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VAN DE REDACTIE.

Het voordeel van het werkzame leven was, dat de bibliotheek van de KUB/UvT vlakbij bij

mijn toenmalige werkplek ligt. En: dat deze bibliotheek tot 21. 30 uur geopend is, zodat na

gedane arbeid er volop gelegenheid was aldaar de Brabant-collectie te raadplegen. In

beginsel vind je er alle publicaties op genealogisch gebied, die betrekking hebben op

Brabant. Er is zoveel, dat ik bv werken zonder index meteen terug plaats in de kast. In de

genealogie Verdaasdonk (met index) trof ik bv de met potlood aangevinkte

afstammingslijn van het gisteren gedoopte prinsesje Felicia aan. Daarnaast een

Verdaasdonk met aan de warme én de koude kant tesamen 3 achternamen, die ook in mijn

kwartierstaat voorkomen en waarvan ik er 2 verzamel. Door zijn grootmoeder was ook hij

een nakomeling van de franse kanonnier, die in 1793 mede Breda kortstondig

bezette/bevrijdde en uiteindelijk mijn voorvader werd. Hij kreeg dus meteen een plaatsje in

mijn bestand. Op de jubileum-DVD van onze afdeling vond ik hem terug: hij blijkt een

oom-zegger van inzender Jan Platzbeecker, die een genealogie Romme publiceert. Het is

de genealogie, waarin ook mijn betovergrootmoeder thuishoort. Zo kon ik dus een nieuwe

nakomeling aan de Romme-lijn aanhaken en ook nog een aangetrouwde tante en

aangetrouwde neef van de kouwe naar de warme kant laten verhuizen. Ook de 3d e

achternaam gaf resultaat. De zwager van Jan Platzbeecker kwam 2 maal voor in mijn

bestand: als vader en als zoon. Door vader en zoon tot 1 persoon te maken kon ik zo weer

een hele familie, en daaraan gekoppeld nog 2 andere, toe voegen aan het populatiebestand

van mijn ‘eigen familie’. Daarbij vergeleken leverde de kwartierstaat Appels, ingezonden

door Albert Koning, weer veel minder op. Maar wie uit Tilburg stamt heeft zekers te weten

een gemeenschappelijke voorouder en vaak heet die Donders. De 2 Donders’en in de

kwartierstaat Appels vond ik dan ook terug in mijn eigen bestand. Maar ook in de Brabant-

collectie van de bibliotheek van de UvT vind je natuurlijk een genealogie Donders:

inmiddels al de 3  versie. de

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN.

Gemeenschapshuis  't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ  Eindhoven

Aanvang van de voordrachten 20.00 uur, zaal open 19.30.

Op elke bijeenkomst de stands: Tijdschriften, Bibliotheek, Leden Helpen Leden, 

Nieuwe Leden en Contactdienst. Tevens verkoop kwartierstatenboek en DVD.

Dinsdag 14 maart - Wat doet een archivaris tegenwoordig?

door René Bastiaanse

- Het maken van een genealogische CD

door Albert Koning

Dinsdag 11 april Jaarvergadering; voor agenda zie hieronder 

Dinsdag  9 mei Naar Indië, Hoe pak ik dit aan?

door de heer J. Cuperus

Verdere bijeenkomsten op de dinsdagen 12 september, 10 oktober en 7 november.

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 1, 3-20062

KORTE INHOUD VAN BIJEENKOMSTEN.

Dinsdag 14 maart

Wat doet een archivaris tegenwoordig?  door René Bastiaanse

In de laatste tien jaar zijn niet alleen de eisen, die aan archieven worden gesteld, sterk

veranderd, ook hebben veel genealogen hun werkwijzen aan de nieuwe mogelijkheden

aangepast. De vraag rijst nu, of deze partijen, die tot elkaar zijn veroordeeld, inmiddels op

elkaar zijn ingespeeld.

De spreker, directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum (voorheen

Rijksarchief in Noord-Brabant) neemt ons mee op een wandeling door deze problematiek.

Het maken van een genealogische CD  door Albert Koning

In deze voordracht komt het maken van een genealogische of familie-CD aan bod, waarbij

voor- en nadelen van een dergelijk digitaal medium gedemonstreerd worden. De inleider

laat voorbeelden uit eigen praktijk zien en laat daarbij ook een aantal valkuilen zien, die

zich voor kunnen doen bij deze presentatievorm. Vaak komt zo’n publicatie dan ook tot

stand met vallen en opstaan. 

De besproken praktijkervaringen kunnen genealogen, die met de gedachte spelen om een

dergelijke uitgave te verzorgen, helpen om problemen op dit gebied te voorkomen.

Dinsdag 11 april

Jaarvergadering afdeling Kempen en Peelland. 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda.

 2. Notulen van de ledenvergaderingen op 15 februari, 19 april en 22 november 2005.

Conceptnotulen zijn beschikbaar op de bijeenkomst van 14 maart 2006.

 3. Ingekomen stukken.

 4. Mededelingen.

a. De viering van het 60-jarig jubileum van de NGV op 13 mei aanstaande te Utrecht;

door Ad Wijnen.

b. De Landelijke Genealogische Dag van de NGV in mei 2007 in Helmond, 

te organiseren door onze afdeling; door Henriëtte Hardeman-Emans en Ad Wijnen.

c. De Limburgse Genealogische Contactdag in maart 2007 in Roermond, 

door Toon van Gestel.

d. Eventuele verdere mededelingen.

 5. Jaarverslag van de secretaris over 2005. Bij dit punt tevens discussie over het reilen

en zeilen van de afdeling; het bestuur ziet vol verlangen uit naar Uw aller inbreng.

Het conceptverslag zal beschikbaar zijn op de bijeenkomst van 14 maart 2006.

 6. Financiele verslagen.

a. Financieel overzicht afdeling over 2005 en overzicht vermogen afdeling.

b. Voorlopige financiele verantwoording Project DVD.
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 7. Verslag kascommissie over 2005.

 8. Van de afgevaardigde.

Aan de orde is m.n. de agenda van de AV van de NGV en het mandateren van de

afgevaardigde

 9. Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens rooster zijn Ad Wijnen als bestuurslid en Jan Waszink als

secretaris, beiden zijn herkiesbaar.

Verder wenst Albert Koning om persoonlijke redenen af te treden als bestuurslid. 

Het bestuur zoekt nog naar een kandidaat voor zijn opvolging. 

Ook is de vacature, die in 2005 is ontstaan door het aftreden van Anton

Schoorlemmer als bestuurslid, nog niet opgevuld.

Kandidaatstelling voor alle vier bovengenoemde functies kan geschieden door

minimaal vijf leden, tot uiterlijk een week voor de vergadering, door schriftelijke

opgave bij de afdelingssecretaris.

10. Verkiezing van leden kascommissie is niet nodig omdat Lisette van Corven, 

Ton Conijn en Henny de Pee aanblijven.

11. Verkiezing afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde.

12. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de jaarvergadering zal Henny de Ruijter zijn CD presenteren, waarop alle

huwelijksgegevens uit de provincie Noord-Brabant tussen 1811 en 1922 zijn verwerkt. 

We spreken dan over 195 gemeenten of voormalige gemeenten, waarin 347.000 huwelijks-

akten en 2.085.000 personen (ook zogenaamde "N.N. personen") voorkomen. 

Zie uitgebreid artikel op bladzijde 7.

Dinsdag 9 mei

Naar Indië, Hoe pak ik dit aan?

Een lezing over onderzoek in het voormalig Nederlands Indië

door de heer J. Cuperus

Vanwege onze koloniale geschiedenis zijn er veel mensen, die in hun kwartierstaat

voorouders in Indië hebben. In andere genealogieën vertrekken mensen naar Indië. De

spreker legt in zijn lezing uit, hoe je de gegevens van deze mensen kunt terugvinden. 

De lezing bestaat uit vijf onderdelen. 

De inleiding gaat over de start van het onderzoek, de dossiers en de primaire bronnen, die

in Nederland beschikbaar zijn bij het CBG, SIFA en IGV. 

Als tweede wordt, aan de hand van een voorbeeld, uitgelegd hoe het onderzoek in de

bronnen van het VOC verloopt, zoals “de Scheepssoldijboeken”, “de Generale land en

zeemonsterrollen” en “de Rollen der gekwalificeerde civiele en militaire dienaren”.

Het derde gedeelte gaat de spreker in op het onderzoek naar militairen (KNIL), die in Oost

Indië hebben gediend. Hierin komt het zoeken in de militaire stamboeken aan de orde.

In het vierde gedeelte gaat hij in op het zoeken in het verbaal archief; een bron die niet erg

bekend is als het gaat om Nederlands Indië. In dit archief van het Ministerie van Koloniën

bevindt zich een schat aan informatie, die varieert van stukken van algemene aard tot
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stukken op het persoonlijke vlak. Zo treffen we in dit archief onder andere verzoeken aan

van financiële aard tot en met sollicitaties aan toe met betrekking tot civiele personen,

ambtenaren en militairen in zowel Nederlands Indië als in Nederland. 

Tot slot komt nog een andere relatief onbekende bron aan de orde, de weeskamers van

Nederlands Indië. In deze bron krijgen genealogen alle voor hun onderzoek belangrijke

gegevens op een presenteer blaadje aangereikt. 

