behoort eerst in Loosduinen en vanaf 20-7-1860 tot zijn
overlijden te 's-Gravenhage tot de bedeelden van het Burgerlijk Armenbestuur40.
Uit dit huwelijk (geref.):
1. Johann Willem Hendrik, volgt IVc.
2. Margaretha Elisabeth (Grietje) Lemckert, geb. Rotterdam 20-11-1820, dienstbode te
's-Gravenhage (1840-44), wasvrouw (1880), overl. 's-Gravenhage 13-2-1908, tr. 's-Gravenhage 14-8-1844 Johannes Wilhelmus Kloos, geb. 's-Gravenhage 31-5-1821, asman (1844,
1854), overl. ald. 9-11-1869, zn. van Seger Kloos, passementswerker en Janna de Saar,
naaister.
Nageslacht Kloos.
3. Catharina Petronella Lemckert, geb. Wateringen 2-9-1823, min te Loosduinen (1845),
dienstbode te 's-Gravenhage (1853-57), overl. 's-Gravenhage 22-12-1857 (aangifte door de
ziekenvader van het Burgergasthuis). In 1853 verblijft ze tijdelijk te Leiden om te bevallen.
Ongehuwd.
Uit ongehuwde staat:
1. Karel, geb. Loosduinen 11-4-1845, overl. ald. 4-7-1845.

2. Catharina Wilhelmina, geb. Loosduinen 2-7-1847, overl. wrs. ná 1860, niet te
's-Gravenhage gevonden.
3. Franciscus, geb. 's-Gravenhage 22-9-1851, overl. Loosduinen 25-1-1853.
4. Franciscus Leendert, geb. Leiden 11-11-1853, overl. 's-Gravenhage 17-4-1854.
5. Franciscus Wilhelmus, geb. 's-Gravenhage 28-11-1857, overl. ald. 16-5-1859. In bedeling
te 's-Gravenhage vanaf 8-1-1858 tot zijn overlijden41.
4. Willem Theodorus Lemckert, geb. Wateringen 24-2-1824, vertrekt naar Arnhem, overl. ná
1861.
Hij meldt zich in het vierde kwartaal van 1848 bij het Wervingsdepot te Harderwijk
(stamboeknr. 8213, maar geen nadere gegevens gevonden). Hij wordt op 17-2-1862
ontslagen uit de militaire dienst in Oost Indië, maar woont als gepensioneerd
sergeant reeds in 1861 bij zijn zuster te 's-Gravenhage.
5. Carel Louis, geb. Wateringen 16-5-1825, overl. ald. 12-3-1827.
6. Arie Antonie Lemckert, volgt IVd.
7. Elisabeth Catharina Lemckert, geb. Wateringen 25-9-1829, overl. 's-Gravenhage 3-9-1867,
tr. Loosduinen 2-3-1851 Hendrik van Mourik, geb. Loosduinen 29-3-1827, arbeider
(1851-88), overl. ald. 25-10-1888, zn. van Jan van Mourik en Johanna Hazebroek.
Hij tr. (2) ald. 6-2-1870 Adriana van den Beukel, dienstbode (1870), dr. van Huibregt van den
Beukel en Johanna van Beusekom.
IVc. Johann Willem Hendrik Lemckert, geb.Rijswijk 16-5-1819, arbeider te Leiden en vanaf
1845 te Loosduinen (1845-52), winkelier/koopman aldaar, dorpsomroeper van Loosduinen,
overl. Loosduinen 23-7-1884, tr. (1) Loosduinen 11-5-1850 Magdalena Krul, geb. Loosduinen
2-10-1821, dienstbode (1850), overl. ald. (in het kraambed) 28-5-1851, dr. van Nicolaas Krul,
arbeider en Christina van Diest, werkster, tr. (2) Loosduinen 6-6-1852 Anna Wolters, geb.
Wassenaar 20-5-1818, vroedvrouw te Loosduinen (1847-52), overl. (in het kraambed) Loosduinen 5-5-1858, dr. van Willem Wolters, bouwman en Jacoba Uittenbogaart en wed. van
Hendrik Bonte. Uit haar eerste huwelijk nageslacht Bonte. Hij tr. (3) Loosduinen 10-10-1858
Elisabeth Westbroek, geb. Boskoop 23-9-1838, winkelierster (1894-95), overl. Loosduinen
8-3-1895 dr. van Pieter Westbroek en Maagje van Hoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Doodgeboren jongen, geb. Loosduinen 24-5-1851.
Uit het tweede huwelijk (geref.):
2. Sara Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 24-2-1853, modiste te 's-Gravenhage samen met
haar zuster (1880), zonder beroep (1900), overl. 's-Gravenhage 29-10-1900. Ongehuwd.
