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VAN DE REDACTIE

Zaterdag 13 mei was het feest in Utrecht. 60 jaar NGV. Zelf was ik daar aanwezig als lid

van de stand van onze afdeling. Daardoor heb ik niet veel meegekregen van het gebodene.

Van het overige programma heb ik de opening meegemaakt. Aan het einde daarvan kreeg

de juiste persoon het juiste eerbetoon: de gouden speld voor oud-secretaris (en wat al niet

meer) Hans van der Horst. In de hal was het niet zo rustig, dat we voor een praatje op

elkaar aangewezen waren. Het was ook niet zo druk, dat we niet op een goede manier met

de bezoekers een gesprek konden voeren. Precies goed dus. De NGV gaat nu op voor 60

nieuwe jaren, waarin de omstandigheden behoorlijk veranderd zijn. Wat er zoal op Internet

verschijnt is niet meer bij te benen. Een goede zaak dus, die vers opgerichte landelijke

werkgroep Internet. 

Met het nieuwe verdwijnt het oude. Na 12 jaar geen themanummer meer. Als ik het hier

niet opgemerkt zou hebben, zou het waarschijnlijk niemand opgevallen zijn. Jammer; maar

wellicht komt er nog ooit een enthousiasteling, die iets heel nieuws voorstelt: een

themanummer in juni! Belangrijker is, dat ook zonder thema wij voldoende kopij hebben

binnengekregen voor dit nummer en zelfs wat opzij hebben moeten leggen. Dank daarvoor

en uw bijdragen blijven wij bijzonder op prijs stellen.

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 12 september Vererving familienaam in vrouwelijke lijn door ir. R.A.J. Dix

Dinsdag 10 oktober Een verknoopt vlechtwerk: populatiegenealogie en de

populatiegenealogische methode.

Over de onderlinge verwantschap binnen een groep mensen

en de manier om dat weer te geven door Toon van Gestel

Dinsdag 7 november Korte ledenvergadering (19.30-20.00) en voordracht.

Nadere gegevens in het septembernummer.
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KORTE INHOUD VAN BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 12 september

Vererving familienaam in vrouwelijke lijn door ir. R.A.J. Dix

Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegenaan loopt, is dat in

een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel voorkomt, maar dat om

onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet worden gevonden. Aan de hand van een

reeks voorbeelden uit verschillende regio’s binnen Nederland en net over de grens zal

spreker laten zien dat, vaker dan men denkt, de familienaam in vrouwelijke lijn is

doorgegeven. Het meest extreme voorbeeld doet zich voor in zowel zijn eigen kwartierstaat

als in die van zijn vrouw, waar een familienaam drie generaties in vrouwelijke lijn is

doorgegeven. Het verschijnsel strekt zich uit over een lange periode, 16e-18e eeuw, daarna

verdwijnt het. Reden genoeg om in slotbeschouwing in te gaan op de achtergronden van dit

verschijnsel en de betekenis voor de genealogiebeoefening.

ALBERT KONING

Albert Koning heeft het afdelingsbestuur verlaten. Daarin heeft hij 5 jaar zijn bijdrage

geleverd. Om te beginnen nam hij eigener beweging de coördinatie op zich van de

werkgroep computergenealogie, toen hij vaststelde dat de zittende bestuursleden om welke

redenen dan ook die taak feitelijk niet meer uitvoerden. Later werd hij tevens lid van het

afdelingsbestuur. Hij organiseerde bijeenkomsten met heemkundige kringen, waarin de

computergenealogen hun programma’s presenteerden. Hij organiseerde de medewerking

van onze afdeling aan de bibliotheek-bijeenkomst in Nuenen, die de inspiratiebron werd

voor die van de afdeling in het jaar van ons 50-jarig bestaan. Bij dat jubileum zorgde hij

ook voor de productie van een DVD: het eerste blijvende digitale produkt van onze

afdeling. Al ging dat niet zonder problemen: inmiddels is deze bijdrage ook financiëel een

succes. Al die tijd deed Albert onverstoorbaar datgene wat hij vond dat nodig was; of

besloot daar mee op te houden, zoals met de werkgroep toen hij dat niet langer zinvol

vond. Als afdelingslid gaat hij onverstoorbaar door en wij mogen nog van zijn diensten

gebruik maken bij de werkgroep opvang nieuwe leden. En hij gaat natuurlijk verder met

anderen te inspireren bij het bewerken van foto’s en het maken van een DVD. 

Albert bedankt: en dat we je nog vaak mogen zien!

Toon van Gestel
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2005

Leden, bestuur en afgevaardigde

Op 1 december 2005 had de afdeling 358 directe en 17 bijkomende leden 

(was 375 resp. 22 op 11 november 2004). 

De ledenadministratie werd verzorgd door Henk Unij, die tevens het bestand van e-mail-

adressen van leden beheerde. Dit bestand telt momenteel 87 adressen; het is vijf maal

gebruikt: een oproep tot hulp bij de Genealogische Dag 2007, een oproep tot inzenden

kwartierstaten, toelichtingen op de agenda's van de ledenvergaderingen en een

waarschuwing voor de stamboomoplichter.

Na de ledenvergadering van de afdeling op 15 februari 2005 bestond het bestuur uit: Toon

van Gestel (voorzitter), Jan Waszink (secretaris), Piet Dalmaijer (penningmeester),

Henriëtte Hardeman-Emans, Albert Koning en Ad Wijnen; afgevaardigde: Ad Hoeben. 

Er bleef een vacature in het bestuur, die in 2005 niet kon worden opgevuld.

Bijeenkomsten met voordracht en excursie

In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven, werden de volgende

voordrachten gehouden:

Datum Spreker   Onderwerp                                           Opkomst

11 jan. Wim Rozendaal Het programma Aldfaer...........................................80

15 mrt. J.F. Crul/hr. Gloudemans Genealogie en Marechaussee...doe er wat mee !.....36

19 apr. Tiny van Dooremolen Gildenarchieven als bron voor 

genealogisch onderzoek .........................................30

24 mei mr. Beatrix C.M.van Erp-Jacobs

De nalatenschap: een bron van conflicten...............41

20 sep. Ad Wijnen Grensafscheiding en genealogie..............................42

11 okt. ir. W. van de Westeringh De krant als genealogische bron .............................47

  8 nov. Cees Heystek Genealogische uitvoermogelijkheden 

van computerprogramma's......................................37

22 nov Jos Kaldenbach Stamboomonderzoek in  Duitsland.........................49

Gemiddeld 45 bezoekers per bijeenkomst (was 54 in 2004 en 32 in 2003). 

Aankondigingen werden naar plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd

en daarin geregeld opgenomen.

Voorts was er op 28 april een excursie naar Buren met een bezoek aan het Museum der

Koninklijke Marechaussee en het daarin gevestigde archief, en een stadswandeling met

gids, waaraan 39 personen deelnamen. 

Ledenvergaderingen van de afdeling

--Vergadering op 15 februari in 't Trefpunt

  Aanwezig 32 leden.

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester over 2004 en de begroting voor 2005

werden goedgekeurd. De kascommissie had de boeken in orde bevonden. 

Aan de hand van het jaarverslag over 2004 werd het functioneren van de 

afdeling besproken.
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Helaas was Anton Schoorlemmer door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt, zijn

bestuursfunctie neer te leggen. Toon van Gestel (voorzitter) en Henriëtte Hardeman-

Emans, beiden aftredend volgens rooster, werden herkozen.

Na een discussie over de taak van de plaatsvervangend afgevaardigde werd Ad Hoeben tot

afgevaardigde gekozen en Toon van Gestel tot plaatsvervangend afgevaardigde.

--Korte vergadering op 19 april in 't Trefpunt

Deze vergadering diende ter voorbereiding op de Algemene Vergadering (AV) van de

NGV in mei (ten tijde van de normale jaarvergadering in februari waren de stukken voor

de AV nog niet rondgestuurd, in het vervolg die vergadering dus later houden).

Aanwezig waren bij het begin 17, en bij het einde 30 leden.

De agenda van de AV werd door de afgevaardigde doorgenomen; vragen en opmerkingen  

uit de deze vergadering zijn door de afgevaardigde naar de AV meegenomen.

--Korte vergadering op 22 november in 't Trefpunt

Aanwezig 28 leden.

Op de agenda, ter voorbereiding op de AV van 3 december: de begroting NGV voor 2006

en beleidsplannen van het hoofdbestuur (HB) van de NGV, met als belangrijk punt een

wijziging van de volmachten van  bestuursleden van afdelingen. Dit laatste naar aanleiding

van een meningsverschil tussen het HB en de NGV-afdeling Computer-genealogie, een

zwaar punt op de AV.

De vergadering had geen opmerkingen over de begroting. Afgevaardigde zal op de AV

geen vragen stellen over het financiële beleid en op de volgende ledenvergadering KPL

rapporteren over de overige punten.