Dhr. Cuperus maakt hierbij gebruik van praktijkvoorbeelden uit zijn eigen onderzoek. 

HET AFDELINGSBESTUUR IS OP ZOEK NAAR AANVULLING,
Daarom doen wij een oproep om te solliciteren naar de functie van:

een ‘LEDENFUNCTIONARIS’:

Hij/zij zal zich samen met een ander bestuurslid: 
richten op zowel de oude als de nieuwe leden,  
• informatie verwerven over de verwachtingen van leden, 
• aan die verwachtingen tegemoet komen (voor zover mogelijk en gewenst), 
• en  het verzorgen van contacten en het bieden van en verwijzen naar deskundigheid.

Tevens verwachten wij dat hij/zij de ledenadministratie op zich neemt en het beheer over alle
adressen, folders en e-mailadressen. Kortom een vraagbaak op administratief terrein, aan wie je dat
kunt overlaten en die ook desgewenst Jan Waszink kan ondersteunen.

een ‘BUITENFUNCTIONARIS’:

Hij/zij zal zich op de buitenwacht richten zoals:  
• contacten onderhouden met heemkundige- en historische verenigingen, 
• bibliotheekbijeen-komsten e.d. organiseren, 
• meedenken over de website, 
• zorgen voor de nodige bekendheid van de afdeling in de regio etc. 
Dit lijkt dus op een moderne vorm van een DIP-functie (Dienst Informatie en Promotie).

Verder verwachten wij dat hij/zij samen met 2 andere bestuursleden zorgt voor activiteiten naast de
lezingen; iemand ook die leden er toe brengt actiever deel te nemen aan het afdelingsgebeuren bv
door een 5-minutenpraatje te houden of iets te publiceren. 

Algemeen: 

In het afdelingsbestuur heeft elk bestuurslid een eigen taak en eigen verantwoordelijkheid. Daarbij

vinden we het wenselijk, dat waar mogelijk, taken in teamverband worden verricht, zodat

bestuursleden elkaar kunnen ondersteunen en evt elkaar kunnen vervangen. Daarnaast heeft elk

bestuurslid een (mede)verantwoordelijkheid voor het geheel. In het huidige bestuur zijn kwaliteiten

van verschillende aard aanwezig, er wordt goed en met plezier samengewerkt. Gezien de huidige

man/vrouw verhouding zouden wij het heel plezierig vinden, als wij een vrouw in het bestuur

kunnen opnemen.

Als u hiervoor belangstelling hebt, of nadere informatie wilt, 

neemt u dan contact op met voorzitter Toon van Gestel (040-2524598).
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MUTATIES LEDENLIJST.
Per 04-02-2006, totaal 9908, waarvan voor Kempen- en Peelland 332 en 16 bijkomende leden

Nieuwe leden:

Dhr. H. Bommezijn Allersma 91 5655 CC Eindhoven

Dhr. J. Cuperus Sienalaan 44 5632 TV Eindhoven

Dhr. V.H.C.M . Evers M olvense Erven 117 5672 HK Nuenen

Dhr. F.W.M . Liebregts Postbus 7057 5605 JB Eindhoven

M w. M .Geenen-Piscaer Teisterbandstraat 20 5331 CP Kerkdriel

Dhr. L.C.J. Göertz Uranusstraat 10 5721 BP Asten

Adres w ijziging:

Dhr. M .J.M . Claassen Roemer Visscherlaan 39b 3705 SC Zeist

M w. H.G. M ertens-Hendriks Tuin van Schellinger 38 3703 DB Zeist

Dhr. B. van de M oosdijk M ontgomerylaan 573 5612 BM Eindhoven

Dhr. J.W.F. Stroeken Venbergsemolen 87 5612 BX Eindhoven 

Einde lidmaatschap:

Dhr. A. Beetz Hulst 86 5662 TK Geldrop

M w. H. Bevers-van den Baar Servaasstraat 54 5737 AS Lieshout

Dhr. B. Calon Winselerhof 16 5625 LX Eindhoven

Dhr. G. van Cranenbroek Randweg Oost 21 6021 PA Budel

Dhr. M .J.M . Daniëls M erellaan 2 5595 BA Leende

Dhr. R.A. van Duuren Bruine Akkers 99 6026 DS Maarheeze

Dhr. J.H.A.M . van Gool Lange Akker 3 5081 M R Hilvarenbeek

M w. M .H. van Erp R. van den Broeckelaan 9 5671 EB Nuenen

Dhr. J.F.L. Haeren Veluwehof 9 5709 KH Helmond

M w. M . Hawner 11666 M ontana Ave #301 Los Angeles  CA  USA

Dhr. J. de Heus Riel 9 5647 LB Eindhoven

Dhr. W.J.M . Joosten Esdoornstraat 12 5671 AK Nuenen 

M w. M. de Keijzer-van Tuyl Gaspeldoornlaan 32 5552 GC Valkenswaard

M w. K.J. Koning-Klasen Pasteurlaan 116 5644 JG Eindhoven

Dhr. P.L. Koolen Vecht 10 5751 WH Deurne

Dhr. D. Kranen M olenstraat 73 6712 CT Ede (Gld)

Dhr. W.F. van der Laan Weisshorn 109 5624 NT Eindhoven

Dhr. W.M. Lanfermeijer Kempenlaan 23 5691 LS Son

M w. C. Rubbens Den Biest 8 5615 AT Eindhoven

Dhr. Tj. Sannes Varenstraat 5 5662 EK Geldrop

Dhr. J. Schrederhof Briljant 30 5629 HG Eindhoven

M w. M . Seuntjes-Willems Julianaplein 4 5531 HP Bladel

Dhr. H. Tebbertman Antigonelaan 19 5631 LP Eindhoven

Dhr. R. Vader Vosvelden 3 5685 HN Best

Dhr. A.A. Versteeg Vuurdoornstraat 4 5682 CP Best

Dhr. A.J. Vosters Emmaplein 39 5531 HL Bladel

Dhr. J.P.A. Vrieze Dorpsstraat 15a 5561 AS Riethoven

M w. G.F. de Waal M ainelaan 155 5627 VN Eindhoven

M w. M .J. Wassink Veluwehof 9 5709 KH Helmond

Dhr. J.P.C. Wevers M agnoliastraat 11 5615 BG Eindhoven

Dhr. A.M .C. Wouters M agnolia 1 5741 JZ Beek en Donk

Alle correspondentie te richten aan het landelijke secretariaat:  

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik altijd bij correspondentie  ALTIJD  uw  lidmaatschapsnummer!

Henk Unij
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JUBILEUM NGV: 60 JAAR.

Zoals u weet wordt op zaterdag 13 mei a.s. in de Expohal van de Jaarbeurs in Utrecht het

60 jarig bestaan van de NGV gevierd. Dan zullen afdelingen in de provincies Noord-

Brabant en Limburg zich gezamenlijk presenteren. 

Als thema is gekozen “ OVER DE GRENS ”.

Als afdeling Kempen en Peelland zullen wij de volgende onderwerpen onder de 

aandacht brengen:

• PowerPoint Presentatie over “Grens en Genealogie”. Ad Wijnen.

• Film “Philips in Historisch Perspectief ”. Ad Wijnen.

• Boek “Migratie naar Kempen en Peelland”. Ad Wijnen.

Aan de grens:

Populatiebestanden van de onderstaande grensgemeenten:

Bergeijk, Luijksgestel, Riethoven, Westerhoven, Valkenswaard, Dommelen, Borkel en

Schaft, Aalst.

• Commiezen en marechaussees gegevens: Uit de bevolkingsadministratie.

Met eigen familie uit de regio:

• Van Breda tot Tilburg en van Vlijmen tot Turnhout, m.n.

Van Gestel, Van Gastel, Van Es, Chantrel(le). Toon van Gestel.

Huwelijken in Noord Brabant:

• De informatie heeft betrekking op 195 gemeenten/voormalige  gemeenten in de 

periode 1811-1912. Opgenomen zijn 347.000 huwelijks- en echtscheidingsakten van

2.085.000 personen. Henny de Ruijter.

Info materiaal afdeling etc. Henriëtte Hardemann.

De onderwerpen van de andere afdelingen zijn:

• Belgische vluchtelingen tijdens WO-II in het vluchtoord Uden van 1914 tot 1918 met

een maquette van het vluchtoord met foto’s en documentatie over de vluchtelingen.

• Bronnen langs de grens, regesten van Vredegerechten en regesten van notariële akten

uit het Land van Cuijk, Land van Ravenstein en omgeving.

• PowerPoint presentatie over de Belgische vluchtelingen in Nederland tussen over de

periode 1914-1918.

• Kwartierstaten, documentatie, CD-ROM en gezinsreconstructies van de DTB-

registers uit de Belgische plaatsen Minderhout, Wortel en Meerle.

• Kwartierstatenboeken provincie Limburg, Limburgse bidprentjes CD en andere CD’s

met genealogische gegevens, thema werken over de provinciegrens (België en

Duitsland) met specifieke aandacht voor politie, marechaussee, militairen,

spoorwegpersoneel en mijnwerkers.