3. Anna Wilhelmina Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 5-8-1854, modiste (1880), overl.
's-Gravenhage 8-4-1940, tr. Loosduinen 2-11-1881 Cornelis van Spronsen, geb. Loosduinen
9-8-1850, tuinder, overl. 's-Gravenhage 18-1-1940, zn. van Ary van Spronsen, arbeider, later
(1880) tuinder en Geertruida Moor.
4. Johan Theodorus Lemckert, geb. Loosduinen 16-3-1857, winkelbediende (1880), winkelier
(1887-1908), kruidenier, overl. ald. 22-12-1926, tr. Loosduinen 9-5-1894
Fennigjen Plasman, geb. Ambt Hardenberg 29-7-1863, overl. 's-Gravenhage 28-7-1940, dr.
van Hendrik Jan Plasman en Aaltjen Nijenboer. (zie verder Vb)

Nageslacht Lemckert.
5. Jacoba Lemckert, geb. Loosduinen 23-4-1858, dienstbode te 's-Gravenhage (1876-91),
winkelierster (1926), overl. 's-Gravenhage 25-10-1934, tr. Loosduinen 13-5-1891 Pieter
Nicolaas de Zoete, geb. Loosduinen 17-12-1863, huisschilder (1891), afslager bij de
groentenveiling (1916), overl. ald. 27-7-1916, zn. van Willem de Zoete, metselaar en Adriana
de Regt.
Hieruit nageslacht de Zoete. Zij heeft een voorkind, Wilhelmina Jacoba, geb. (in het Gasthuis) 's-Gravenhage 21-12-1881, overl. Loosduinen 27-10-1882.
Uit het derde huwelijk (geref.):
6. Margaretha Jacoba, geb. Loosduinen 27-3-1859, overl. ald. 19-4-1860.
7. Margaretha Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 20-2-1860, overl. 's-Gravenhage
25-3-1924, tr. Loosduinen 4-5-1880 Arie Ceelen, geb. 's-Hertogenbosch 16-8-1856,
broodbakker te 's-Gravenhage (1880) en vanaf 1887 te Loosduinen, overl. 's-Gravenhage
2-1-1957 (een honderd jarige !), zn. van Warner Ceelen, broodbakker en Annetje de Bruijn.
Hieruit nageslacht Ceelen.
8. Pieter Jacobus, geb. Loosduinen 27-2-1861, overl. ald. 24-7-1862.
9. Margaretha Jacoba, geb. Loosduinen 2-6-1862, overl. ald. 15-9-1862.
10. Margaretha Petronella Lemckert, geb. Loosduinen 20-5-1863, overl. ald. 16-8-1918, tr.
Loosduinen 20-7-1887 Hendrik van Noort, geb. Nijkerk 20-6-1860, huisschilder, overl.
's-Gravenhage 27-7-1940, zn. van Johannes van Noort, hoofdonderwijzer te Nijkerk en
Johanna Hermina van Dreven.
Hieruit nageslacht van Noort. Hij tr. (2) Loosduinen 18-10-1922 Adriana Johanna van
Wijnen, geb. Rotterdam 8-9-1872, dr. van Michiel van Wijnen, commissaris van stoomboten
en Elisabeth Smits.
11. Hendrica, geb. Loosduinen 15-9-1864, overl. ald. 2-2-1865.
12. Johan Willem Hendrik Lemckert, geb. Loosduinen 10-10-1865, winkelbediende (1881),
winkelier (1891), kruidenier (1928), dorpsomroeper, overl. ald. 13-5-1928, tr. Loosduinen
4-6-1895 Willemina Brak, geb. Wassenaar 6-9-1873, overl. De Bilt na 1950, dr. van Willem
Brak en Dirkje van Gorkom.
Hieruit nageslacht Lemckert. (zie verder Vc)
13. Carolina Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 17-12-1867 (aangifte 16-12 !), overl. vóór
2-3-1918, tr. ald. 9-5-1894 Jacobus Pauptit, geb. Loosduinen 19-8-1862, metselaar (1894),
overl. 's-Gravenhage 2-3-1918, zn. van Gerrit Pauptit, metselaar en Wilhelmina Voortman.
14. Pieter, geb. Loosduinen 18-2-1869, overl. ald. 3-3-1869.
15. Maria Hendrica, geb. Loosduinen 16-4-1870, overl. ald. 30-4-1871.
16. Maria Henderica, geb. Loosduinen 20-4-1872, overl. ald. 29-4-1874.
17. Jannetje Elisabeth, geb. Loosduinen 6-1-1874, overl. ald. 24-4-1879.
18. Maria Hendrika Lemckert, geb. Loosduinen 12-3-1875, overl. onbekend, tr. Loosduinen
19-2-1896 Dries van 't Slot, geb. Loosduinen 28-7-1872, tuinder (1896), overl. onbekend, zn.
van Steven van 't Slot, tuinder en Wilhelmina Weststeijn. Waarschijnlijk vertrek naar elders,
maar geen aanwijzigingen gevonden.