Bestuur

Het bestuur kwam dit jaar acht maal bijeen. 

Ter sprake kwam: het werven van vrijwilligers (zie hieronder) en verder alle onderwerpen

die in dit jaarverslag aan de orde komen.

Een delegatie uit het afdelingsbestuur nam deel aan een vergadering van het hoofdbestuur

NGV met de Brabantse afdelingen op 28 mei in Weert. De vraag werd opgeworpen, hoe

men vrijwilligers voor de diverse activiteiten werft en behoudt. Naar aanleiding hiervan

heeft Ad Wijnen een document over dit onderwerp, opgesteld door de Rabobank voor

sportverenigingen, bewerkt voor NGV-afdelingen. Het bewerkte document is in het

bestuur en in een kaderbijeenkomst besproken; voorbereidingen worden getroffen om het

ter kennis van de overige NGV-afdelingen te brengen. 

Verslag afdelingsafgevaardigde (Ad Hoeben)

De behandelde zaken op de twee vergaderingen in dit kalenderjaar, 23 april en 3 december

waren van zeer verschillende draagwijdte. Kabbelde de vergadering op 23 april rustig

voort, met slechts hier en daar een vraag of opmerking, de vergadering van 3 december

stond practisch volledig in het teken van de door de functionele afdeling Computer-

genealogie (CG) aangekondigde afscheiding als bepaalde eisen niet werden gehonoreerd.

Het hoofdbestuur heeft nadat o.a. de voorgaande voorzitter, de heer Dix, zijn zegje had

gedaan over de afgelopen tien jaar (“tien jaar van alleen maar onrust en problemen” met de
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groep CG; “het is nu tijd om ingrijpende maatregelen te treffen”), lichtte het HB de

vergadering in van de volgende beslissingen: het bestuur van de afd. CG ontvangt een brief

waarin het HB adviseert de eer aan zichzelf te houden en af te treden. Als niet binnen

veertien dagen dit aftreden is geëffectueerd zal het HB het gehele bestuur royeren en gaan

werken aan het zoeken van nieuwe bestuursleden voor de afdeling.

Op een vraag hoe het staat met de door de afdeling CG vervaardigde software, de voorraad

CDRoms die nog verkocht moet worden en alle overige materiële zaken, verzekerde de

voorzitter, de heer Trap, dat daarvoor alle noodzakelijke maatregelen waren getroffen.

Gezien het feit dat het HB niet meer bereid was voor de zoveelste keer in overleg te treden

met het bestuur van de afdeling CG, werd een commissie van goede diensten, waartoe door

een aantal leden een aanzet was gegeven, niet ingesteld.

Gezien de voor deze materie gebruikte tijd werd van de overige agendapunten een selectie

gemaakt, waarbij de behandeling van het beleidsplan 2006/2008 tot de volgende

vergadering, 6 mei 2006, werd verschoven.

Vermeld werd:

-de volgende rechtszitting tegen de malafide aanbieder van genealogieën, de heer Pince

van der Aa, is gepland voor 9 januari 2006

-er zullen maatregelen worden getroffen om de effecten van in de toekomst mogelijk

opnieuw plaatsvindend vandalisme (er zijn in de afgelopen periode ruiten bij het VC in

Weesp ingegooid) te minimaliseren. Dit zeker in verband met de kans op brandstichting

-in het budget van het jubileum zal een reservering voor de BTW-kosten moeten worden

getroffen.

Landelijke Genealogische dag 2007 (Henriëtte Hardeman-Emans en Ad Wijnen)

Begin 2005 heeft het hoofdbestuur onze afdeling gevraagd, de landelijke genealogische

dag van de NGV in 2007 te organiseren. Na intern beraad en een inventarisatie over de

bereidheid van de leden om hand en spandiensten te verlenen hebben wij daarin

toegestemd. Henriëtte Hardeman en Ad Wijnen zullen de kar gaan trekken. Nu is 2007 nog

ver weg, maar ...... de eerste stappen zijn toch al gezet om het een en ander in de steigers 

te zetten. 

Omdat in 1982 deze dag in Eindhoven georganiseerd was ter gelegenheid van het 750-jarig

bestaan van die plaats, hebben wij nu, als afdeling Kempen en Peelland besloten om deze

dag te gaan organiseren in Helmond, een stad die de laatste jaren landelijk heel positief in

beeld is gekomen.  

Er is al een eerste gesprek geweest met de gemeente Helmond, nl. met de

communicatieadviseur en PR-man van de gemeente Helmond en met de directeur van de

"Stichting Stadspromotie Helmond". Dit gesprek is zeer positief verlopen en een aantal

mogelijkheden etc is de revue gepasseerd. 

Het hoofdbestuur van de NGV, en ons eigen bestuur, hebben mondeling toestemming

gegeven om hierin verder te gaan. In de komende  maanden zullen enkele officiële stappen

gezet worden om het een en ander vast te leggen. Daarna moet het programma verder

ingevuld worden, maar tegen die tijd zullen we u verder informeren en vragen om actief

mee te denken hoe het allemaal verder moet gaan etc. Misschien moeten we u dan ook

vragen om hulp  bij wat deelprojecten. 
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Mededelingenblad (redactie: Toon van Gestel, Hugo Schaap en Henk Unij)

De redactie had dit jaar dezelfde samenstelling als in het jaar daarvoor. Uit breiding van de

redactie werd ook dit jaar niet verwezenlijkt. 

Het themanummer ging dit keer, vooruitlopend op de viering van 60 jaar NGV in 2006,

over grenzen. Dit nummer telde met 8 extra bladzijden in totaal 32 bladzijden, zodat het

Mededelingenblad dit jaar 104 pagina’s telde. Recensies van boeken in de bibliotheek

werden verzorgd door Co van het Groenewoud en Ger Kleinbergen deed ditzelfde voor

tijdschriften. Een vragenformulier bestemd voor nieuwe leden werd twee maal opgenomen:

de tweede keer met de beloofde blanco achterzijde. De opbrengst van de eerste keer werd

door Ger Kleinbergen verwerkt tot een fiks aantal kennismakingsartikelen van leden in het

laatste nummer. Artikelen, die bij de redactie de voorkeur genieten worden nog immer

slechts in mondjesmaat aangeleverd. 

Website (Ad Wijnen)

Zoals al eerder is vermeld, is onze website als beste uit de bus gekomen bij een

beoordeling van alle afdelingswebsites van de NGV door een onafhankelijke commissie.

Een van de punten was dat de site goed onderhouden werd. Dit hebben we ook dit jaar

weer proberen vol te houden. Toch blijkt in de praktijk dat, hoewel de site  een redelijk

aantal keren bezocht wordt, de leden maar weinig animo tonen om eens iets van hun

gegevens via de site te publiceren. Ook de mogelijkheden van het forum worden  maar

sporadisch gebruikt.

Onze technische webmaster, Hans Warnar, heeft te kennen gegeven er mee te willen

stoppen omdat hij de website van de NGV gaat bijhouden. Heel jammer. Wij waren en zijn

erg content met wat hij tot nu toe voor ons gedaan heeft.  Onze dank daarvoor. Wij zijn er

wel in geslaagd om iemand anders te vinden die zich nu aan het inwerken is. Medio 2006

neemt deze dit werk over.

Bibliotheek (Co van het Groenewoud en Lisette van Corven)

Mede dankzij een aantal verbeteringen op het gebied van de uitlening en presentatie mag

de bibliotheek zich verheugen in een toenemende belangstelling. De veranderingen

betreffen onder meer:

- het gratis lenen van maximaal 3 boeken per bijeenkomst voor de periode van  één maand;

- het uitgeven van een handzame (A5 formaat) catalogus;

- het bieden van de mogelijkheid om via de website met behulp van een (deel van de) titel, 

  auteur of trefwoord naar boeken te zoeken.

Vanuit een, door het afdelingsbestuur ter beschikking gesteld, budget kon wederom een

klein aantal (nieuwe) boeken worden aangeschaft. Daarenboven werd het arsenaal aan

boeken vergroot door enkele schenkingen van leden; dank aan de gulle gevers.

Het aantal uitleningen in 2005 bedroeg 32. Veel vraag was er naar de Limburgse en

Zeeuwse kwartierstatenboeken. Ook is er een toenemende belangstelling voor boeken

m.b.t. de geschiedenis van Zuidoost-Brabant.
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Uitleen recente tijdschriften (Hans Schippers)

In 2005 zijn er totaal 60 mapjes met tijdschriften door de leden geleend.    

Het aantal uitgeleende tijdschriften blijft al jaren bijna ongewijzigd, zie tabel.

2004 2003 2002 2001 2000

58 61 65 55 58

Het aantal actuele NGV tijdschriften is afgenomen van 34 naar 31 stuks; 

niet meer verschijnen: 

Overkwartier van Gelre, Gens Haga en Gens Gelriae.