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 1, 3-2006 7

• Het standaardwerk “Limburgse Voorouders” (3  herziene en uitgebreide druk, 2005)e

288p. van Régis de La Haye.

• Een PowerPoint presentatie, over Landgrenzen met als samengevatte inhoud:

Prinsbisdom Luik, Hertogdom Brabant, Hertogdom Gulik-Kleef-Gelre,

Generaliteitslanden, vrije heerlijkheden, Franse tijd, Koninkrijk der Nederlanden,

Belgische opstand en grenscorrecties. 

Periode 1500-1800 Ancien Regime: Ambachten, handel, vervoer, landbouw, militairen

en geestelijken. 

Periode 1800-2000 industrialisatie: Arbeiders, ambtenaren, emigranten, psychiatrische

inrichtingen en de mobiliteit van de verschillende beroepsgroepen

Er is nog expositieruimte over, dus als u materiaal heeft dat past in het thema 

“OVER DE GRENS” en u wilt daar mee naar Utrecht, 

dan  kunt u contact opnemen met ondergetekende

A. Wijnen, tel. 2857734 e-mail ad.wijnen@het net.nl

HUWELIJKEN BURGERLIJKE STAND NOORD-BRABANT.

In de afgelopen 5 jaren heb ik via Huwelijksakten (dus niet uit geboorte- of

overlijdensakten) veel informatie verzameld over huwelijken uit de Burgerlijke Stand

tussen 1811 en 1922 uit de provincie Noord-Brabant. Omdat genealogie en computeren een

grote hobby van me is heb ik een programma gemaakt waarin een geïndexeerd overzicht

van deze huwelijken per gemeente of voormalige gemeente is op te vragen.

Met enige trots kan ik vermelden dat het gaat over 195 gemeenten of voormalige

gemeenten, waarin  347.000 huwelijksakten en 2.085.000 personen (ook N.N. personen) 

1) Per huwelijk kunnen de volgende gegevens gegenereerd en eventueel afgedrukt

worden:

a. Bruidspaar man en vrouw d. Ouders van de man

b. Jaartal van huwelijk e. Ouders van de vrouw

c. Akte nummer f. Aantekeningen: Echtscheiding of geen

Bovendien:

g. Onwettig geboorte van bruidegom of bruid

Bruidegom onwettig: Vader? Dezelfde naam als de moeder (onwettig?)

Vader vermeld als N.N. N.N. moeder en bruid  dezelfde

achternaam 

Bruid onwettig: Vader? Dezelfde naam als de moeder (onwettig?) 

Vader vermeld als N.N. N.N. moeder en bruid dezelfde

achternaam.
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2) U kunt zoeken op:

• Echtscheidingen: In de bestanden komt het soms voor dat de ouders van een echtpaar

niet vermeld worden. In de meeste gevallen betreft dit dan een akte van echtscheiding. 

• Onwettig kinderen:  Het komt soms voor dat de vader van de bruidegom of bruid niet

vermeld wordt. Als dan bovendien zijn of haar achternaam hetzelfde is als die van de

moeder betreft het meestal een onwettig kind. 

• De gemeentelijke indeling 2005 (met voormalige gemeenten 1811-1922)  

adressen archieven gemeenten en internet.

• De aanwezige gemeenten of voormalige gemeenten in dit programma

• De volgende gegevens en dat per gemeente:

Naam van de bruidegom Echtscheidingsakten

Naam van de bruid Onwettige geboorten

Jaartal van huwelijk Bruidegom en/of bruid.

• Alle aanwezige bestanden tegelijk op:

Aantal vermeldingen van de naam (bruidegom/bruid) per gemeente en de gehele

provincie, u kunt dan reeds zien in welke gemeente U niet hoeft te zoeken. 

3) Verder opslaan/printen met Word of andere tekstverwerkers (ook N.N. personen)

a. Huwelijks-overzicht (per huwelijk invulstaat voor gebruik in archief) eventueel

aantekening van: Echtscheiding of onwettig geboorte bruidegom en of bruid.

b. Overzicht van gehuwde broers en zusters (per gezin).

c. Overzicht huwelijken per gemeente van de gezochte achternaam bruidegom of bruid.

d. Overzicht per gemeente/provincie aantal vermeldingen van bruidegom. 

e. Overzicht per gemeente/provincie aantal vermeldingen van naam bruid. 

f. Overzicht van alle huwelijken van dezelfde naam per gemeente (bruidegom/bruid). 

4) Zoeken op gehuwde broers en zusters. 

• Hierdoor ontstaat een gezinsstaat van gehuwde kinderen

Voor informatie over dit programma: 

Henny de Ruijter   e-mail:  h.deruijter@chello.nl 

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 MEI  2006

e-mail adres: h.unij@hccnet.nl

post-adres : Taunus 1, 5706 PC HELMOND

mailto:h.unij@hccnet.nl
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GESCHIEDENIS VAN DE GRENSBEWAKING.

De afgelopen maanden was “de grens” het thema van een aantal artikelen in ons periodiek

en er is een lezing over grenspalen aan besteed. Onze afdeling, Peelland en Kempenland

liggen aan de zuidgrens en nabij de oostgrens en bovendien zijn de Peel en de Kempen

door een taalgrens gescheiden die gevormd wordt door de Leenderheide. In de meeste

gevallen wordt met grens bedoeld een zichtbare of onzichtbare scheiding tussen twee

landen, gemeentes of erven. De eerste grenzen waren de omheiningen rond erven.

Vervolgens werden steden begrensd en in de loop van de 19  eeuw ontstonden dee

landsgrenzen en nu, in de 21  eeuw worden werelddelen begrensd. e

Er zijn dus vier fases te onderscheiden

De eerste fase, de omheining van erven, is een primitieve grens, een afsluiting van een

boerderij, een hof. Men deed dat door middel van hekken of struiken niet alleen om te

voorkomen dat de kinderen of het vee het erf verlieten, maar ook om zich te beveiligen

tegen rovers. De kasteelheren beveiligden zich door middel van een slotgracht en men kon

op het kasteel komen over een brug. En bij die brug stond dan de wachter om de toegang te

verlenen of om de toegang te weigeren. 

Nadat in de loop der eeuwen de steden groter werden, werden deze ook vaker belegerd en

veroverd. Vele ouden steden in ons land zijn ooit belegerd of ingenomen geweest. De

steden waren beveiligd door grachten en stadswallen. Men kon de stad in of uit door de

stadspoorten. Aan de poorten stonden stadswachten die de inkomende reizigers

controleerden. Men moest kunnen aantonen wie men was, wat men kwam doen en dat men

beschikte over voldoende middelen van bestaan. Door middel van een borgbrief kon men

zich identificeren en aantonen dat men niet zonder middelen van bestaan was. Deze

poortwachters waren dus de grenswachters van de stad. 

Die begrenzing van de steden hield in dat er buiten de stad niet gebouwd mocht worden.

Men woonde dus in de stad. In de loop van de 19  eeuw, toen de industriële revolutie wase

losgebarsten, kwamen veel mensen van buiten naar de stad omdat daar (fabrieks)werk was.

Het gevolg was een overbevolking en er konden geen woningen meer gebouwd worden,

zeker niet voor de fabrieksarbeiders. 

De bezittende klasse loste dit probleem op door een woning te bouwen in de grote tuin.

Een voorbeeld kan men nog zien nabij het Lieve Vrouwe plein in Maastricht. 

Voor de arbeiders die op de groot-industrie afkwamen (Sphinx) werd het Maison des

Ouvriers  gebouwd.

Halverwege de 19  eeuw gaf de Generale Staf te kennen dat hun inzichten waren veranderde

en gaf de Minister van Defensie toestemming om buiten de stad woningen te bouwen. 

Na de tijd van Napoleon werd Europa ingedeeld in staten en werden de grenzen

vastgesteld. Deze werden gemarkeerd door grenspalen. Die rijksgrenzen moesten bewaakt

worden en het was vanzelfsprekend dat dit werd gedaan door militairen. Zoals men in het

verleden zijn erf of stad beveiligde, zo werd nu het Koninkrijk der Nederlanden beveiligd.

Maar niet alleen Nederland beveiligde zich, ook de andere landen in Europa deden dat. 

Dit was dus de aanvang van de 3  fase van de grensbewaking. Deze vorm vane

grensbewaking heeft geduurd tot het begin van de jaren ’60 van de 20  eeuw. e
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Grensbewaking in de 19 - en 20  eeuw.e e

Zoals aangegeven was en is grensbewaking beveiliging van een begrensd gebied. Het is

daarom primair een militaire aangelegenheid. Daarom wordt in de meeste Europese landen

deze taak uitgevoerd door militairen. In navolging van andere landen richtte Koning

Willem I een korps gendarmerie op. Letterlijk betekent dit woord: een man van het leger.

In ons land werd dat Het Wapen der Koninklijke Marechaussee. De eerste brigades werden

gevestigd aan de Zuidgrens, in Brabant. Later werd dit gebied ook de 1  Divisie dere

Koninklijke Marechaussee. In een der eerste dienstvoorschriften werd o.a. opgenomen dat

zij als taak hadden te letten op leurders in het grensgebied. Men kan dit wel beschouwen

als de eerste opdracht de grens te bewaken. Tot aan de liberalisatie van de grenzen

bediende het W apen de grote doorlaatposten. Het Bewakingsvoorschrift 1946 sprak van

doorlaatpost, vandaar die naam. De kleine grensovergangen werden niet bediend door de

Koninklijke Marechaussee. In het gebied tussen de grote doorlaatposten werd regelmatig

gepatrouilleerd, men noemde dat de groene grens. 