19. Jannetje Adriana, geb. Loosduinen 21-9-1876, overl. ald. 17-12-1879.
20. Elisabeth Lemckert, geb. Loosduinen 28-2-1878, overl.'s-Gravenhage 22-11-1945, tr.
Loosduinen 28-11-1900 Hendrikus van Otterlo, geb. Ede 1-10-1875, broodbakker te Loosduinen (1900), overl. Gorinchem 22-9-1958, zn. van Cornelis van Otterlo, fabrieksarbeider te
Ede en Aaltje de Bont. Hieruit nageslacht van Otterlo. Hij tr. (2) 's-Gravenhage 7-1-1948

Neeltje van der Kaaij, geb. 's-Gravenzande 17-12-1896.
21. Adriana Hendrika, geb. Loosduinen 8-9-1879, overl. ald. 22-2-1881.
22. Adriana Hendrika, geb. Loosduinen 25-2-1881, overl. ald. 22-3-1881.
23. Pieter Lemckert, geb. Loosduinen 1-10-1882, kruidenier, bakkersknecht en tenslotte
broodbezorger (1942), overl. 's-Gravenhage 26-4-1942, tr. Waddinxveen 18-7-1907 Cornelia
Commijs, geb. Kralingen 10-3-1878, overl. 's-Gravenhage 23-8-1949, dr. van Jan Commijs,
bouwman en Catharina van Linschoten.
Hieruit vrouwelijk nageslacht Lemckert.
Vb. Johan Theodorus Lemckert, geb. Loosduinen 16-3-1857, winkelbediende (1880),
winkelier (1887-1908), kruidenier, overl. ald. 22-12-1926, tr. Loosduinen 9-5-1894 Fennigjen
Plasman, geb. Ambt Hardenberg 29-7-1863, overl. 's-Gravenhage 28-7-1940, dr. van Hendrik
Jan en Aaltjen Nijenboer.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Elisabeth, geb.(aangifte) Loosduinen 26-3-1895, overl. ald. 8-10-1908.
2. Johan Willem Hendrik (Henk), geb. Loosduinen 3-8-1899, broodslijter, later kruidenier,
overl. 's-Gravenhage 23-9-1990, tr. 's-Gravenhage 21-6-1939 Janna Zwart, geb....(plaats),
..... (datum), overl.... (plaats), ....... (datum), dr. van ......... en ..........
3. Johan Theodorus, geb. (aangifte) Loosduinen 3-4-1901, overl. vóór 1919.
4. Aaltje Johanna, geb. Loosduinen 10-11-1905, overl. 's-Gravenhage 1-6-1989, tr. Marinus
van den Bos, geb. ..... (plaats),...... 1901,beroep: ......, overl. 's-Gravenhage 4-1-1962, zn. van
....... en........ Hij was eerder weduwnaar van C..... M.... Vos.

Vc. Johan Willem Hendrik Lemckert, geb. Loosduinen 10-10-1865, winkelbediende (1881),
winkelier (1891), kruidenier (1928), dorpsomroeper, overl. ald. 13-5-1928, tr. Loosduinen
4-6-1895 Willemina Brak, geb. Wassenaar 6-9-1873, overl. De Bilt na 1950, dr. van Willem
en Dirkje van Gorkom.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geb. Loosduinen 13-9-1895, overl. 's-Gravenhage 21-1-1981, tr. (plaats ?)
21-11-1928 Pieter Johan Kaptein, geb. Loosduinen 1-10-1900, bleeker, overl. tussen 1981
en 1983, zn. van .....en ...
2. Willem, geb. Loosduinen 6-12-1896, kruidenier, begrafenisondernemer (1945), overl. ald.
18-1-1960, tr. Loosduinen 13-6-1923 Bregje van der Sar, geb. Loosduinen 29-3-1896, overl.
Hilversum 7-1-1988, dr. van....
3. Catharina Elisabeth, geb. Loosduinen 26-3-1899, overl. Hilversum op 92 jarige leeftijd (ca
1991), tr. 's-Gravenhage 8-6-1950 Jan Jaarsma, geb. ..... (plaats) ca 1898, bereoep: ........,
overl. Greenville, Ontario, 15-11-1965.