Het tijdschriftenbestand  "Heemkunde" is uitgebreid met De Kroetwes en komt nu totaal

op 17 stuks.

Uitleen CD's (Ad Wijnen)

Van deze mogelijkheid wordt sporadisch gebruik gemaakt. Dit jaar zijn een paar CD’s

aangeschaft van de “Genealogische Datenbank des Heimatvereins der Erkelenzer Lande”.

De catalogus staat op internet, dus een ieder kan zich op de hoogte stellen van wat er in ons

bezit is.

Werkgroep Computergenealogie (Ben Bal, Johan van Hassel, Albert Koning, 

Wim van Stek, Henk Unij en Willem van Zantvoort).

Het jaar 2005 begon met de uitlevering van de langverwachte Jubileum-DVD.

Een aantal activiteiten die traditioneel door de werkgroep werden uitgevoerd werd

inmiddels door de afdeling georganiseerd, zoals bijeenkomsten met bibliotheken en

heemkundekringen in de regio.

De computergenealogische voordrachten werden opgenomen in de reguliere lezingen-

cyclus van de afdeling (zie hierboven, voordrachten Wim Roozendaal en Cees Heystek).

Intussen zocht de werkgroep naar nieuwe mogelijkheden om haar werkzaamheden ten

behoeve van de afdeling voort te zetten. Een inventarisatie onder de afdelingsleden naar

wensen met betrekking tot cursussen, die computergenealogisch gerelateerd waren, leverde

slechts een zeer geringe respons op. Klaarblijkelijk zijn binnen de afdeling zoveel

genealogen tot het gebruik van de computer overgegaan, dat, in tegenstelling tot een jaar of

tien geleden, er geen duidelijke behoeften op dit gebied meer bestaan.

De werkgroep besloot daarom zichzelf op te heffen. Om de afdelingsleden niet in de kou te

laten staan, bieden voormalige werkgroepleden op verzoek wel ondersteuning aan hen, die

op specifieke computergebieden nog vragen hebben. Hun namen zijn op de omslag van het

afdelingsblad en op de website terug te vinden.

Daarnaast heeft de afdeling Kempen en Peelland onlangs contacten gelegd met de Hobby

Computer Club, die ook over een genealogische gebruikersgroep beschikt en binnen de

afdeling Zuidoost-Brabant onlangs een werkgroep computergenealogie heeft opgericht.

Die samenwerking biedt verdere perspectieven.
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Dienst Informatie en Promotie (DIP) en Werkgroep Standbemanning 

(Henriëtte Hardeman-Emans)

DIP. Vanuit het hoofdbestuur wordt op dit moment niets aan DIP gedaan.

Stands. De afdeling heeft dit jaar met een infostand gestaan op een manifestatie van het

Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen op 21 mei in Lummen, Belgie,

en op de Brabantse Contactdag, zie hieronder.

Locale activiteiten.Tijdens de maandelijkse ledenbijeenkomsten zijn er duidelijke

infohoeken en er is altijd een tafel met vele genalogische info folders. Deze folders vinden

gretig aftrek. De nieuwe NGV-folder wordt regelmatig naar de info standaard in het archief

in Eindhoven gebracht. Ook worden daar op het mededelingenbord aankondigingen van de

ledenavonden opgehangen.

Contactdienst, CALS (Wim van Stek)

Voor de Contactdienst was het een rustig jaar. De hoeveelheid beschikbare gegevens is iets

toegenomen, het aantal inzenders is nagenoeg gelijk. Op de ledenavonden werden de

gegevens minder geraadpleegd dan in de voorafgaande jaren. Mogelijk is hier van invloed

dat men nu in de gelegenheid is om het totale bestand via internet te raadplegen

(http://www.contactdienst.nl/). 

Opvang Nieuwe Leden (Henriëtte Hardeman-Emans)

Alle 22 nieuwe leden van het afgelopen jaar hebben een welkomstbrief, info over de gang

van zaken in de afdeling, een vragenlijst voor nieuwe leden en de routebeschrijving naar

het Trefpunt ontvangen.

Op 20 januari werd in Weert een kennismakingsbijeenkomst gehouden voor NGV-leden

die van de opgeheven afdeling Overkwartier van Gelre naar KPL waren overgeschreven.

Vier van deze twaalf nieuwe KPL-leden verschenen; er werd geanimeerd gediscussieerd

over een breed scala van genealogische onderwerpen.

In september was er een algemene infoavond voor nieuwe leden ter kennismaking met het

bestuur. Zes nieuwe leden hebben daarvan gebruik gemaakt. Men vond de avond zeer

zinvol. Ieder jaar zal in september nu zo een avond gehouden worden.

Aan het einde van het jaar is Klaas de Jonge gestopt als reserve bij deze werkgroep.

Leden helpen leden (Ad Wijnen)

Nog steeds is dit niet goed van de grond gekomen. Het bestuur beraadt zich erop om dit

anders vorm te geven. Hier wordt in de loop van 2006 op teruggekomen.

Brabantse Contactdag (Toon van Gestel, Henriëtte Hardeman-Emans en Piet Dalmaijer)

De 18  Brabantse contactdag werd georganiseerd samen met het Regionaal Archiefde

Tilburg (RAT) en gehouden op 29 oktober 2005 in het RAT. Wederom deden slechts 3 van

de 4 Brabantse NGV-afdelingen mee.

Piet Dalmaijer nam opnieuw de verantwoordelijkheid voor het financiële deel op zich.

Daarnaast was onze afdeling in de organisatie vertegenwoordigd door Henriëtte Hardeman

en Toon van Gestel. Voor het RAT vormde deze Brabantse Contactdag tevens de invulling

van de landelijke archievendag. Het thema van deze dag was "Buren en familie vind je op

de digitale snelweg".

http://www.contactdienst.nl/
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De drie NGV-afdelingen richtten voor het eerst gezamenlijk een stand in. Daarnaast was

nog een 16-tal standhouders present, werden er vier drukbezochte lezingen gegeven, twee

demonstraties door medewerkers van het RAT en een workshop. Ook deze keer was er een

deskundigenpanel, dat echter matig geraadpleegd werd. 

Het programmaboekje werd geheel vernieuwd en ook deze keer samengesteld door Toon

van Gestel. Dit boekje levert de NGV de inkomsten, waarmee het de onkosten bestrijdt.

Een kleiner deel van de bezoekers dan voorheen schafte dit aan, omdat de gegevens ook te

downloaden waren vanaf de website. Er was een tekort van i 56, dat opgevangen is door

de reserves opgebouwd bij vorige contactdagen. De samenwerking tussen NGV en RAT is

beide partijen goed bevallen. Ook de meeste deelnemers uitten desgevraagd hun

tevredenheid. 

Viering 60 jarig bestaan van de NGV  (Ad Wijnen) 

Deze jubileumdag wordt gehouden in Utrecht op 13 mei 2006.  Hiervoor is gevraagd of de

afdelingen zich daarop willen voorbereiden. Om dit vorm te geven zijn er over  alle

afdelingen heen, 6 clusters gevormd. De bedoeling is dat elke cluster  zich presenteert.

Ons cluster bestaat uit de afdelingen uit Noord-Brabant en Limburg. Als thema hebben

deze gekozen “Over de grens”.

Om dit alles te coördineren is binnen ons cluster een werkgroep gevormd waarin elke

afdeling vertegenwoordigd is. Al brainstormend is een aantal onderwerpen genoemd die nu

verder uitgewerkt worden. Om wat voorbeelden te noemen: 

Vluchtoord Uden, Maasschippers, Migratie, NS personeel, etc.

Verder heeft men de intentie om landelijk zoveel mogelijk kwartierstaten  te verzamelen,

die op CD-Rom gratis ter beschikking gesteld gaan worden.

Er is nog wel wat werk te verzetten, maar het komt allemaal wel in orde.

Werkgroep Zuidoost-Brabant (Henny de Ruijter, Ad Wijnen, Toon van Gestel)

De werkgroep Zuidoost-Brabant van onze afdeling is in het jaar 2005 van start gegaan en

heeft in september een boekje uitgebracht met genealogische broninformatie in het

werkgebied van onze afdeling. Daarnaast wordt ook een aantal praktische zaken vermeld,

zoals adressen van heemkundekringen, boeken in onze bibliotheek etc. Natuurlijk is het

verre van compleet. Het is een aanzet en we zullen proberen dit in de loop van de jaren aan

te vullen en te verbeteren. Het boekje is te koop op onze afdelingsavonden en kost 1 euro. 

U kunt hierin ook uw bijdrage leveren door ons uw gegevens en correcties op het boekje

door te geven.

Gebruikersplatform Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (Toon van Gestel)

In dit platform is plaats voor 7 bezoekers, waaronder een vertegenwoordiger van de NGV.