Behalve de Minister van Defensie, vroeger ook wel van Oorlog genoemd en in België van

Landsverdediging, was de Minister van Financiën ook betrokken bij de rijksgrenzen. Hij

was verantwoordelijk voor de invoerrechten en accijnzen en deze werkzaamheden werden

uitgevoerd door De Ambtenaren der Invoerrechten en Accijnzen, ook wel genoemd

Douane. Deze ambtenaren, ook bevoegd op grond van Grensbewakingsvoorschriften,

controleerden de paspoorten aan de kleine grensovergangen. Bij de Koninklijke

Marechaussee sprak men van een doorlaatpost, maar de Dienst der I & A sprak men van

een grenskantoor. De belastingdienst heeft in het binnenland belastingkantoren en noemde

haar kantoren aan de grens dus grenskantoren. 

Op veel plaatsen was de doorlaatpost en het grenskantoor onder een dak, of onder twee

daken, maar dan wel naast elkaar. Er waren grensovergangen waar de buren naast elkaar

hun verblijven hadden, zodat de controles op een plaats konden plaats vinden. Een

duidelijk voorbeeld is de vroegere doorlaatpost “Vaalserquartier” gelegen aan de rijksweg

Maastricht-Vaals, richting Aken. 

Er waren ook grensovergangen met een stuk “niemandsland”. Dat was het terrein tussen de

grenscontroles van de buurlanden. De grensovergang, gelegen in de oude Rijksweg

Maastricht-Eijsden, richting Luik, aan Nederlandse zijde, genaamd Eijsden-Withuis en

honderd meter verderop Maison-Blanc, lag enkele honderden meters verwijderd van de

Belgische grensovergang. De ambtenaren van het ene land en die van het andere land

kenden elkaar niet. 

Bij grensovergangen stonden vroeger veel vrachtauto’s, omdat de documenten voor de in-

of uitvoer in orde gemaakt moesten worden. Dat werd gedaan door een douane-agent, die

zijn kantoor had in een cafe aan de grens. De chauffeurs gebruikten de wachttijd om te eten

en te drinken  en bij het afrekenen lieten zij dan ook wat achter. De cafehouder wist wat

dat betekende en ook de vic wist dat. Vaak woonde de vic boven het grenskantoor en stak

dan ’s-avonds over om een borreltje te drinken. De “vic” is de bijnaam van de verificateur.

Grenscontrole in het buitenland.

Ook op vliegvelden, op de Rijn, in de havens, op de veerboten en in de treinen werden de

paspoorten ook gecontroleerd. Een van de grensstations was Eijsden, alwaar de reizigers

op het traject Maastricht-Luik werden gecontroleerd. Na de oorlog werd de controle daar
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opgeheven. Daarvoor in de plaats werd een doorlaatpost en grenskantoor geopend in Visé,

België. Op dat station werden de reizigers gecontroleerd door de Koninklijke

Marechaussee, de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen, de Gendarmerie België en de

Douane Belge. Uiteraard onder een dak. Maar het bijzondere was dat de Nederlandse

ambtenaren dienst deden in het buitenland en hun bevoegdheden meenamen naar het

buitenland. Dat gold voor de Douane voor hun voorschriften en voor de Koninklijke

Marechausse voor hun grensbewakingsvoorschriften. Grenspassanten kon men daar de

inreis of uitreis weigeren. De bevoegdheden, ontleend aan het Wetboek van Strafvordering,

konden vanzelfsprekend niet gebruikt worden. Wanneer echter een Nederlander de uitreis

naar België verzocht, en de man of vrouw moest worden aangehouden voor een in

Nederland gepleegd misdrijf, dan moest deze persoon per kerende trein terug naar

Maastricht. Een van de dienstdoende marechaussees reisde dan met die trein ook naar

Maastricht. Zodra de trein in Nederland was, dat zag men aan de grenspaal en men hoorde

dat aan de cadans, dan werd zo’n persoon aangehouden.

Ook elders. 

Zoals hierboven al aangehaald, er waren vele grensovergangen, welke werden bediend

door de ambtenarenr van de I & A. Een van die grensovergangen was het grenskantoor

Hoog Cruts, gelegen aan de weg Margraten-Verviers. De grenskantoren lagen daar

ongeveer 1 km uit elkaar, de een op Hoog Cruts en de ander op Le Planck, een franstalig

kantoor, gelegen in de Voerstreek. De reden was dat daar de grens precies op de as van de

weg was, de weg tussen de beide kantoren. Maar in het begin der jaren ’60 mocht de

Nederlandse ontvanger intrekken bij zijn Belgische collega, m.a.w. ook hier mocht een

Nederlandse ambtenaar dienstdoen in het buitenland en daarbij zijn bevoegdheden

meenemen. Men kan dus stellen dat van de grenscontrole aan de zuidgrens gezegd kan

worden dat  hier en daar de “grenzen verlegd” werden.

 

Maar dienstdoen in het buitenland werd ook elders in Europa gedaan. In de jaren ’70 en

’80 reden er nog D-treinen, internationale doorgaande treinen. Vanuit Hoek van Holland

vetrok de Scandinavië-express. In deze trein reed een aantal rijtuigen met bestemming

Moskou. Ergens in Duitsland werden die rijtuigen losgemaakt van de rest van de trein en

met andere rijtuigen werd weer een trein samengesteld, richting Moskou. Voor het vertrek

in Hoek van Holland betrokken twee russische grenswachten de wacht voor de rijtuigen

met bestemming Moskou. Alleen die reizigers die Moskou als bestemming hadden

mochten in die rijtuigen plaatsnemen. En die reisbestemming werd gecontroleerd aan de

hand van paspoort, inclusief visum en plaatsbewijs. Op dezelfde wijze werd gecontroleerd

in Utrecht en in Oldenzaal. In die tijd reed er ook een internationale trein met bestemming

Scandinavië vanuit Parijs. En in die trein reden ook enkele rijtuigen met bestemming

Moskou. En ook in Parijs stonden de russen klaar om de papieren te controleren. Die waren

heel wat verder van huis om de paspoorten te controleren. Of waren zij hun tijd ver

vooruit. Want sedert een aantal jaren zijn we aangeland in fase 4 van de grensbewaking.

Heel Europa.

Inmiddels weet heel de wereld dat de grensbewaking van Nederland is opgeheven. Als

men ergens Europa binnenkomt, dan kan men door heel Europa reizen. Hier in Nederland
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speelt Schiphol daarin een grote rol, gelijk ook de andere grote vliegvelden in Europa. Wat

er aan de buitengrenzen gebeurt kunnen regelmatig lezen in de krant en zien in het

journaal. Recentelijk konden we zien dat Afrikanen in hun werelddeel aan de grens van

Europa schudden en proberen binnen te komen. Niets is die mensen te veel, ze nemen

grote risico’s. Zij beuken daar op de Europese deur, dus staan ze ook aan de Nederlandse

grens. Namens ons houden de spaanse grenswachten hen tegen. En Italië bewaakt aan de

Middellandse zee de zuid Europese grens, dus onze grens. De grenzen zijn dus verlegd.

De Verenigde Staten hebben een deel van hun grensbewaking al verlegd naar Europa, met

name naar de vliegvelden.

In de loop der eeuwen hebben we dus vier vormen van grensbewaking leren kennen: 

1 de bewaking van hof en haard, 

2 de bewaking aan de grens van de steden, 

3 de bewaking aan de rijksgrenzen,

4 grensbewaking aan de grenzen van Europa. 

Een van deze vormen van bewaking heeft de tijden overleefd: 

De bewaking van hof en haard.

Jaap Kooijman.

ROOYMANS - MULLER.

In het jaar 2004, en in het 96   jaar van hun bestaan is een der meest bekende sigarenzakene

in Eindhoven en uit de verre omgeving ter ziele gegaan. Het bedrijf werd opgericht door

Antonius Rooymans uit Someren. Hij werd daar geboren op 3 oktober 1878 en overleed te

Eindhoven op 24 februari 1936. Antonius huwde met Johanna Maria Muller op 4 mei 1908

te St.Sint-Oedenrode. Zij werd geboren te Sint-Oedenrode op 23 januari 1883 en overleed

te Eindhoven op 16 juni 1926. Johanna was een echte zakenvrouw en de motor van het

bedrijf. Kort na hun huwelijk opende het echtpaar een sigarenzaak annex drogisterij aan de

Demer in Eindhoven. Haar man bleef voorlopig werkzaam als administrateur bij een nu al

lang niet meer bestaande sigarenfabriek. De zaken op de Demer gingen zo goed dat hij zijn

baan eraan gaf en zodoende zijn krachten kon gaan wijden aan de uitbouw van de

sigarenzaak De drogisterij werd opgeheven en de eerste hand werd gelegd aan een

groothandel in sigaren en aanverwante artikelen. Vanaf de jaren 20 van de 20  eeuw wase

dit bedrijf de grootste op haar terrein zeker in Eindhoven.