4. Johan Willem Hendrik, geb. Loosduinen 8-6-1900, kruidenier, dorpsomroeper te
Loosduinen, begrafenisondernemer (1934,1942), overl. 's-Gravenhage 19-6-1977, tr. (plaats
?) 15-3-1933 Hendrika Folmer, geb. Dinxperlo 19-11-1903, overl. ...... (plaats) ná 1983, dr.

van.... en ......
5. Johan Dirk, geb. Loosduinen 1-10-1902, tweede stuurman, overl. 's-Gravenhage
21-1-1983, tr........ (plaats) 16-12-1942 Elisabeth van der Pol, geb. ..... (plaats) ca. 1914,
overl. Baarn 16-4-1988, dr. van .....
en .......
6. Pieter, geb. Loosduinen 5-2-1905, kruidenier, overl.(plaats onbekend) 29-7-1974, tr.
Loosduinen 26-7-1933 Neeltje Kuiper (of P. Kuijper ?), geb. Loosduinen 27-6-1910, overl.
..... (plaats) na 1983, dr. van Jacob, koopman en Cornelia Visée.
7. Diena Margaretha, geb. Loosduinen 26-1-1907, winkeljuffrouw, overl. Utrecht 6-3-1991,
tr. 1e ..... (plaats)....... (datum) Jacob Bos, geb....., beroep:......., overl....., zn. van ..... en ........
Zij tr. 2e ..... (plaats)....(datum) F....... B....... Harmant, geb........, beroep: ......., overl........, dr.
van ...... en ......
8. Margaretha Magdalena, geb. Loosduinen 21-7-1908, overl. ....... (plaats) na 1991, tr.
(plaats ?) 21-9-1932 Jan Kleijn, geb. ..... (plaats) 10-3-1909, beroep: ........, overl. Hilversum
23-4-1985, zn. van ..... en ..........
9. Johan Theodorus, geb. Loosduinen 10-10-1910, directeur Gemeentelijke Vakschool voor
de Detailhandel te Utrecht, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Giethoorn
(?) 13-8-1979 (begr. Bilthoven), tr. ....... (plaats) ca 29-2-1939 H....... E........ Buddingh,
geb...... (plaats)....... (datum). Zij tr. 2e ......... (plaats) .. december 1986 R..... H........ Loen,
geb..........., beroep: ........., zn. van ........ en .......
10. Willemina Klara, geb. Loosduinen 16-9-1912, tr. (plaats ?) 18-5-1938 Cornelis Bos,
geb......(plaats).......(datum), beroep:........., zn. van .......

Ve. Pieter Lemckert, geb. Loosduinen 1-10-1882, kruidenier, bakkersknecht en tenslotte
broodbezorger (1942), overl. 's-Gravenhage 26-4-1942, tr. Waddinxveen 18-7-1907 Cornelia
Commijs, geb. Kralingen 10-3-1878, overl. 's-Gravenhage 23-8-1949, dr. van Jan, bouwman
en Catharina van Linschoten.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, geb. Loosduinen 28-12-1907, overl.... tr. Loosduinen 14-9-1932 Pieter
Weststeijn, bloemist, geb. Loosduinen 4-6-1905, overl... (plaats)....... (datum), zn. van Arie,
boomkweker, later tuinder en Johanna Herfst.
2. Catharina, geb. Loosduinen 23-7-1910, overl.......... tr. Loosduinen(?) 27-9-1939 Johannes
Lagendijk, geb. .......(plaats).... (datum), beroep: ......., overl. ...... (plaats)......(datum).
3. Johanna Willemina Hendrika, geb. Loosduinen 3-7-1912, overl..
4. Maria Sara, geb. Loosduinen 13-7-1919, winkeljuffrouw, overl..
5. (?) L...... J........, geb......... tr....... (plaats)...... (datum) Albertus Pullen, geb. ....... (plaats)
31-5-1919, beroep: ........, overl. Dronten 29-10-1986.

De Loosduinse tak II (Rooms)
IVd. Arie Antonie Lemckert, geb. Wateringen 8-4-1827, rietdekkersknecht (1845), rietdekker
(1850), arbeider (1854 -1880, 1895), aardewerker (1880), aannemer (1881), koopman
(1888), winkelier te Mijdrecht (1892), NH, overl. 's-Gravenhage 19-2-1913, tr. (1)
's-Gravenhage 10-5-1854 Helena Kuijten, geb. Dreumel 17-10-1822, dienstbode (1854), RK,
overl. 's-Gravenhage 29-4-1886, dr. van Hendrik Kuijten en Theodora Filipsen, tr. (2)
's-Gravenhage 8-2-1888 Hendrika Alida Reijnhoudt, geb. Mijdrecht 29-5-1829, geref, overl.