Toon van Gestel nam de plaats in van Vic van Lijf. Het platform komt 3 x per jaar bijeen.

Voorafgaande aan het overleg met het RHCe vindt er onderling overleg plaats van de

gebruikersvertegenwoordigers. Het afgelopen jaar werd het aantal aangevuld tot het

maximale aantal leden door het toetreden van Ad Hoeben en dhr. P. vd Meulenhof.

Ook dit jaar werd het overleg gedomineerd door de komende opheffing van de locatie

Helmond en het overbrengen van alle archiefbestanden naar Eindhoven. Daar de politieke

besluitvorming over, en de bestuurlijke invulling van, de mogelijkheden tot raadpleging in
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het Helmondse nog steeds onduidelijk zijn, kwam ook het overleg niet veel verder. 

Wel werd dit jaar een extra bijeenkomst ingelast. Daarnaast kwamen de gebruikers-

vertegenwoordigers overeen een vierde bijeenkomst per jaar na te streven. 

Onvrede met de gang van zaken rond de opheffing van de locatie Helmond heeft er toe

geleid, dat de vier vertegenwoordigers uit het Helmondse hun vertrek uit het platform

hebben aangekondigd. 

Kaderbijeenkomsten

Bijeenkomsten werden gehouden op 7 april en 27 oktober in 't Trefpunt; aanwezig 14 resp.

16 leden. 

Aan de orde kwamen: de Genealogische Dag 2007, de collectie bidprentjes van het RHCE

(gaan we ons daarmee bemoeien ?), de inventarisatie van de activiteiten van onze leden,

het document "werving en behoud van vrijwilligers", de werkgroep Zuidoost-Brabant en de

enquete onder nieuwe leden. Verder werden veel lopende zaken besproken. Deze

bijeenkomsten worden als nuttig ervaren en zullen worden voortgezet.

Heeze, december 2005

Jan Waszink, secretaris    

Goedgekeurd op de afdelingsledenvergadering op 11 april 2006 te Eindhoven

Toon van Gestel, voorzitter NGV-KPL

MUTATIES LEDENLIJST
Per 04-04-2006, totaal 9953, waarvan voor Kempen- en Peelland 334 en 16 bijkomende leden

Nieuwe leden:
Mw. I.J.M.C. Schepers Burg. Van Houtlaan 145 5701 GE Helmond
Dhr. G.S. Wiersema Amazonelaan 15 5631 KW Eindhoven 

Adres wijziging:
Dhr. L.J. van den Boogaart Winkelcentr. Woensel 237 5625 AG Eindhoven
Dhr. H. Schaap Overmaaipark 18 3920 Lommel (B)

Alle correspondentie te richten aan het landelijke secretariaat:  
NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp
Gebruik bij correspondentie  ALTIJD  uw  lidmaatschapsnummer!

Henk Unij
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VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Omdat onze afgevaardigde Ad Hoeben verhinderd was, heb ik als plaatsvervangend

afgevaardigde hem vervangen op de Algemene Vergadering. De perikelen rond de afdeling

computergenealogie werden afgerond met het beroep van de geroyeerde exbestuurders van

die afdeling. Omdat in onze afdelingsledenvergadering hierover niet was gestemd in

overeenstemming  met de statutaire regels, kon ik hierover niet mee stemmen. Omdat het

royement van de AV niet de vereiste bekrachtiging kreeg is dat royement van de baan. HB-

lid Aalsma zegde hierop zijn lidmaatschap van het HB op. Later werden ook vraagtekens

geplaatst bij kandidaat HB-lid van Venetiën i.v.m. zijn niet in zijn cv vermelde rol bij

Historic Future. Hij kreeg bij de stemming geen meerderheid. Hierdoor is de beoogde

uitbreiding van het HB met 2 personen niet verwezenlijkt. Jammer! 

De gedachten over het stemrecht der leden en deze evt te beperken tot ‘one man, one vote’

leiden tot de oprichting van een commissie, die met oplossingen zal komen om de huidige

knelpunten op te lossen. Ondergetekende is lid van deze commissie geworden.    

De DIP wordt DICP (Dienst voor Informatie, Communicatie en Promotie) met ons

afdelingsbestuurslid Henriëtte Hardeman aan het hoofd. Leden werven én behouden is van

belang, zeker nu het ledental al enkele jaren terugloopt. De financiële reservers van de

NGV zijn stevig genoeg, maar er zal toch een balans moeten zijn tussen inkomsten en

uitgaven. Ook het werven van vrijwilligers baart zorgen. De powerpoint presentatie van

onze afdeling is beschikbaar voor andere afdelingen. Het HB gaat met de Sesamakademie

deze zomer brainstormen over een beleid terzake op lange termijn. 

Het regio-overleg van HB met de afdelingen blijft gehandhaafd.

De nieuwe webmaster Jan Netelbeek is ook de man van een nieuwe werkgroep

Internetbeleid.

Het VC is inmiddels gecertificeerd door de Mormonen en daar kunnen dus gegevens

worden opgevraagd. 

Het buitenonderhoud van het gebouw is inmiddels gereed, binnen is het aangepast aan de

eisen van de brandweer. Door digitalisering komt er ruimte vrij en zelden tot nooit

geraadpleegde stukken kunnen buiten het VC worden opgeslagen. Daardoor kan ook de

gestage stroom nieuwe aanwinsten in het VC woreden opgeborgen. Op middellange

termijn wordt gedacht aan uitbreiding gelijkvloers of met een extra verdieping.

Toon van Gestel

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 AUGUSTUS  2006

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

post-adres : Taunus 1, 5706 PC HELMOND
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KORTE IMPRESSIE  VAN ONZE AFDELINGSLEDENVERGADERING

Enkele jaren ben ik nu lid en trouw bezoeker van de afdelingsbijeenkomsten. 

Wat valt je dan op als nieuweling in de afdeling? 

Allereerst hebben we een heel goed bestuur, dat er steeds weer in slaagt om uitstekende

activiteiten te organiseren voor de leden! 

We hebben een vakbekwame secretaris, die zorgt voor een prima verslaglegging. 

De verslagen kregen ook voldoende aandacht tijdens de bespreking op de vergadering. 

Een goede zaak, dat ook de voorzitter alle ruimte gaf aan de leden om hun bijdrage naar

voren te brengen. 

Ook financiën stonden op de agenda. Waren er vorig jaar opmerkingen, dat het financiëel

verslag niet helemaal volledig was, dit jaar heeft de penningmeester de opmerkingen ter

harte genomen en een volledig verslag gepresenteerd.

Dan kom ik nu op het punt, dat mij meer zorgen baart: de democratie richting de landelijke

NGV. Vorig jaar speelde het spanningsveld over het voeren van het woord in de AV

(Algemene Vergadering) van de NGV, waarbij onze ledenvergadering duidelijk aangaf, dat

ook onze voorzitter, desgewenst, daar zeker het woord kan voeren. Dit jaar werden we

verrast door de afgevaardigde, die een keuze had gemaakt uit een aantal zaken, die hij daar

in wilde brengen. Dit gebeurde mondeling en dat overvalt je op zo’n vergadering. Hoe

demokratisch zijn deze keuzes en welke achterban vertegenwoordigen zij?

Wil je iets meer democratie, dan zou je als afgevaardigde in de toekomst iemand uit het

bestuur moeten kiezen. Het bestuur is ook demokratisch gekozen, het staat dicht bij de

leden en heeft ook de mogelijkheid om over de materie onderling te overleggen. 

Bestuur, bedankt voor de wijze waarop u onze belangen vertegenwoordigt.

Henny de Pée

GENEALOGISCHE DAG 2007 

Op verzoek van het hoofdbestuur organiseert onze afdeling volgend jaar de 

landelijke genealogische dag van de NGV op 26 mei 2007 in Helmond. 

Reserveer deze dag alvast in uw agenda!!!

De organisatie is in volle gang. Dat weekend  wordt in Helmond ook  ARTIMOND

gehouden, de jaarlijkse kunstmanifestatie van Helmond. Onze NGV dag wordt een

onderdeel van Artimond! Onze dag wordt gehouden in het nieuwe Bavaria House,        

het kasteel, Boscotondo en het Filmhuis. Er zijn genealogische lezingen, excursies en

informatiestands en er komt een themanummer van Gens Nostra over Helmond. 

Wie nog wil meewerken aan de voorbereidingen voor deze dag (onderzoek, artikel

schrijven, excursies begeleiden, contacten met standhouders regelen etc., ideeën) en voor

informatie  kunt u contact opnemen met:  

Ad Wijnen en Henriëtte Hardeman van het organisatiecomité. 

mailto:h.unij@hccnet.nl
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MOEDERSLIJN ANNA MARIA van de KERKHOF

I Anna Maria van de Kerkhof

* 06-05-1910 Eindhoven 

† 09-05-1978 Geldrop

X 12-02-1931 Eindhoven met Marinus Marcelus Magielse

* 12-09-1905 Klundert 

† 09-11-1977 Eindhoven.