Tegenslag bleef hen echter niet bespaard, Johanna overleed vrij plotseling op 43 jarige

leeftijd. Antonius huwde een 2  maal en de zaken gingen als vanouds. De tweede tegenslage

kwam op 6 december 1942, bij een bombardement op Eindhoven werd de zaak volledig

verwoest en werd er een noodwinkel betrokken. In 1954 werd op de Demer een geheel

nieuw pand betrokken en de zaak fleurt weer op. De tekenen van verval kondigen zich aan

in de loop van de jaren 80. De terugloop van rokers kondigt zich aan en de concurrentie is

moordend. Het dure pand aan de Demer werd verlaten, er werd een dagwinkel betrokken

aan het 18 septemberplein. Men heeft nog even een filiaal gehad in een buitenwijk maar

dat was geen lang leven beschoren. 2004 exit Rooymans-Muller.
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familie Muller

De grootvader van Johanna Maria Muller was afkomstig van Silezië, Oost Pruisen, thans

behorend bij Polen. Hij werd geboren te Hertwichswalde op 5 mei 1807 als Johan Anton

Müller. (de Umlaut is in de loop der jaren verdwenen).

In 1822 is hij naar Camentz getrokken ook in Silezië, en werd beheerder van een

boerenhoeve. Deze hoeve behoorde toe aan Koning Willem I der Nederlanden.

In 1833 na de strubbelingen met België gaf de Koning Johan de opdracht om 

50 Merinoschapen naar paleis Het Loo te brengen, ter verbetering van de wolproductie. 

(Kon. huisarchief)

In 1839 kreeg hij de opdracht om nogmaals schapen te gaan halen tesamen met

drie bespannen paarden. Na het overlijden van Willlem I kwam de hoeve aan Prinses

Marianne. Na zijn succesvolle opdracht kon Johan in Nederland blijven, de Koning stelde

hem aan als Tolgaarder.

In 1845 aan de tol bij Denekamp, in 1859 aan de tol bij Leende in Noord Brabant, en in

1861 aan de tol bij Nuland.

Hij trouwde met een Apeldoornse vrouw: Wilhelmina Landaal. Zij werd geboren op 

5 maart 1813 en overleed te Leende op 9 maart 1860. Johan overleed te Rosmalen op 

2 september 1878. Zij kregen 8 kinderen, de jongste op een na werd kleermaker en

verhuisde naar Sint-Oedenrode. Daar trouwde hij met Elisabeth Baas, (voor haar het 2e

huwelijk). Zij kregen 2 kinderen waaronder Johanna die trouwde met Antonius Rooymans.

De kleermakerij in Sint-Oedenrode heeft jarenlang bestaan en mondde uit in de beste

kledingzaak in de omtrek. Binnen de familie werd de naam Elisabeth Baas gekscherend

verbasterd tot ELISABETH BAS een bekend sigarenmerk in die tijd.

Bronvermelding: familieaantekeningen.

Will van Oers

NIEUWE OPZET COM PUTERONDERSTEUNING VOOR GENEALOGEN.

De NGV is een vereniging van genealogen, die organisatorisch bestaat uit geografisch

(naar postcode) georganiseerde afdelingen en functionele afdelingen (heraldiek, familie-

organisaties, computergenealogie, enz.)

De HCC (Hobby Computer Club) is een vereniging van computerhobbyisten, die zo’n

190.000 leden telt en op dezelfde manier is onderverdeeld in afdelingen en functionele

groeperingen, hier ‘gebruikersgroepen’ genaamd. Voorbeelden van zulke groeperingen zijn

groeperingen die zich richten op besturingssystemen of op bepaalde toepassingen, onder

meer multimedia, flight simulation en… genealogie.

Voeg daarbij nog, dat het werkgebied van de afdeling Kempen en Peelland (NGV) en dat

van de Afdeling Zuidoost Brabant (HCC) elkaar voor een belangrijk deel overlappen en de

basis voor een nauwe samenwerking is geschapen. Werd in de laatste uitgave van het

afdelingsblad van de Afdeling Kempen en Peelland melding gemaakt van de opheffing van

de Werkgroep Computergenealogie omdat er binnen deze afdeling nauwelijks

bestaansrecht voor een dergelijke werkgroep meer bestond, binnen de afdeling Zuidoost

Brabant (met ruim 8.000 leden) is per 1 januari 2006 een werkgroep genealogie opgericht,
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die de computerhobbyisten met genealogische belangstelling op dat gebied wil

ondersteunen.

Veel NGV-leden uit deze regio zijn al kortere of langere tijd tevens lid van de HCC. Zij

hebben in het verleden de vruchten van hun lidmaatschap van beide verenigingen kunnen

plukken. Ook zijn er in het verleden incidenteel door de voormalige werkgroep

computergenealogie wel eens voordrachten over computergenealogische onderwerpen

georganiseerd, die voor leden van beide groeperingen toegankelijk waren. Maar tot een

structurele interactie was het tot nu toe nooit gekomen. Nu doet zich die mogelijkheid wel

voor. In de popmail (het communicatiemedium voor de HCC-leden uit deze regio) is de

volgende mededeling gepubliceerd:

Per 1 januari 2006 is er een nieuwe werkgroep binnen de afdeling ZOB opgericht: 

WG Genealogie HCC!ZOB. Doel van de werkgroep is om de leden te ondersteunen bij het

gebruik van de PC ten behoeve van hun genealogie hobby. Ook zal ze genealogie als

hobby binnen de afdeling promoten.

Wij werken nauw samen met de Gebruikersgroep Genealogie van de HCC! 

(http://www.genealogie.hccnet.nl/) en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV),

afdeling Kempen en Peelland (http://kempenenpeelland.ngv.nl/). 

Wij zullen daarom ook computerondersteuning geven aan de NGV-leden in de regio.

Verder willen we een helpdesk opbouwen voor het gebruik van genealogiesoftware.

De groep bestaat uit de volgende leden (met tussen haakjes de softwarepakketten waarop

ondersteuning wordt gegeven):

Johan van Hassel, coördinator (Aldfaer): tel 040 2413120, j.v.hassel@hccnet.nl

Ben Bal (PRO-GEN): ben.bal@hccnet.nl

Hans Bommezijn (Gensdata Pro): h.bommezijn@chello.nl

Koos Vos: k.r.vos.kosmos@wxs.nl

Albert Koning a.t.j.koning@hccnet.nl

Dus ook genealogen, die geen HCC-lid zijn, kunnen deze bijeenkomsten bezoeken. Een

mooi staaltje samenwerking tussen beide verenigingen op regionaal gebied. Overigens

kunnen belangstellenden, die van een aantal HCC-faciliteiten gebruik willen maken zich

ook als tientjeslid aanmelden. Informatie daarover kan eveneens tijdens deze

bijeenkomsten ingewonnen worden.

Albert Koning  a.t.j.koning@hccnet.nl

Wij zullen elke 3  zaterdag van de maand aanwezig zijn op de inloopmiddag, waar u onse

kunt aanspreken. (N.B. Deze bijeenkomsten vinden plaats in wijkgebouw ’t Slot,

Kastelenplein 167 in Eindhoven op de derde zaterdag van de maand m.u.v. de

zomermaanden en duren van ca. 13.00 tot 16.30 uur. 

Op donderdag 20 april een lezing voor een beginnersgroep (Thema's: Genealogie een leuke

hobby, en Hoe leg je de gevonden gegevens vast met Aldfaer) in wijkgebouw 't Slot. 

Johan van Hassel

mailto:j.v.hassel@hccnet.nl
mailto:ben.bal@hccnet.nl
mailto:h.bommezijn@chello.nl
mailto:k.r.vos.kosmos@wxs.nl
mailto:a.t.j.koning@kader.hobby.nl
mailto:a.t.j.koning@hccnet.nl
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HISTORISCHE BRONNEN KOMEN DIT VOORJAAR NAAR U TOE!

De website van het Regionaal Archief Tilburg biedt onderzoekers nieuwe mogelijkheden

De website van het Regionaal Archief Tilburg is vernieuwd. Vernieuwd in allerlei

opzichten; een nieuwe huisstijl, een verbeterde manier voor doorzoeken van archieven en

inventarissen en - wat vooral voor u belang is- een nieuwe genealogische database. Het

nieuwe is dat u naast de gegevens nu in veel gevallen de bronnen zelf kunt bekijken èn een

kopie thuis kunt afdrukken of opslaan. Uw stamboomonderzoek wordt zo nog eenvoudiger

en bronnen zijn vierentwintig uur per dag beschikbaar.

Het Regionaal Archief Tilburg heeft in eerste instantie gekozen voor het digitaliseren van

de akten van de burgerlijke stand, de registers van geboorten, huwelijken en overlijden

vanaf 1811. Het is gebruikelijk om deze bestanden te doorzoeken met zogenaamde

tienjaarlijkse tafels, een alfabetische index op familienaam over een periode van 10 jaar.

Nu werken zo’n 24 vrijwillige medewerkers, vaak met hulp van plaatselijke

heemkundekringen benaderd, aan de invoer van deze namen in de nieuwe genealogische

database. Van meer dan 50.000 akten zijn de namen inmiddels ingevoerd. 