's-Gravenhage 7-10-1918, dr. van Jacobus Hendricus Reijnhoudt en Neeltje van der Linden,
wed. van Bjintze Ruurds Jongsma.
Zijn huwelijk met de Rooms Katholieke Helena Kuijten heeft tot gevolg gehad dat de
kinderen in de katholieke kerk gedoopt zijn. Ook het talrijke nageslacht is katholiek
gebleven.
Uit het eerste huwelijk (RK):
1. Sara Willemina, geb. 's-Gravenhage 13-8-1855, zonder beroep (1873), overl. ald.
20-12-1873.
2. Johannes Theodorus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 11-3-1857, arbeider (1880-1887),
overl. ald. 16-6-1887, tr. 's-Gravenhage 28-7-1880 Johanna Geertruida van Poelijk, geb.
Utrecht 18-5-1854, dienstbode (1880), overl. 's-Gravenhage 14-1-1883, dr. van Franciscus
van Poelijk en Hendrica Verbeek. (zie Vf)
Nageslacht jong overleden.
3. Arie Antonie, geb. 's-Gravenhage 2-4-1859, overl. ald. 13-3-1860.
4. Johannes Willem Hendrik Lemckert, geb. 's-Gravenhage 1-1-1861, RK, schipper (1881,
1884), arbeider (1882,1884-1891,1916), voerman (1892,1907), vrachtrijder (1907), tenslotte
weer schipper, overl. ald. 24-3-1916 tr. 's-Gravenhage 31-8-1881 Johanna Maria Coolen,
geb. Oss 2-8-1862, overl. 's-Gravenhage 28-11-1925, dr. van Jan Coolen, koopman en
Engelina Wijnen, koopvrouw te Oss.
Nageslacht Lemckert. (zie Vg)
5. Theodorus Josephus, geb. 's-Gravenhage 28-4-1863, overl. ald. 3-9-1863.
6. Theodorus Stephanus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 6-7-1867, RK, koetsier (1892,1904),
voerman (1880,1892,1910), steenlosser (1910), arbeider(1932), overl. ald. 8-3-1932, tr.
's-Gravenhage 6-7-1892 Gerarda Wilhelmina Vreeman, geb. Harderwijk 22-3-1871,
dienstbode (1892), overl. 's-Gravenhage 26-1-1948, dr. van Jan Dirk Vreeman en Liesabeth
Franciska Couché.
Nageslacht Lemckert. (Zie Vh)
DE KATHOLIEKE LIJN
Vf. Johannes Theodorus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 11-3-1857, arbeider (1880-1887),
overl. ald. 16-6-1887, tr. 's-Gravenhage 28-7-1880 Johanna Geertruida van Poelijk, geb.
Utrecht 18-5-1854, dienstbode (1880), overl. 's-Gravenhage 14-1-1883, dr. van Franciscus en
Hendrica Verbeek.
Uit dit huwelijk (RK):
1. Arie Antonie, geb. 's-Gravenhage 10-12-1880, overl. ald. 27-7-1891.

2. Johannes Theodorus, geb. 's-Gravenhage 10-12-1880 (tweeling met de voorgaande),
overl. ald. 6-8-1893.
3. Johan Willem Hendrik, geb. 's-Gravenhage 24-11-1882, overl. ald. 6-12-1882.
4. Helena Johanna, geb. 's-Gravenhage 24-11-1882 (tweeling met voorgaande), overl. ald.
30-12-1883.
Vg. Johannes Willem Hendrik Lemckert, geb. 's-Gravenhage 1-1-1861, RK, schipper (1881,
1884), arbeider (1882,1884-1891,1916), voerman (1892,1907), vrachtrijder (1907), tenslotte
weer schipper, overl. ald. 24-3-1916 tr. 's-Gravenhage 31-8-1881 Johanna Maria Coolen,
geb. Oss 2-8-1862, overl. 's-Gravenhage 28-11-1925, dr. van Jan, koopman en Engelina
Wijnen, koopvrouw te Oss.
Uit dit huwelijk (RK):
1. Arie Antonie, geb. 's-Gravenhage 23-7-1882, overl. ald. 28-9-1891.
2. Johan, geb. Haarlem 8-10-1883, overl. 's-Gravenhage 11-6-1884.
3. Johannes Willem Hendrik, geb. 's-Gravenhage 30-12-1884, arbeider (1907), arbeider
gasfabriek (1895-1913), overl........(plaats)..... (datum), tr. ald. 29-5-1907 Geertruida
Johanna van Hoorn, geb. 's-Gravenhage 12-4-1887, NH, overl. ald. 2-4(?)-1931, dr. van
Nicolaas, arbeider en Dirkje Lukas.