II Johanna van Padua

* 11-03-1883 Dinther 

† 14-11-1925 Eindhoven

X 24-01-1909 Woensel met Martinus van de Kerkhof 

* 04-07-1876 Woensel en Eckart 

† 09-08-1946 Vlokhoven. 

III Johanna Maria van den Brand

* 13-04-1851 Schijndel 

† 13-07-1910 Schijndel

X 06-11-1879 Schijndel met Lambertus van Padua 

* 26-02-1842 Dinther 

† 01-02-1895.

IV Maria Elisabeth van de Ven

*  08-09-1823 St. Michielsgestel 

X 11-05-1850 Schijndel met Martinus van den Brand 

*  30-04-1815 Liempde

V Johanna Maria van Oers

~  22-05-1789 Esch 

X 13-09-1813 Esch met Johannes van de Ven, *  Esch.

VI Hendrina Heesels

~  01-11-1763 Esch 

X 01-08-1784 Esch met Petrus van Oers  

~  20-09-1759 Esch

VII Anna Maria van den Bichelaer 

~ 24-05-1732 Helvoirt 

• 16-05-1795 Esch 

X 15-06-1760 Helvoirt met Wilhelmus Heesels 

* Oisterwijk, • 15-03-1818 Esch

Ingezonden door mevr. A.M.M. Magielse-Dix, Witte de Witstraat 30, 5666 EH Geldrop

 RHCE, OAA Oirschot 8 f. 432.1

 Hij voegde de naam de Landas pas aan het eind van zijn leven aan de zijne toe. 2

 Mijland e.a. (red), Oog op Oirschot, pag. 82.3

 Ook: van den Heuvel tot Rijnenburg4

 RHCE, N Oirschot 259 nr. 163.5
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EEN DROEVIGH STERFGEVAL

Op zondag 17 januari 1734 meldt de drossaard van Oirschot, mr Jean de Marcq, uit naam

van Sijn HoogEd.  de heer van Oirschot, aan de Schepenbank dat op gisteren avondt de

clocke omtrent ses uren is komen te overlijden mevrouwe desselfs gemalinne, de vrouwe

van Oirschot, en verzoekt, omtrent dat droevigh sterfgeval sodanige laatste eere mogten

worden gedaen als aen wijlen de hoogh welgeb. Heer en Vrouwe van Oirschot is geschiedt

geworden .1

Jacob Dirck Sweerts de Landas is de zoon van Maarten Christiaan Sweerts  en Geertruijd2

Clementia van Els tot Boedelham. Zijn vader koopt in 1672 de halve heerlijkheid Oirschot,

en wordt daarmee in naam Heer van Oirschot. Bij zijn dood op 24 juni 1704 is zijn oudste

zoon pas 9 jaar oud, zodat de heerlijke rechten worden waargenomen door de douariere .3

Jacob trouwt met Vrouwe Geertruijt Wilhelmina Dorothea Bartolotti van den Heuvel in

Beijcheling . Zij krijgen vier kinderen. Op 4 januari 1734, als zijn vrouw voor de vierde4

keer zwanger is, maken de heer en vrouwe van Oirschot een codicil bij hun testament . 5

De vrouwe is dan al sieckelijck (…) maer haer verstant memorie en sinnen wel machtig.

Op 11 januari 1734 wordt hun dochter Dorothea Wilhelmina gedoopt. Binnen een week, op

16 januari, is de vrouwe van Oirschot overleden. De Hoog Edele Mevrouwe van Oirschot

wordt begraven op 23 januari 1734.

Uit respect en volgens aloude traditie besluiten de schepenen haar de gebruikelijke eer te

bewijzen, en dus meldt het Resolutieboek dat morgenochtend om half elf sal worden

aenbesteedt omme met alle drie klokken en de schel drie aen een volgende weken te

luijden, ende drie nogh volgende weeken met de grote clock alleen, dus te samen 6 weken,

drie maal daags te weten des morgens van ses tot seeven uure, des middags van elf tot

twaalf uure en des avonds van ses tot seven uren.

Anton Neggers
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GENEALOGIE OP INTERNET

Tijdens een discussie op de TV, in maart 06, kwamen ouders en kinderen aan het woord

over het gebruik van Internet. Op vragen wat er op Internet te koop is en hoe je dat

allemaal kan vinden wisten de jongenlui wel antwoord te geven. Ze wisten beter de weg

dan hun ouders, mensen van rond de veertig. En die veertigers zijn de kinderen van de

genealogen, want de meeste van die genealogen zijn gepensioneerd. Grofweg kunnen we

de gebruikers van Internet in deze drie generaties indelen. Dat betekent dat grootouders

raad kunnen vragen aan hun kinderen en kleinkinderen. Het is een rijkdom van deze tijd. 

Een van de ontelbare onderwerpen welke op Internet zijn te raadplegen is onze genealogie.

Tijdens zijn wekelijks spreekuur in het Historische Centrum in Eindhoven sprak ik

hierover met onze voorzitter, Toon van Gestel. Omdat er blijkbaar nog veel mensen zijn

die om uiteenlopende redenen daar nog niet aan begonnen zijn, vroeg hij mij hierover een

artikel te schrijven in ons Kempen- en Peelland mededelingenblad.

Het ijzeren tijdperk

In de tijd voor het gebruik van de computer bij genealogische onderzoek, het ijzeren

tijdperk, deed men zijn onderzoek in een regionaal archief. Het onderzoek bleef dan

beperkt tot de regio. W anneer in het verleden een jong meisje of een jonge man na haar of

zijn huwelijk zich in een andere, vaak naburige, streek vestigde, was de genealoog deze

persoon kwijt. Onderzoekers, woonachtig in de nabijheid van een rijksarchief en daardoor

in een bevoorrechte positie verkerende, konden in de gehele provincie gaan zoeken. Maar

dan moest men wel “de hele provincie doorspitten”. Er waren enkele genealogen die de

mogelijkheid hadden om per trein naar andere rijksarchieven of naar het C.B.G. te reizen,

maar dat waren slechts enkelen. Kortom men was als genealoog streek gebonden. En nu

ligt de hele wereld open. Althans, daar heeft het iets van weg. Want voordat alle bestanden

gedigitaliseerd zijn, zijn we vele jaren verder. Maar de, hard werkende, vrijwilligers zorgen

er voor dat elke dag de gedigitaliseerde bestanden worden aangevuld. En aan de andere

kant van de lijn, achter hun PC ’s, zitten vele genealogen hun bestanden te wijzigen en aan

te vullen. Maar nog niet iedereen maakt gebruik van wat Internet ons biedt op het gebied

van genealogie. 

De nieuwe tijd

Het arbeidsverleden van veel gepensioneerden, senioren, waaronder veel genealogen, was

in het ijzeren tijdperk. Pas “op latere leeftijd” leerden zij omgaan met de computer. En,

zoals hierboven al aangehaald, worden zij daarbij geholpen door hun kinderen en

kleinkinderen of andere jonge mensen. Slechts enkelen halen de vaardigheid welke jonge

mensen hebben, maar de meeste ouderen ontwikkelen zich desondanks tot “genealogen op

de computer” die de weg weten op het Internet. In het begin gaat het zoeken van de weg

gepaard met vallen en opstaan. Maar, als men door de beginfase heen is, dan zal

ongetwijfeld het gevoel ontstaan van “een wereld gaat voor mij open”. In het z.g ijzeren

tijdperk bleef men beperkt tot de eigen regio, nu kan men onmiddellijk rondkijken in

naburige gemeentes, provincies, ja over de gehele wereld. 
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Bronnen

Men kan op Internet kant en klare werkstukken zien door via Google een familienaam met

het woord genealogie te klikken. Dan gaan hele families aan U voorbij, maar ook kleine

delen van families. De voor een deel gedigitaliseerde archieven vindt men op bv. Brabants

Historisch Informatie Centrum, Genlias zoek Uw stamboom, stadsarchieven waaronder  

's Hertogenbosch, Leiden Alkmaar en meer steden, Family search van de Mormonen,

Geneanet, Genealogie in Limburg etc. Verder kan men veel kleinere gemeentes

aanklikken, bv Venray, voor genealogische informatie uit hun registers. Veel zeer nuttige

en uitgebreide informatie, b.v. over de streek tussen Roermond en Venlo, vindt men bij

”Alles over Beesel, Belfeld en Swalmen”. Daar vindt men de vaak zo broodnodige

bijkomende informatie. Deze bron is zeer uitgebreid en welbekend in binnen- en

buitenland.