Hoe moet ik zoeken zult u zich afvragen? U gaat naar de website,

http://regionaalarchief.tilburg.nl, u klikt op zoeken en kiest voor de optie genealogie. Als u

klikt op “uitleg zoeken” staat stap voor stap beschreven hoe u gegevens kunt vinden in

deze genealogische database. Omdat u een digitaal beeld van de originele akte voor u ziet,

vindt u daarin veel meer informatie dan normaliter in een online database beschikbaar is.

Bovendien kunt u een digitale kopie van de akte maken die een stamboom op papier of op

een website prachtig kan opsieren en verrijken!

Op dit moment is de burgerlijke stand van Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Berkel-Enschot,

Chaam, Gilze en Rijen, Hooge en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen, Oosterhout

(gedeeltelijk), Terheijden en Tilburg (gedeeltelijk) beschikbaar. Komende tijd komen de

plaatsen Dongen, Geertruidenberg, ’s Gravenmoer, Loon op Zand, Raamsdonk en

Udenhout beschikbaar. We hopen in 2006 het aanbod uit te breiden met de doop-, trouw-

en begraafregisters van voor 1811. U vindt het overzicht van wat er beschikbaar is

vanzelfsprekend ook op de website onder “Welke bronnen zijn al beschikbaar”. Als u zich

op de website aanmeldt voor de mailinglist houden wij u regelmatig per e-mail op de

hoogte van aanvullingen in de website van het Regionaal Archief Tilburg.

Wat is er met ISIS, het oude genealogische programma gebeurd? De bestanden uit dit

systeem worden overgezet naar het nieuwe systeem. Zolang dat proces nog niet is afgerond,

blijft ISIS naast het nieuwe systeem in de lucht. Uiteindelijk kunt u via het nieuwe systeem

alle bronnen en informatie van de aangesloten gemeenten raadplegen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op http://regionaalarchief.tilburg.nl

Wilt u meer tekst en uitleg, vanaf maart worden er workshops gegeven Werken met de

nieuwe website. De aankondigingen hiervoor komen op de (nieuwe) website.
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR.

De oproep in ons laatste nummer heeft succes gehad. Opnieuw hebben 13 leden gebruik

gemaakt van het formulier om zich (opnieuw) voor te stellen. Wij zijn hier bijzonder

verheugd over. Gaat u alstublieft zo door en geeft u vooral aan of u iets te publiceren hebt.

Wij zullen u dan daarover benaderen. In het decembernummer zijn niet alle leden die zich

voorgesteld hebben, gepubliceerd, wegens plaats gebrek. Daar beginnen we dus mee.

B. Kollée - Heerlen       baltkollee@home.nl 045-5719870

De heer Kollée (52), psych. verpleegkundige, is al vier jaar bezig met genealogie. Hij zoekt

de families Van Goor uit Neder-Weert en Kollée (Colle) uit Weert en Belgisch Limburg.

Tevens de familie Cobben-Quaedackers in Zuid-Holland. De gegevens hierover haalt hij

voornamelijk uit de archieven en van het internet. Dhr. Kollée wil graag zoveel mogelijk te

weten zien te komen over de personen in zijn familie. Gezien de afstand is dhr. Kollée niet

in staat de afdelingsavonden te bezoeken. Hij hoopt echter wel via onze afdeling tot

uitwisseling van informatie tekomen.

Een andere hobby van hem is bridge.

W. P. Haagsma - Weert  wphaagsma@hetnet.nl  0495-531951

De heer Haagsma (75), projectingenieur, loopt al heel lang mee. Hij is al dertig jaar bezig

met een speurtocht naar vele families. Deze bevinden zich in Zuid-Holland, Friesland en

Zeeland. Zijn genealogieën en stamreeksen betreffen nauwelijks Kempen- en Peellanders,

maar hij heeft wel veel informatie over adelijke geslachten. De gegevens voor zijn

onderzoek, dat zowel in de breedte als in de diepte gaat, haalt hij, naast archief, internet en

publicaties, uit gerechtelijke- en notariële archieven.

C. C. Sierag - Eindhoven      tel: 040-2115868

De heer Sierag (85), boekhouder, is een oud gediende. Hij is al 67 jaar bezig met

genealogie en stond aan de wieg van onze afdeling Kempen- en Peelland. In zijn actieve

jaren heeft hij de gegevens gezocht van de hoofdzakelijk de families Sierag en Van

Hattem. Daartoe bezocht hij o.a. de archieven van Leiden, Tilburg, Den Bosch en de

Bommelerwaard. Ook de archieven in Salt Lake City verschaften hem informatie. Een

enkele maal bezoekt hij nog de afdelingsavonden. Door zijn lidmaatschap blijft hij op de

hoogte van het reilen en zeilen van de afdeling.

W. H. A. Slaats - Helmond      tel: 0492-535654

Van de heer Slaats, (61) boekbinder, kregen we het formulier terug dat we met stijgende

verbazing doornamen. Waarom is dhr. Slaats lid van onze vereniging vroegen we ons af.

Op de achterzijde van het formulier stond de oplossing.

Op haast poëtische wijze vertelt hij, dat hij ruim dertig jaar lid is, maar niet direct

geinteresseerd in genealogie behoudens de leuke en boeiende "weetjes" die bij de

beoefening van de genealogie boven water komen, zoals hij het uitdrukt. De interesse van

dhr Slaats gaat voornamelijk uit naar de wapenkunden en wapenkunst. En wel specifiek

naar de blazoenering, de correcte, en de vormgeving van de wapens. Toen hij destijds de

vereninging bezocht, ruim dertig jaar geleden dus, was hij een van jongsten. Nu bezoekt hij

http://regionaalarchief.tilburg.nl
http://regionaalarchief.tilburg.nl
mailto:baltkollee@home.nl
mailto:wphaagsma@hetnet.nl
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de avonden niet meer, maar hoopt "dat er tegenwoordig meer jonge mensen dan destijds

zich bezig houden met aan al wat zich openbaart bij bronnenonderzoek. Want het laven aan

de bron geeft de echte verkwikking!"

Nou mijnheer Slaats, als u nu de afdelingsavonden nog zou bezoeken zou u niet meer de

jongste zijn, maar zeker niet de oudste. Kennelijk wordt deze kunst voornamelijk beoefend

door de meer ervaren levensgenieter. Maar wij staan geheel achter uw wens voor meer

jonge mensen.

H. P. W. Moezelaar - Geldrop hpw.moezelaar@wxs.nl      tel: 040-2858021

Vanaf 1983 houdt dhr. Moezelaar (72) zich bezig met genealogie. Verzameld worden de

gegevens van de families Moezelaar uit Friesland, Roos in Brabant, Louwerens in Zwolle /

Zutphen, Van Genugten in Brabant / België, Manders in Waalre / Brabant, Luppens in

Friesland en Groningen etc. De informatie komt voornamelijk uit de archieven maar soms

biedt het internet ook uitkomst.

Als presentatievorm gebruikt hij de stamreeks, kwartierstaten en de moederslijn van zijn

dochters. Fotomappen van vier generaties kwartierstaat verluchten zijn verzameling. 

Van enkele personen verzamelt dhr. Moezelaar zoveel mogelijk informatie van de rest

alleen de kerngegevens. In 1983 heeft hij al eens de genealogie van de familie

Moezelaar/Moeselaar gepubliceerd. 

De afdelingsavonden kan hij helaas niet bezoeken wegens verplichtingen elders, maar hij

blijft op de hoogte door middel van Gens Nostra en natuurlijk ons afdelingsblad.

Andere hobby's van dhr. Moezelaar zijn fotografie, reizen, lezen, kunst en geschiedenis.

J. P. van Boxmeer - Munsters - Boekel  avanboxmeer@hotmail.com      tel: 0492-321697

Mevrouw Van Boxmeer (54), salaris administrateur, is een jaar of drie bezig met het

zoeken naar de families Munsters, Lammers, Van de Mortel en Timmermans in de

omgeving van Deurne en de families Van Boxmeer, Van Nunen, Vissers, Van Doorn uit

Veghel en omstreken. De informatie komt uit archieven, internet en van bidprentjes.

Wanneer zij voldoende gegevens heeft verzameld zal zij zeker gaan publiceren in de vorm

van b.v. een kwartierstaat. Vanwege vervoersproblemen is mevrouw van Boxmeer -

Munsters niet in staat om onze avonden te bezoeken, maar zij blijft op de hoogte door ons

blad en verwacht door haar lidmaatschap de prikkels om weer verder te gaan. Mogelijk

kunnen andere leden voor die prikkels zorgen.

Verder is de geschiedenis van NO-Brabant een onderwerp waarover zij graag iets meer zou

willen weten. Het verzamelen van postzegels is eveneens een hobby van haar.

A. de Leeuw  - Eindhoven              ameertens@hetnet.nl

Mevrouw de Leeuw (39), adm. medewerkster, maar nu thuisblijfmoeder, is sinds 1994

bezig met genealogie, wat zij slechts 1 maand per jaar kan doen. Zij is op zoek naar

gegevens over de families Kervink en Meertens uit Zeeuws-Vlaanderen en Van Bavel en

Mayen uit Tilburg. Informatie komt van het internet, maar ook belt zij naamgenoten. In

Kempen- en Peelland nr. 2, 6-2005 heeft zij al wat meer details gepubliceerd. 