4. Lambertus Gerardus, geb. 's-Gravenhage 20-3-1887, voerman (1907), straatmaker(1910),
overl........(plaats)..... (datum), tr. 1e ald. 30-1-1907 Allegonda Catharina (ook Maria) van
Heumen, geb. 's-Gravenhage 10-1-1888, overl.......(plaats)....... (datum), dr. van Jan,
metselaar en Francisca Carolina van Kessel. Echtsch. ingeschr. 's-Gravenhage 21-11-1918. Hij
tr. 2e Catharina Wilhelmina Schalker, geb....... (plaats) 17-12-1900, overl....... (plaats).......
(datum), dr. van........ en .........
5. Helena Engelina, geb. 's-Gravenhage 16-2-1889, overl. 's-Gravenhage 23-4-1975, tr.
.....(plaats)...... (datum) Johannes van de Langkruis, geb........, beroep: ........., overl. ......
(plaats)...... (datum), zn. van ........en.....
6. Johanna Maria Hendrika, geb. 's-Gravenhage 2-9-1891, overl.... tr. (plaats ?) 14-2-1917
Nicolaas van der Laan, geb. Loosduinen 22-11-1886, RK, loswerkman, grondwerker, overl.
..... (plaats) na 1933, zn. van ...... en .............
7. Arie Antonie, geb. 's-Gravenhage 23-4-1893, arbeider(1921, 1922), steenzetter(1926),
loswerker(1935), overl....... (plaats) na 1969, tr. 's-Gravenhage 14-10-1914 Paulina Hendrika
Engelina Dreesens, geb. 's-Gravenhage 24-9-1895, overl. .... (plaats) na 1969, dr. van
............en ...
8. Hendrik Johan Willem, geb. 's-Gravenhage 2-10-1894, loswerkman, overl.....,
tr.'s-Gravenhage 4-8-1926 Louisa Maria Pat, geb. 's-Gravenhage 2-6-1903, overl.........., dr.
van .............. en ......

9. Stephanus Theodorus, geb. 's-Gravenhage 9-10-1896, voerman (1930), later slager, overl.
...... (plaats) ná 1930, tr. 's-Gravenhage 31-7-1918 Johanna Wilhelmina Catharina Schoots,
geb. Tiel 7-2-1894, overl. ...... (plaats) na 1940, dr. van Peter, sigarenmaker en Catharina
Schepers.
10. Sara Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 20-10-1898, zonder beroep, overl. ald. 14-1-1919.
Ongehuwd.
11. Gerarda Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 11-12-1900, overl..., tr..... (plaats)..... (datum)
Pieter Sluiters, geb..., beroep: ........., overl....., zn. van .....
en ........
12. Marinus, geb. 's-Gravenhage 23-8-1902, beroep: ......... overl. ald. 15-8-1987, tr. Louise
Johanna Brekelmans, geb....... (plaats) ca 1905, overl. 's-Gravenhage 19-7-1975, dr. van .......
en ........
13. Johannes Theodorus, geb. 's-Gravenhage 11-3-1908, beroep:........, overl....
Vh. Theodorus Stephanus Lemckert, geb. 's-Gravenhage 6-7-1867, RK, koetsier (1892,1904),
voerman (1880,1892,1910), steenlosser (1910), arbeider(1932), overl. ald. 8-3-1932, tr.
's-Gravenhage 6-7-1892 Gerarda Wilhelmina Vreeman, geb. Harderwijk 22-3-1871,
dienstbode (1892), overl. 's-Gravenhage 26-1-1948, dr. van Jan Dirk en Liesabeth Franciska
Couché.
Uit dit huwelijk:
1. Arie Antonius, geb. 's-Gravenhage 18-12-1892, expeditieknecht (1910), overl. Haarlem
16-3-1910.
2. Johannes Hendricus, geb. 's-Gravenhage 24-11-1894, beroep:........, overl.ald. 15-2-1965,
tr. Delft 15-11-1922 Alida van der Horst, geb. Delft
24-12-1893, overl. ..... (plaats) na 1965, dr. van .. .... en .......
3. Johan Willem Hendrik, geb. 's-Gravenhage 22-7-1897, agent levensverzekerings
maatschappij (1922), overl.... (plaats)...... (datum), tr. 's-Gravenhage 27-10-1920 Cornelia
Johanna Groenewegen, geb. 's-Gravenhage 26-12-1897, overl......., dr. van ..... en ..........
4. Leonardus, geb. 's-Gravenhage 16-3-1900, beroep:..........., overl...(plaats).....(datum), tr.
...... (plaats) 21-8-1935 ...... (naam), geb........, overl......., dr. van ....... en ...........