Er zijn ook z.g. mailclubjes op allerlei gebied, waaronder ook genealogie. Via de

Seniorenweb kan men zich aansluiten bij de Genealogie list. Aan medeleden van deze club

kan men vragen of iemand elders in het land een onderzoekje wil doen. Binnen enkele

dagen krijgt men van een lid ter plaatse het antwoord. Deze club telt 400 leden, woonachtig

in binnen- en buitenland. Er is ook zo'n club actief vanuit Heinsberg en heeft leden in het

grensgebied van Nederland, Belgie en Noord oost Frankrijk met Duitsland. 

Het interessante van die mail clubjes is dat daaruit persoonlijke mailrelaties kunnen

ontstaan. De genealogische vragen en antwoorden dienen via de list gesteld en beantwoord

te worden, zodat ieder lid kan lezen wie en wat er gevraagd en beantwoord wordt. De leden

van deze mailclubs wonen verspreid over de gehele wereld. Emigranten die aan de andere

kant van de wereld wonen hebben op deze wijze dagelijks contact met Nederland. 

Bij de antwoorden wordt vaak bijgevoegd welke bron men heeft aangeboord om het

antwoord te zoeken. Omdat iedereen daarvan kennis kan nemen, kan men op deze wijze

zijn bronnenvoorraad dagelijks aanvullen. “Kijk maar op WWW . . .” schrijft men bij het

antwoord en inderdaad, daar kan men dan nieuwe en nuttige informatie vinden. 

Samengevat, nog lang niet alles staat op Internet, maar men kan ontelbare bronnen

raadplegen. Men behoeft zich niet te beperken tot genealogie, ook bronnen m.b.t. de

plaatselijke geschiedenis geven interessante informatie. Daarnaast kunnen er mooie en

interessante contacten gelegd worden en goede genealogische vriendschappen ontstaan.

Maar voorwaarde is dat men weg moet leren kennen.

Jaap Kooijman

Inhakend op het bovenstaande artikel heb ik 2 nieuwe particuliere site’s ontdekt die ik u

niet wil onthouden. 

Ten eerste:  http://www.graftombe.nl/  

Het doel van graftombe is om zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Noord-

Nederland te digitaliseren, en dit op internet beschikbaar te stellen voor genealogen en

andere belangstellenden. Hiervoor zijn diverse vrijwilligers in Groningen, Friesland en

Drenthe bezig (en bezig geweest) begraafplaatsen en kerkhoven te indexeren en te

fotograferen. U kunt via het aanklikken van één der provincies zien wat er al aan gegevens



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 2, 6-2006 41

beschikbaar is. Per begraafplaats of kerkhof ziet u in de linker kolom de familienamen in

alfabetische volgorde staan. Hier achter staat vermeld de geboorte-datum en plaats,

overlijdens-datum en plaats en de gegevens van de partner, alles voor zover deze gegevens

op de grafstenen vermeld staan. Hebt u belangstelling voor bepaalde personen dan kunt u

gebruik maken van het fotomandje die u bij elke begraafplaats ziet staan. U kunt het

mandje vullen tot max 10 foto's. Dit is van meerdere begraafplaatsen mogelijk. Hier zijn

geen kosten aan verbonden. Op alle aangevraagde foto's rust copyright. Zij mogen alleen

privé gebruikt worden. U krijgt de foto’s per e-mail in JPG formaat op uw scherm. 

Van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg, Zuid-Holland en Utrecht zijn al

foto’s geplaatst.

Ten tweede: http://www.mensenlinq.nl/

Dit is een site die sinds maart in de lucht is. Mensenlinq.nl maakt de overlijdensberichten

die geplaatst zijn in de titels van NDC|VBK en Wegener vindbaar op internet. Alle

berichten op Mensenlinq.nl hebben gestaan in één of meerdere dagbladuitgaven van

Wegener en/of NDC/VBK. Tevens bestaat de mogelijkheid om informatie te vinden, om te

reageren en om te condoleren. 

Wilt u alle advertentie’s uit het Eindhovens Dagblad van een bepaalde periode bijv. mei

zien, laat dan het bovenste naamvakje leeg. Klik bij het 2de vakje ‘alle titels’ het

Eindhovens Dagblad aan. U krijgt daarna de gescande advertentie te zien. Die kunt u op-

slaan of printen.  

Henk Unij

LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Opnieuw een aantal leden die zich willen voorstellen aan de hand van het formulier zoals

dat ingesloten zat in het nummer van vorig jaar december. Wij hopen, dat u hiermee

doorgaat. Regelmatig je genealogische behoefte bekend maken aan de omgeving kan

iemand anders op een idee brengen danwel voor nieuwe gegevens zorgen.

Toen ik mij begin vorig jaar (nogmaals) voorstelde en tevens mijn probleem bekend

maakte, werd ik door een van de leden van onze vereniging verwezen naar een instantie die

mij mogelijk verder kon helpen.

Bij mijn onderzoek naar de fam. Visser in Huizen was ik namelijk blijven steken bij de

oudst gevonden voorvader van deze naam in de DTB van Huizen. Een van onze leden

verwees mij naar een archivaris van het Stadsarchief van Amsterdam. Deze mijnheer,

voormalig familielid van ons lid, zou erg veel weten over de Huizense families. Nadat ik

de archivaris schriftelijk mijn probleem had voorgelegd, gaf deze aan dat ik op de goede

weg zat maar dat de olijke voorvaderen ooit van naam veranderd waren! Men was

begonnen als Meeuwis! Hoe verzin je het. Naams vererving? Ik heb later het bewijs

gevonden en was gelijk twee generaties verder. Ik ben deze mensen bijzonder dankbaar

voor hun aanwijzing. Een aardige bijkomstigheid is, dat de Amsterdamse archivaris een

ver familielid van mijn vrouw bleek te zijn. Hebt u ook een dergelijke ervaring naar

aanleiding van uw "voorstellen" in dit blad zet het op papier of meldt het de redactie voor
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een artikeltje. Of hebt u een genealogisch probleem en ziet u het niet meer zitten, gooi het

in de groep en praat erover!

Op deze wijze helpen we elkaar met deze uiterst boeiende hobby.

H. Zeilmaker - Eindhoven hzeil@hetnet.nl    tel: 040-2421038

De heer Zeilmaker (73), scheikundige, is al vanaf 1988 bezig met genealogie. Hij zoekt de

families Zeilmaker, Overdijk, Aukes en Berghuijs in de plaatsen en omgeving Haarlem,

Zaanstreek, Vledder, Weststellingwerf, Steenwijk(erwold). De gegevens worden door dhr.

Zeilmaker voornamelijk gevonden in de archieven en op het internet. Als presentatievorm

werkt hij alleen met parentelen, per echtpaar op A4-formaat. Hieruit wordt dan eventueel

een kwartierstaat afgeleid. De zoektocht gaat niet verder dan 1800. De DTB's worden door

hem met rust gelaten. Een bijzondere bron was voor dhr. Zeilmaker de Maatschappij van

Weldadigheid in Drenthe. Hij licht deze als volgt toe:

"De Koloniën zijn in 1818 het eerst ontstaan in Frederiksoord, gemeente Vledder en later

uigebreid rondom het drieprovinciepunt van Overijssel, Drente en Friesland. Veel arme,

zwervende en dakloze gezinnen werden door Nederlandse gemeenten naar die streek

gestuurd en later gehuisvest in koloniehuizen. Zij leerden daar door middel van

ontginningswerk, agrarisch werk en ambachtelijk werk in hun onderhoud te voorzien.

De gegevens over de personen en gezinnen uit die tijd zijn te vinden in het Drents Archief

in Assen. In Gens Nostra, jaargang XL, nummer 7, van juli 1985 is daar al over geschreven

door NGV- medewerker Leo van der Linden. Ook de heer Kaldenbach, (NGV), weet veel

over deze kolonies en hield er lezingen over in de afdelingen.

Tussen 1880 en 1900 trokken er veel kolonisten en vrijboeren weg uit die streek in verband

met de landbouwcrisis en gingen werken in de nieuwe industrie in het westen van het land.

Verhoudingsgewijs weinig naar Noord-Brabant. De grote instroom naar Philips vanuit het

noorden kwam pas later. Toch moeten er ook hier nazaten zijn van deze kolonisten. Ik

denk vooral aan degenen waarbij de ouders of grootouders in de gemeente Vledder gehuwd

en/of geboren zijn. In de kolonies was een soort militaire organisatie met een eigen

tuchtkamer, kontrole in de huizen en op het geld. Alleenstaanden werden bij gezinnen

ondergebracht. Ouders woonden bij de kinderen in. Er zijn nog veel koloniehuisjes

behouden gebleven en het geheel wordt als een monument in stand gehouden. 

Het leven, wonen en werken is te zien in het museum "de Koloniehof". Daar staat ook een

computer met genealogische gegevens over de kolonisten. 