Andere hobby's zijn, tennis, lezen, tuinieren en musea bezoek.
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N. Thijssen-Schouten - Sevenum tieske@conceptsfa.nl            077-4672684

Mevrouw Thijssen (56), (vroeger onderwijzeres) houdt zich al ongeveer 20 jaar bezig met

genealogie en niet alleen dat, zoals we verderop zullen zien. 

Vanwege haar "roots" (moeder komt uit Eindhoven) heeft zij zich aangesloten bij Kempen-

en Peelland. Met het lidmaatschap van onze afdeling hoopt zij makkelijker in contact te

komen met de Brabanders.

Zij is opzoek naar de families Thijssen uit Sevenum, Trienekens uit Eindhoven-Well-

Broekhuizen-Maasbree, Schouten via Brabant naar Hulsberg, Van Rooy uit Eindhoven en

Van der Linden uit Sint Michielsgestel. In het Limburgs Kwartierstatenboek 1998 van de

NGV heeft al eens een publicatie plaats gevonden en ook aan 60 jaar NGV zal zij een

bijdrage leveren. Mw. Thijssen kan een kwartierstaat van acht generaties helemaal vullen,

maar wil meer weten dan namen en datums.

Een paar leuke vondsten heeft zij als volgt beschreven:

Mijn overgrootvader Herman van Rooy (Eindhoven-Stratum) vierde altijd zijn verjaardag

op 6 januari (Driekoningen). Het leek of hij het leuk en bijzonder vond om op deze dag

jarig te zijn. Bij mijn stamboomonderzoek kwam ik er pas achter, dat hij op 7 januari 1869,

's morgens vroeg om 4 uur was geboren in Soerendonk!

Ik was heel blij dat ik na lang zoeken de geboorteakte van mijn betovergrootvader

Johannes Wilhelmus van der Linden had gevonden, 22-2-1823 in Woensel. Maar later, bij

zijn huwelijk, leek deze datum niet te kloppen.

Wat bleek? Op 11-12-1827 was er precies dezelfde akte, alleen de leeftijden van de ouders

waren anders. De eerste akte was van een broertje, dat al op 16-9-1823 was overleden.

Samenhangend met genealogie is mevr. Thijssen lid van de Heemkundevereniging

Sevenum waarvoor zij op dit moment druk doende is het Jaarboek 2005 samen te stellen.

Daarnaast houdt zij toezicht op de bibliotheek van de Oudheidkamer Horst en geeft daar

mede een cursus "Genealogie en oud schrift".

Mensen die graag iets willen weten over de speurtocht naar haar familie, of die

genealogische vragen hebben over Sevenum, mogen altijd contact met haar opnemen.

K. J. Koning-Klasen - Eindhoven jkkjk@jkoning.demon.nl      tel: 040-2117637

Mw. Koning, (67), huisvrouw, is met onderbrekingen, circa tien jaar bezig met genealogie.

Zij is opzoek naar de families Klasen en Pichel in Nederland en Ned.Indië / Indonesië.

Veel gegevens heeft zij inmiddels gevonden in de diverse archieven, waarbij ze zoveel

mogelijk in de diepte zoekt. Bijzondere bronnen heeft ze gevonden in de "Indische

Genealogie Vereniging" en KIT, Indisch Archief. Binnen ons eigen Brabant heeft ze nu

niet meer zoveel te zoeken, zij richt zich nu voornamelijk op Ned.Indië. Een publicatie

over haar stamboom kunnen we nog van haar verwachten.

Andere hobby's zijn fotograferen, geschiedenis en culturen. Daarnaast zet zij zich in als

vrijwilliger voor de vluchtelingen.

Ger Kleinbergen 040-2834714  g.kleinbergen@onsnet.nu

mailto:ameertens@hetnet.nl
mailto:tieske@conceptsfa.nl
mailto:jkkjk@jkoning.demon.nl
mailto:g.kleinbergen@onsnet
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VOOR U GELEZEN:

Uit het grote aanbod tijdschriften van NGV afdelingen. 

Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers: november 2005

- Een leuk verhaal over een boswachter in de familie. 

Een tijdbeeld aan het eind van de 19e eeuw.

Aqua Vitae: afd. Betuwe, nr. 1 - 2006 

- De oudste generaties Heuff.

- Het geslacht Speijers, een genealogie. 

Genealogica, afd. Flevoland: december 2005

- Een beschrijving van de werkzaamheden die de dames 

Ineke Smit en Gertie van Lienen-Visser uitvoeren om de 

Noord Hollandse huwelijken op het Internet te krijgen. 

Zie ook http://genea.pedete.net. 

Ik maak zelf veel gebruik van deze mogelijkheid. Chapeau!

Gens Data, december 2005

- Beschrijving van GensDataPro2.1.

- Genwiki, een genealogische encyclopedie.

Gepermeteerd, afd. 's-Hertogenbosch & Tilburg: december 2005

- Het vervolg van de kwartierstaat van Nell Trommelen. 

Hieraan vooraf gaand een waarschuwing van Toon van Gestel over het gebruik 

van de naamvallen in het Latijn. 

- Naar Indië? Hoe pak ik dit aan (deel 5) door Jaap Cuperus. 

(binnenkort ook in ons theater: 9 mei).

- Dorpsrekeningen van Loon op Zand (deel 3), door John Boeren.

West Noord-Brabant, Periodiek 2005-4

- Kwartierstaat van Frederik Adrianus Roset.

- Kwartierstaat van Petrus Raats (deel 2).

- Het geslacht Hanen (in twee fragmenten).

- Kwartierstaat van Catharina Johanna Verkooijen (deel 1).

Land van Cuijk en Ravenstein, januari 2006

- Een overzicht van archieven, heemkundekringen en historische verenigingen 

in deze regio. Adressen en contactpersonen. 

- Genealogisch-historisch weekend op 18 en 19 maart 2006.
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Uit een aantal tijdschriften van Heemkunde kringen:

Son en Breugel, Heem 2005-4

- De bouw van de kerk van St.-Petrus' Banden.

- Son en Breugel in 1905.

Asten Someren, december 2005

- Uit de geschiedenis van Lierop.

- Asten, de Eeuwelsche Loop.

De Acht Zaligheden, De Rosdoek, december 2005

- Het ontstaan van de nulmeridiaan van Ferro (1ste deel).

- Grenspaal No. 184 gestolen.

Sint-Oedenrode, Heemschild, 2005-4

- Het Graafschap, het geslacht en het kapittel van Rode (deel 1).

Het Land van Thorn, De Kroetwès, januari 2006

- De onder Baexem gelegen goederen van het klooster Sint-Elisabethsdal.

Tot slot wil ik u graag attent maken op een themablad van de 

HCC Genealogie Gebruikersgroep. 

Hierin vindt u de vele facetten van de genealogie, speciaal voor beginners. 

Het blad is uitgegeven in december 2004 en is op de afdelingsavond te koop bij 

Mw. Hardeman. Zeer de moeite waard!

Deze tijdschriften en nog vele andere, liggen, zoals u weet, 

elke afdelingsavond ter inzage / te leen. 

Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

Ger Kleinbergen

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 MEI  2006

e-mail adres: h.unij@hccnet.nl

post-adres : Taunus 1, 5706 PC HELMOND

http://genea.pedete.net
mailto:h.unij@hccnet.nl
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN.

Over honderd jaar is alles voorbij  

Brieven uit de crisistijd 1928-1936

Auteur: Truus Stevens

In haar ouderlijk huis vond Truus Stevens een doos vol brieven uit de periode 1928-1937,

kort voor en tijdens de grote, wereldwijde economische crisis die begon na de Beurskrach

in New York in 1929. 

De meeste waren gericht aan haar vader, Nol Stevens, en geschreven door zijn vrienden,

zijn ouders, broer, zus en verdere familieleden. Daarnaast bevatte de doos een deel van de

briefwisseling tussen haar vader Nol en haar moeder Lien.

Tezamen vormen de brieven een interessant tijdsdocument. 

Ze geven een beeld van hoe de crisis het leven van ‘gewone’ mensen beïnvloedde en hoe

zij zich daaronder voelden.

We kunnen als het ware over de schouders van de briefschrijvers meekijken naar hoe hun

dagelijks bestaan er toen uitzag, wat ze zoal deden, hoe ze met elkaar omgingen, waarover

ze dachten en wat ze belangrijk vonden. 

De brieven bieden een levendige kijk op de werelden van kleine middenstanders,

kantoorpersoneel, studenten, dienstplichtige militairen, verloofden, Indië-gangers,

tuberculose-patiënten en werklozen van die tijd.

Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant 

1580-1652

Auteur: P. M. Toebak

De schrijver, vroeger gemeentearchivaris van Roosendaal en Nispen en later van Breda,

heeft de ontwikkeling van katholiek westelijk Noord-Brabant van het einde van de

zestiende tot en met de eerste helft van de zeventiende eeuw in een wetenschappelijk kader

geplaatst. Onder westelijk Noord-Brabant wordt verstaan het dekenaat van Breda en het

dekenaat van Bergen op Zoom, zoals dat vóór en na 1610 bestond binnen het bisdom

Antwerpen inclusief de vrijheid Roosendaal en de heerlijkheid Nispen.