5. Theodorus Stephanus, geb. 's-Gravenhage 27-2-1902, overl. ald. 10-7-1904.
6. Wilhelmina Gerarda Theodora, geb. 's-Gravenhage 12-1-1905, overl. Heeze 20-6-1990, tr.
's-Gravenhage 28-11-1928 Jacobus F...... G...... La Haye, geb....... (plaats) 6-9-1902,
beroep:........., overl. ....... (plaats),voor 1990, zn. van.......... en ........
7. Johanna Maria, geb. 's-Gravenhage 25-1-1907, overl.....
8. Helena Theodora, geb. 's-Gravenhage 1-8-1909, overl...., tr. ..... (plaats) 12-6-1942 D.......

P....... Asselman, geb........, beroep:......., overl......., zn. van....... en .........
9. Arie Antonius, geb. 's-Gravenhage 24-12-1912, beroep:........, overl. Heeze .... september
1984, tr. .... (plaats) 17-5-1939) W...... Cool, geb......., dr. van ...... en ...........

Noten
KL= Stadsarchief Kaiserslautern; HAG= Haags Gemeentearchief; OA-DH = Oud Archief
's-Gravenhage
1. Volgens informatie d.d. 23-4-1998 van het Nordrhein-Westfälisches Personenstandsarchiv
Rheinland te Brühl, komen in de bevolkingsregisters van Appeldorn (1811-50) de
familienamen Lemckert (Lenker/Lanker) en Spheet (Speeth) niet voor.
2. Stadsarchief Kaiserslautern (KL), Lutherisches Kirchenbuch, 25-1-1735 (huwelijksdatum).
Het onderzoek in het stadsarchief van Kaiserslautern is in 1982 verricht door dhr. H. Herzog,
wonende aldaar. Hij raadpleegde met name de Lutherse kerkboeken en de opgaven van
nieuwe burgers.
3. Wildeman, M.G., Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Neukirchen, genaamd
Nyvenheim, De Wapenheraut 1903; 7:459-68.
4. Haags Gemeentearchief te 's-Gravenhage (HAG), Oud Archief 's-Gravenhage (OA-DH),
bnr. 380, Buurten 1584-1816, inv.nr. 126, Buurtboek van de Willige Pootens Buurt no 34, f.6
(verpondingsnummer 3058).
5. Het onderzoek is in 1982 verricht door dhr. Behr, Ev. Luth. Pfarramt Ebstorf (Kreis
Uelzen, postcode D-3112). 'In dem Register der Geborenen ab 1671 kommt der Name
Ernestius Albrecht Lanker (Lenker, Lemker, Lemcker) nicht vor'.
6. Stadsarchief Kaiserslautern (KL), opgave nieuwe burgers, nr. 1501. Bij de inschrijving als
burger wordt hij 'ein Hanoverianer' genoemd.
7. KL, opgave nieuwe burgers, nr. 1167.
8. KL, nr. 3214.
9. KL, Chronik, blz. 593. Hij is ged. in 1682/83 te Trochtelfingen 'zur Stadt Nordlingen'
(postcode D-7411) en overl. te Kaiserslautern 3-3-1740. Hij tr. ca 1708 met N.N., overl.
Kaiserslautern 16-4-1755 ('die alte Schadenkirchin', 78 jaar oud). Uit dit huwelijk is ook een
zoon geboren, genaamd Johann Jacob Schadenkirch, doopget. bij I.1, waarschijnlijk geb.
Kaiserslautern omstreeks 1710, Luth., inwoner van Kaiserslautern, maar zonder
burgerrechten (1766), tr. (1) ald. 28-6-1735 Anna Marggretha Kob, begr. ald. 17-4-1752, dr.
van Jacob Philipp, inwoner van en (Luth.) ouderling te Kottweiler (D-6791). Hij tr. (2) ald.
25-8-1765 Maria Elisabetha Sonn (Sohn) uit Reifelbach (D-6761). Uit beide huwelijken
nageslacht.
10. HAG, Lidmatenregister Ev. Luth. Gemeente s-Gravenhage 1750-1808.
11. OA-DH, inv.nr. 1123, Vreemdelingenregister, Tijdelijke verblijfsvergunning 1770-79,
f.171v. Op 21-8-1775 acte van admissie voor 6 maanden; verlenging 16-10-1776 en
4-11-1778, beide malen voor een jaar.
12. OA-DH, inv.nr. 1039, Vreemdelingenregister, f.35, Lijst van personen wonende zuid
Middelgracht: 3442 Zd Middelgracht (later de Schedeldoekshaven), in 't slob van Silet,
Hendrik Lemckert, geb. in de Paltz, Luth. lid, knecht bij de heer Bentinck en zijn vrouw
Catharina Herfst, geb. te Holten in het Kleefsche, Geref. lid, met twee kinderen geb. alhier.
