
Vollenbroek families ontmoeten elkaar op 23 mei 2015 

De meeste mensen met de naam Vollenbroek zijn nakomelingen van slechts enkele voorvaders, 

die leefden in de 18e eeuw. Inmiddels zijn we zo’n zes generaties verder en zijn er vele 

afstammelingen (circa 400), die weliswaar familie zijn, maar elkaar nog nooit hebben ontmoet. 

Dat gebeurde op 23 mei 2015, althans een twintigtal vertegenwoordigers van vijf verschillende 

familieclusters kwamen ’s morgens samen in het museum de Twentse Welle in Enschede en 

bezochten ’s middags het Historisch museum in Hengelo.  

Aanleiding voor de bijeenkomst was de presentatie van de website www.vollenbroekvoorouders.nl, 

waar beschrijvingen op staan van alle familietakken en hun ontwikkeling tussen circa 1700 en 1960. 

Deze website gaat binnenkort in de lucht, zodat elke Vollenbroek eenvoudig zijn voorvaders kan 

opzoeken en na kan gaan tot welke familietak hij of zij behoort. Ook willen de initiatiefnemers 

(Herman Vollenbroek en Frans Vollenbroek) graag informatie binnen krijgen, die kan helpen om de 

website te verbeteren en completer te maken. 

Aanwezig waren: 

Cluster 1: Herman Vollenbroek (Frankrijk), zijn zussen Anneke Vollenbroek (Hilversum) en Ria 

Vollenbroek (Nieuw Zeeland) en zijn vrouw Narcisse.  

 

 

 

 

 

 

Ook Herman’s neven Hans, Harrie en Rob Vollenbroek waren van de partij: 

 

 

 

 

 

 

Cluster 2: Henk Vollenbroek en zijn broers Johan en Frans en Tünde Vollenbroek (dochter van Johan): 

 

 

 

 

http://www.vollenbroekvoorouders.nl/


De drie broers en hun zus Ans (niet aanwezig) zijn kinderen van Hendrikus Johannes Vollenbroek 

(1918-2008). Ook waren aanwezig (geen foto): Hetty (partner van Henk), Huub (partner van Ans 

Vollenbroek) en Caroline (partner van Frans). 

Cluster 3: Bernard Vollenbroek en zijn vrouw 

 

Cluster 4: Hans Vollenbroek en zijn zus Mirjam (links), Ria Agten-Vollenbroek (midden) en Johan 

Koehorst (zoon van Hermina Christina Vollenbroek). Allen zijn kleinkinderen van Albertus Johannes 

Vollenbroek (1873-1951) 

 

 

 

 

 

 

Cluster 5: Maarten Vollenbroek en zijn vader Hennie 

 

 

Wat typeert een Vollenbroek? 

Tijdens de lunch vroeg iemand: wat zijn nu typisch kenmerken van Vollenbroek afstammelingen? 

Hier waren de deelnemers aan het gesprek snel uit: eigenwijs, vroeg opstaan en handen uit de 

mouwen.  



Nog meer foto’s 

  

Vollenbroek families maken kennis met elkaar en bezoeken museum 

  

De presentatie van de onderzoeksresultaten naar de verschillende familieclusters  

werd met grote belangstelling gevolgd en gaf aanleiding tot vele gesprekken.  

 

  

De heer Mettinkhof van het Historisch Museum Hengelo (links) was zo vriendelijk ons inzage te 

geven in het archief van het museum, waarbij bleek dat er heel wat te vinden is over ‘Vollenbroek’, 

van documenten die betrekking hebben op Erve Vollenbroek in Hasselo tot persoonlijke documenten 

en voorwerpen die door familieleden aan het museum zijn geschonken. 