Naast het geven van een typering van het gebied westelijk Noord-Brabant en de

staatkundig-militaire ontwikkelingen wordt door de auteur ingegaan op de belangrijke rol

van de dekens ‘als schakel’ tussen de bisschop en de priester in de parochie. 

Centraal in het boek staat het dekenale visitatieverslag als historische bron voor kerkelijke

religieuze aspecten. 

De periode 1580-1652 is in het algemeen zeer interessant geweest voor westelijk Noord-

Brabant, in het bijzonder voor de doorvoering van de Reformatie en de Katholieke

Reformatie aldaar.
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Het vooroudergevoel  -  De vaderlandse geschiedenis

Auteurs: Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker

Op de meeste openbare scholen hingen vroeger de geschiedenis-platen van Johan Herman

Isings: van de hunebedbouwers tot Leidens  Ontzet, en van Floris V tot de Vierdaagse

Zeeslag zijn ze honderd-duizenden kinderen levenslang bijgebleven. 

De schilderingen werden in de klas als lesmateriaal gebruikt. 

Isings had niet een volledige vaderlandse geschiedenis geschilderd. Zijn lievelingsperiode

was die van de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw: negentien van de drieënveertig

aquarellen die hij maakte waren aan die tijd gewijd. 

Zoals de onderwijzer nodig was om de ‘gaten’ te vullen die Isings had laten vallen, zo

hebben de schrijvers het op zich genomen om de hele vaderlandse geschiedenis, van de

prehistorie tot de eenen-twintigste eeuw, nog eens te vertellen. 

De haast klassiek geworden schoolplaten dienen opnieuw als illustratie en geheugensteun.

Co van het Groenewoud

LEDEN HELPEN LEDEN!

Op onze afdelingsbijeenkomsten in ’t Trefpunt is er van 19.30 tot 20.00 uur, voorafgaande

aan de lezing, in de pauze en na afloop om 22.00 uur gelegenheid om:

Tijdschriften van zusterorganisaties e.d. te lenen: 

contactpersoon Hans Schippers.

Contactdienst te raadplegen: het NGV-bestand met opgaven van onderzoek aan families

CALS: Wim van Stek.

CD roms te lenen: 

contactpersoon Ad Wijnen.

De bibliotheek te raadplegen:

contactpersonen Lisette van Corven en Co van het Groenewoud.

Vragen te stellen aan mede NGV leden over genealogie, oud schrift, internet, etc etc. bij de

Help-Desk: contactpersonen Ad Wijnen en Henriëtte Hardeman.

Wilt u naar een afdelingsbijeenkomst en heeft u geen vervoer of wilt u juist mensen

meenemen, neem dan vrijblijvend contact op met Henriëtte Hardeman.

Wilt u hulp bij archief onderzoek, neem dan contact op met Toon van Gestel,

hij is wekelijks in het RHCe. te vinden.  
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Wilt u gezamenlijk naar een archief ergens in Nederland, doe dan een oproep op de

website: http://kempenenpeelland.ngv.nl. Dit gaat via Ad Wijnen

(ad.wijnen@hetnet.nl)

Heeft u goede ideeën, leuke websites, leuke programma’s, vragen en suggesties etc?

meldt dit aan bestuursleden. Kijk voor actuele informatie regelmatig op onze website: 

Website afdeling  http://kempenenpeelland.ngv.nl

De adresgegevens van de genoemde personen vindt u achteraan in dit blad op de

binnenzijde van het omslag!

ONZE VRAAG:

Kwartierstaten, Moederslijnen en Schakels

Ons Mededelingenblad publiceert het liefst kwartierstaten (over 5 generaties) in tabelvorm.

De jongste in de familie als probandus heeft daarbij onze voorkeur. Daarnaast plaatsen wij

graag moederslijnen en schakels. Onder een schakel verstaan wij in het algemeen de

afstammingslijnen van 2 onzer leden van een gemeenschappelijke voorouder. Verder zijn

artikelen, die aansluiten bij de themas van onze juni-nummers zeer welkom. Voor deze

juni-nummers: zie Gens Nostra van juni 2004. 

Alle copij toezenden naar en nadere inlichtingen bij Henk Unij.

Genealogische gegevens op de website

Vanuit heel de wereld wordt onze website bezocht. Daarvoor stellen wij genealogische

gegevens ter beschikking. Althans: dat is de bedoeling. Elke maand komen er nieuwe. Dat

kunnen ook de uwe zijn, als u die ter beschikking stelt, bij voorkeur uit deze omgeving.

Toesturen aan en inlichtingen bij Ad Wijnen.

Uw e-mail adres!

Henk Unij beheert het ledenbestand van onze afdeling. Sinds kort beschikt hij ook over 

e-mailadressen van leden. Van dit bestand wil de afdeling spaarzaam, maar doeltreffend

gebruik maken. Uw e-mailadres wordt niet aan anderen verstrekt. Berichten gaan via een

BCC, een Blind Carbon Copy, zodat alleen de geadresseerde en de afzender het e-mail-

adres onder ogen krijgen. Geef uw e-mailadres, en wijzigingen daarvan, aan hem door,

zodat ook u in dat bestand opgenomen wordt. 

Inlichtingen bij Henk Unij: h.unij@hccnet.nl
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EVENEM ENTENKALENDER 2006.

4 mrt. Middelharnis 5  Genealogische dag Goeree-Overflakkee.e

ISGO/Streekarchief, Dwarsweg 40. Organisatie: 

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. 

10:00-16:00 uur.

Info: http://www.genealogie-flakkee.nl/ 

11 mrt. Hilversum Voorjaarsbijeenkomst Familie Organisaties (FO), 

de Akker, Melkpad 12 Inl.: furrerkroes@wanadoo.nl 

12 mrt. Arnhem Genealogisch Onderzoek naar Voorouders in

Nederlands Indië door G. de Kinkelder. 

Museum Bronbeek, Velperweg 47. 

Aanvang 14:00 uur. Toegangsprijs i 8,50. 

Vooraf aanmelden bij VU Arnhem, tel. 026-442 23 63.

18 & Rijkevoort Genealogisch Historisch Weekend. Organisatie NGV

19 mrt. Land van Cuyk en Ravestein. 10:00-17:00 uur 

Inl.: toos_tiny@hotmail.com 

25 mrt. Loenen (Gld) Voorjaarsbijeenkomst Vereniging Veluwse Geslachten.

Inl.: albert.veldhuis@planet.nl 

26 mrt. Arnhem Tien generaties in Indië door drs. W. Westerkamp

(conservator Tropenmuseum Amsterdam). 

Museum Bronbeek, Velperweg 47. Aanvang 14:00 uur.

Toegang i 8,50. Vooraf aanmelden bij VU Arnhem,

tel. 026-4422363. Info: www.bronbeek.nl 

1 apr. Hilversum Alg. vergadering de Terebinth, 

Vereniging voor Funeraire Cultuur. 

Zalencentrum de Akker, Melkpad 14a. 

's Morgens ledenvergadering (voor leden), 

's middags vanaf 14:00 uur lezing door dhr. R. Wobbers

over "De cultuur van dood en begraven", Toegang vrij. 

8 apr. Baarn Voorjaarsbijeenkomst WGOD. 

Lezing door dhr. J. Kaldenbach: Hannekemaaiers,

Haringvissers en andere Hollandgangers. 

6 mei. NGV Alg. Vergadering. Afgevaardigden ontvangen een uitnodiging 

6 mei. Osnabrück (D) Genealogische markt. Zie: www.osfa.de 

13 mei Utrecht NGV - 60 jr. In de Jaarbeurs van 10:00 - 16:00 uur.

15 sept. Wenen 58e Deutscher Genealogentag.

- 18 sept. Info: www.adler-wien.at 

16 sept. Groenlo 11e Oost-Gelderse Contactdag. 

Inl.: a.de.jong@betuwe.net 

28 okt. Hele land Landelijke Archieven Dag. 

Thema: “Geloof en Bijgeloof”

http://kempenenpeelland.ngv.nl
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 Pag. Inhoud

01 Van de redactie. 

  Geplande bijeenkomsten.

02 Korte inhoud van de bijeenkomsten.

04 Het afdelingsbestuur is op zoek naar aanvulling.

05 Mutatie ledenlijst.

06 Jubileum NGV: 60 jaar.

07 Huwelijken burgerlijke stand Noord-Brabant (Henny de Ruijter).

09  Geschiedenis van de grensbewaking (Jaap Kooijman).

12 Rooijmans-Muller (Will van Oers).

13 Nieuwe opzet computerondersteuning voor genealogen (Albert Koning).

15 Historische bronnen komen dit voorjaar naar u toe! (Reg. Archief Tilburg).  

16 Leden stellen zich voor (Ger Kleinbergen).

19 Voor u gelezen: (Ger Kleinbergen).

21 Bibliotheek: aanwinsten boeken (Co van het Groenewoud).

22 Leden helpen leden:

23 Onze vraag:

24 Evenementenkalender 2006.

Niet ondertekende stukken worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de redactie.
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