16-10-1776 nog admissie 1 jaar; 1778 nog admissie 1 jaar; november 1778 nog admissie 1
jaar.
13. Haar doopdatum is in 1996 meegedeeld door het Stadsarchief van Duisburg, waar zich
de DTB-boeken van de gereformeerde gemeente Holten bevinden. De gegevens over haar
overlijden en de namen van haar ouders zijn gevonden in een uittreksel uit het overlijdensregister van Appeldorn, dat zich bevindt in de huw. bijlagen (1819, nr. 30) bij het huwelijk
van Johan Theodorus (IIId).
14. Volgens een acte van toestemming voor het huwelijk van haar zoon Ludwig, behorende

tot de huw. bijlagen, opgemaakt 26-6-1811 door notaris Jaques Ingenmey te Goch en
gepasseerd te Kervenheim ten huize van S. Knoops, burgemeester aldaar.
15. Volgens informatie van het stadsarchief in Duisburg (1996). Iets over zijn aanstelling als
leraar is - volgens de archivaris - mogelijk nog te vinden in het 'Gemeindeamt' van de
Evangelische Gemeente Holten.
16. Volgens kopie van een verklaring opgesteld door baron van Reede van ter Aa, d.d.
2-8-1818; bewaard bij familie Lemckert (Loosduinse tak).
17. Koenraad Frederik blijkt Johann Coenraad Friederich, geb. Oppenheim (D), korporaal in
het Regiment van de Hollandse Gardes, onder de compagnie van Graaf van Bylandt (1769),
sergeant in het zelfde regiment (1792), lidmaat Ev. Luth Gemeente 's-Gravenhage (1767) en
in 1769 te 's-Gravenhage gehuwd met Magdalena van Diest, dr. van Koenraat van Diest,
afkomstig uit Kassel (Hessen,D), pruikenmakersknecht te 's-Gravenhage en Helena van der
Kaeij. Hij is dus een collega van HW (JWH) Lemckert uit het Regiment, maar hoger in rang.
18. Is ook hij met zijn moeder naar Duitsland vertrokken ? Bij de doopakte staat 'extract
11-1-1811', evenals bij Johan Theodorus en Carolus. Dit betekent dat hij toen nog in leven
was. Extracten werden wel verleend omdat iemand geen belijdenis had gedaan, dus nog
geen attestatie als lidmaat kon verkrijgen.
19. OA-DH, Buurtboeken 1584-1816, bnr. 380, inv.nr. 106, Het buurtboek van de Plaats, 26
maart 1761; 1728-1816, f.89.
20. Koninklijk Besluit 22-4-1970, nr. 87.
21. HAG, Alfabetische index op de mannelijke Haagse ingezetenen in het Registre Civique
1811.
22. HAG, bnr. 352, Stadsbestuur 1816-51, Paspoorten buitenland 1818-47, nr. 697, inschr.
292 vermeldt: Ernst Albrecht Lemckert, 55 jaar naar Kleef,19-6-1828; Ibid, nr. 696, inschr.
341, Ursulina Spheet, vrouw van Lemckert, 52 jaar naar Kleef, 1-2-1822. Zij kan niet
schrijven en geen handtekening zetten.
23. Aangetroffen spellingsvariaties van deze geslachtsnaam zijn: Sprit, Speth, Spijck, Speeth
en Speet.
24. OA-DH, bnr. 380, Buurtboeken 1584-1816, inv.nr. 90, Bevolkingsregister ca. 1795 - ca.
1809, f.161.
25. Volgens de huwelijkse bijlagen, 29-9-1830, nr. 284. Aan dit huwelijk ging de nodige
voorbereiding vooraf. Sommige van de voorbereidende stukken zijn gedateerd januari 1830.
In februari 1830 vindt de huwelijksafkondiging te Brussel plaats.
26. HAG, bnr. 352, Stadsbestuur 1816-51, Paspoorten buitenland 1818-47. Id., id.,
Paspoorten binnenland 1818-47 vermeldt alleen Leendert Lodewijk Lemckert, 29 jaar, geb.
's-Gravenhage, naar Brussel 14-1-1830, 691; nr.1083.
27. HAG, Bevolkingsregister 1823, Supplement Register.
28. Volgens overlijdensakte zn. van Johannes Dicadooris en Cornelia Baader (laatste twee
letters niet goed leesbaar) .
29. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA) bnr. 2.13.09, Voorlopige inventaris van
Militaire Stamboeken van onderofficieren en minderen van de Landmacht, 1813-44, inv.nr.
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