Adres: Koningin Wilhelminalaan 87, 8382 GC Frederiksoord".

Voor het vastleggen van gegevens maakt dhr. Zeilmaker geen gebruik van computer

programma's, alleen voor het speuren ernaar. De afdelingsbijeenkomsten worden

regelmatig door hem bezocht. Onderwerpen waar hij graag iets meer over zou willen weten

zijn de bedrijfsarchieven en de personeelskranten die door deze bedrijven werden

uitgegeven. Hij denkt daarbij aan bedrijven als de NS, Stork, de PTT en de Marine, in de

periode 1850 -2000. Met zijn lidmaatschap van onze vereninging wil de heer Zeilmaker

leren van anderen. Levensbeschouwing, politiek, geschiedenis in zijn algemeenheid en

streekgeschiedenis van Nederland zijn onderwerpen die de interesse van dhr. Zeilmaker

hebben. Als suggestie geeft dhr. Zeilmaker nog mee, dat hij via internetsites, van o.a. CBG

en seniorenweb regelmatig gegevens uitwisselt met anderen.

mailto:hzeil@hetnet.nl
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F. Moubis - Hulst ferrie@moubis.nl tel: 0114-319529

Mijnheer Moubis (asjeblieft geen mijnheer, maar Ferrie), (59), consultant logistiek, is ruim

vierentwintig jaar bezig met zijn zoektocht naar de families Moubis (Steijl - Noord

Limburg) Rekmans (Eindhoven), De Bitter (Eindhoven) en Esseling (Noord-Limburg). De

gegevens die hij tot dusver gevonden heeft komen voornamelijk uit de archieven en van

het internet. Een kwartierstaat van de familie Moubis is al eens gepubliceerd maar

misschien kan Ferrie ons binnenkort iets laten zien van de stamboom Rekmans.

De informatie die Ferrie verwerkt op zijn computer met behulp van het programma PRO-

GEN (naar zijn onbescheiden mening, het beste) gaat zoveel mogelijk in de diepte. Een

speciale bron die hem daarbij helpt zijn de bidprentjes. Hij is daar een verwoed

verzamelaar van. Onder www.moubis.nl heeft hij zijn eigen website gebouwd. Via deze

website kunnen, naast een aantal genealogiën die door Ferrie zijn uitgezocht, ook

bidprentjes uit zijn collectie geraadpleegd worden. Hij zoekt o.a. nog het bidprentje van

Theodora Smaxwil, zijn overgrootmoeder, geboren 7 december 1853 in Oeffelt (op het

prentje staat mogelijk de naam Smaxwill of Smagwil). Zij overleed op 27 juli 1911 in de

gemeente Woensel (nu Eindhoven). 

Helaas ligt Hulst te ver weg om onze afdelingsbijeenkomsten bij te wonen, maar hij

complimenteert ons met ons mededelingenblad omdat het een goede bijdrage levert op het

gebied van de genealogie in vergelijking met tijdschriften bij hem in de buurt.

H. van Bragt - Lieshout hans.vanbr8@planet.nl       tel: 0499-421382

Sinds 1990 is dhr. Van Bragt (49) directeur, al bezig met genealogie. Hij verzamelt

informatie over de families Schransmans, Van Bragt, Bracht, Bregt, Brecht, Schrans, (van

den) Kieboom en Bartels. De gegevens komen van het internet en worden gevonden in de

archieven van Tilburg en Den Bosch. 

De soort van informatie, hoofdzakelijk primair, namen, data en plaatsen, gaat veelal in de

breedte, tot en met de kinderen van de vrouwen, zoals hij aangeeft. 

Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van het programma

GENSDATA PRO. Om deze gegevens ook wereldkundig te maken heeft dhr. Van Bragt

zijn eigen website gebouwd http://home.planet.nl/~bragt120 . 

Voor een bezoek aan onze afdelingsavonden heeft hij helaas te weinig tijd. Hij verwacht

wel dat het, door zijn lidmaatschap van de vereniging, tot een uitwisseling van gegevens

komt. Naast zijn werk wat voor dhr. Van Bragt een hobby is, mag hij graag motorrijden.

L.A.H. (Ludo) Boeije - Deurne lboeije@freeler,nl          tel.: 0493-316348

Ludo Boeije (61), recentelijk gepensioneerd projectmanager infratructuur, houdt zich al

meer dan vijftien jaar bezig met o.a. genealogie. Allereerst is hij door zijn opleiding als

geodeet/landmeter en professionele werk, geïnteresseerd in de factoren en relaties die een

rol spelen bij de historische (om)vorming van landschap voor en door de mens.
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Hij is niet direct op zoek naar specifieke families, zijn eigen familie komt uit het Hollandse

Vlaardingen na in 1700 uit Berghem bij Oss vertrokken te zijn, maar probeert zoveel

mogelijk informatie te verkrijgen over alles wat met de historie van Peelland te maken

heeft. Het gaat om de vroegste ontwikkelingen van het landschap van Deurne, Vlierden en

Bakel en haar Peel boven water te krijgen. Daarbij hebben de Hertog van Brabant maar

ook de abdij van Echternach een grote rol gespeeld, naast de vroegste Heerlijkheidsheren

van Deurne, Helmond en Rixtel net zoals de Duitse orde in Gemert. De gegevens hiervoor

komen uit allerlei regionale archieven. 

In de tachtiger jaren heeft hij de vroegste geschiedenis van de grensconflicten in de Peel

tussen Brabant en Limburg gedocumenteerd. Dit hoofdzakelijk voor de periode 1300-1750

in verband met de uiteindelijke definitieve vaststelling van de (provinciale) grens in 1716

door de Staten Generaal en het Koninkrijk Pruisen. Dit dossier van ca 1 meter transcripties

wacht nog op publicatie, maar is al deels gepubliceerd samen met M. Philipsen in de

"Tessneuzik" , het heemkundeblad van Beek en Donk/Laarbeek en deels in de verzameling

“Docudata Deurne” opgenomen. Deze verzameling van digitale bronnen van de Deurnese

geschiedenis is ontstaan door de verschillende - binnen de Deurnese Heemkundekring

opererende- historische onderzoekers, die daarin hun digitale bijdragen hebben gebundeld.

Door het principe van ruilhandel via "Zwaan kleef aan" (afnemers van de bestanden op CD

moeten zelf ook gegevens inleveren) groeit deze verzameling voorspoedig. Het wordt

daardoor ooit nog mogelijke van hieruit een nieuw Deurnes geschiedenisboek te schrijven

zoals dat een aantal jaren geleden de bedoeling was. Ook aan deze verzameling heeft hij

een bescheiden bijdrage geleverd.

In 1997/98 is Ludo Boeije samen met Pierre van de Meulenhof uit Helmond gestart met het

digitaal transcriberen van cijnsboeken. Begonnen is met de transcripties van de

cijnsboeken van de heer van Helmond in Deurne, Vlierden en Bakel, het oude

machtsgebied van de abdij van Echternach. Later werden in Luxemburg twee onbekende

cijnsboeken van Echternach in Deurne (+Vlierden) en Bakel gevonden, naast allerlei vroeg

middeleeuwse gegevens en aktes over de bezittingen van Echternach in Peelland.

De cijnsboeken betreffen voor de Heer van Helmond een vrijwel compleet sluitende serie

van 1380 - 1840, waarin veel genealogische gegevens van de cijnsbetalende bezitters vanaf

1250 voorkomen. Voor de cijnsboeken van de Hertog van Brabant is dat een reeks vanaf

1340 - ca 1600 met grote hiaten daarna. Van Echternach zijn dat twee cijnsboeken van

1551 en 1648 met terugverwijzing tot aan ca 1350/1400 en diverse aktes over de kerkelijke

bezittingen in het Echternachse gebied in Deurne, Bakel, Vlierden en Gemert, maar ook in

oostelijk Helmond. Verder zijn er nog transcripties van diverse losse cijnsboeken van

Rixtel Milheeze (afgesplitst van Rixtel) in dezelfde regio. Alle cijnsboeken zijn overigens

geen boeken "van" maar boeken van de innings-zittingsdagen "in". Zo is bijvoorbeeld in

het cijnsboek "in/van" Vlierden, 30% van de toponiemen van de cijnsposten in Vlierden

zelf gelegen, maar ook ca  30% in Ommel Asten en de rest in LiesselDeurne, naast enkele

verspreide percelen in het Bakelse Brouwhuijs direct naast Vlierden. Veel betalende

personen die wonen en leven in de regio zijn veelal de lokale bezittende eigenaar -

waaronder ook kloosters, kerken en armentafels - en later de pachtende boer, maar er zijn

zelfs personen bij die in Helmond tot Den Bosch en Eindhoven (kunnen) wonen. 

mailto:ferrie@moubis.nl
http://www.moubis.nl
mailto:hans.vanbr8@planet.nl
http://home.planet.nl/~bragt120
mailto:lboeije@freeler,nl
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Voor het vastleggen van de genealogische gegevens maakt Ludo Boeije gebruik van het

programma PRO-GEN. Hij zegt hierover: Door in een door mij opgebouwd genealogisch

bestand van ca 150.000 personen in Peelland is het mogelijk door het invoeren van de

toponiemen van hun bezittingen bijvoorbeeld in de informatievelden van woonplaats of

dergelijke, te zoeken en te sorteren op deze bezittingen. Daardoor is het mogelijk allerlei

goederenverervingen alsof het stambomen zijn, op te maken en te construeren. Zodat

daarmee de bezittende goederen weer aanwijzingen geven voor de uitgebreide

familieverbanden en erfenisgewoontes. Door bepaalde goederen in PRO-GEN op te maken

alsof het een natuurlijke persoon is en via  "pseudo-huwelijken" te koppelen aan de

personen, kan ik volledige bezitsstambomen maken en construeren.

Uiteindelijk zullen – naar het zich nu laat aanzien – alle digitale transcripties van alle

beschikbare cijnsboeken voor Deurne, Vlierden, Bakel en Helmond met de bijbehorende

toelichting, op CD/DVD uitgegeven gaan worden.

De uitgave zal bestaan, denken wij, uit:

1. De complete transcripties van de teksten inclusief de digitale fotografische opnames

van de cijnsboeken.

2. Een toelichting op de systemathiek van de notatie in de boeken van munten en

dergelijke.

3. De identificatie van de betalende personen en families.

4. De identificatie van de ligging van de cijnsgoederen / toponymie dus.

5. Een korte toelichtende geschiedenis van de onderlinge rollen en wederzijdse rechten

en plichten van de Brabantse Hertog, de abdij Echternach en de plaatselijke

Heerlijkheids-heren bij de cijnzen.

6. Gepland is er nog niets, maar we zijn al bezig vanaf 1998 en 2006/2007 zou heel

aardig zijn. We zijn nu op ca 75% van de uiteindelijke layout/opmaak van de

transcripties en nog steeds ontdekken we weer meer dat vervolgens tot herziening of

aanpassing leidt. Ook willen we nog nagaan of een uitgave door bepaalde historische

instituties/instanties professioneel ondersteund kan gaan worden. De uitgave zal

vooralsnog door mij en Pierre van Meulenhof samen uitgegeven gaan worden.

Zoals u hebt gemerkt hebben bovengenoemde leden hun informatie aanzienlijk uitgebreid

en op papier gezet. Waarvoor onze hartelijke dank.

Ger Kleinbergen

BERICHT VOOR BEZITTERS KWARTIERSTATEN-CD-ROM en CD-ROM AHB

Zaterdag 13 mei jl. kregen alle bezoekers van de NGV-jubileummanifestatie in Utrecht een cd-rom
met kwartierstaten. Bovendien hebben velen de cd-rom met de afstammingsreeksen van de hertogen
van Brabant gekocht. Bent u bezitter van beide of een van beide cd-roms, dan is het volgende voor u
van belang. Krijgt u bij het starten van de cd-rom (dit geldt voor beide cd-roms) 
een mededeling de CD 2.0 te gebruiken, ga dan naar:
http://gensdatapro.ngv.nl/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle
&artid=61&page=1  , Zie ook www.ngv.nl en www.gensdatapro.nl 
Met excuses voor het ongemak, Thijs van Veen e-mailadres: thijsvanveen@xs4all.nl in plaats van
thijsvanveen@hetnet.nl. Het hetnet-adres verdwijnt over enige weken.
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VOOR U GELEZEN

In het kader van de jaarvergaderingen staan de meeste afdelingsbladen gevuld met

voorlopige dan wel definitieve jaarverslagen. Desondanks is het toch altijd weer de moeite

waard om een aantal bladen op te slaan met interessante verhalen en gegevens zoals

kwartierstaten etc.

Hollands Noorderkwartier, 2006-1

- De Castricumse familie Schotvanger, door Simon Zuurbier.

- De Kwartierstaat van Henk Schoen, door Peter Schoen.

- Over dubbele namen en de Genealogie van Gerrit  van der Pol, door Marry

Luken.

IJsseldelta, kwartaalblad van de afd. IJssellanden, 2006-1

- Het vierde deel van de kwartierstaat van Hans Pieter van der Horst.

Kwartier van Nijmegen, 2006-1

- De kwartierstaat van Jan Roelofs van Offeren

- (Van Offeren, Hermsen, Witkamp, Verbaast)

Threant, kwartaalblad afd. Drenthe, 2006-1

- Stamreeks Lomulder door G. Klomparends

- De families Eising in Drenthe, door O. Brunsting met uitgebreide genealogieën.

GeneVer, mededelingenblad van de afd. Zuid-Limburg, 2006-1

- Kwartierstaat van Johannes Arnoldus Smeets, door Sjef en Els Smeets

West Noord-Brabant, 2006-1

- Kwartierstaat Van Groesen / Van Meer, 

- Het derde deel van de kwartierstaat van Petrus Raats

- Kwartierstaat van Catharina Joh.Verkooijen (deel 2)

Gepermeteerd, maart 2006

- Het vervolg van de kwartierstaat van Nell Trommelen

- Naamvallen - geen valkuilen maar hulpmiddel. 

Een reactie op het artikel van Toon van Gestel.

- Fragment-genealogie van de familie Van den Braak in Berlicum en Heeswijk.

- Het zesde deel van de veldtocht naar Leipzig, door G.H. Meurs.

- Foto's verwerken tot catalogus of internetsite, door Gerard Tax.

-  Hoe kun je een grote hoeveelheid familiefoto's beschrijven en presenteren.

Twente Genealogisch, 2006-1

- Parenteel van Engbert ten Tije, door Mw. A. ten Thije-Kort, Borne

- De Stichting Genealogische Werkgroep Twente meldt een grote prijsverlaging

van hun Regio-CD-roms. Zie ook hun website.

http://gensdatapro.ngv.nl/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=61&page=1
http://gensdatapro.ngv.nl/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=61&page=1
http://www.ngv.nl/
http://www.gensdatapro.nl/
mailto:thijsvanveen@xs4all.nl
mailto:thijsvanveen@hetnet.nl
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Westzaan, mededelingenblad, maart 2006

- Het derde deel van de Genealogie Hop uit Warder, door dhr. Rijswijk.

- Het 4e deel van de Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit, 

door dhr. de Wit.

- René Bont geeft aanvullingen en verbeteringen op de eerste 

twee delen.

- Indexering begraafplaats "West" te Wormerveer.

't Periodiekske, Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard, februari 2006

- Waarin beschreven de familie "Daems", een verhaal over valkeniers en

zadelmakers, door Joop van Appeldorn.

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

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Van aakschipper tot zwikker

Gids van historische beroepen  Auteur: Carl Denig

In dit naslagwerk zijn meer dan 2000 termen van oude beroepen opgenomen. Deze gids

vormt een handreiking voor een ieder die meer wil weten over de beroepen van de

verdwenen wereld van het handwerk, het ambacht, het overheidsapparaat en de landbouw

en van de beginperiode van de industrialisatie. 

Bij de samenstelling van de gids is uitgegaan van de registers van belastingplichtigen aan

het einde van de 18 eeuw en van het kadaster uit de eerste helft van de 19  eeuw. de de

Ook bevolkingsregister en adresboeken uit het begin van de 20  eeuw hebben als belang-ste

rijke bron gefungeerd. Tevens is gebruik gemaakt van de vermeldingen in het vanaf 1882

verschenen ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ en de tussen 1946 en 1948

gepubliceerde Beroepeninventaris van het Rijksarbeidsbureau.

Moorddadig Brabant

Moord en doodslag in de 19  eeuw  Auteur: Klaas de Graaffde

De afgelopen jaren staan in het licht van moord, doodslag en ander zinloos geweld. Het

lijkt een tijdverschijnsel te zijn, maar ook in de voorgaande eeuwen konden mensen er wat

van. Criminoloog De Graaff heeft met veel gevoel en inlevingsvermogen voor slachtoffers

en daders de 19  eeuw op dat aspect onder de loep genomen. Het resultaat van zijnde

speurwerk is dit boek weergegeven. De lezer wordt meegevoerd langs een vader- en een

moedermoord, het doden van kinderen en overbodige partners. Ook roofmoord en het

gevaar van de krankzinnigen komen aan bod. Drank speelt ook in deze 19  eeuw eende

belangrijke rol als het gaat om zinloos geweld met de dood als gevolg.
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De schrijver benadert steeds het menselijk aspect achter de daad. Kortom een historisch

gedocumenteerd verslag hoe mensen met elkaar omgingen in een tijd waar onderling

contact van levensbelang was.

Co van het Groenewoud

CD-ROM “Amsterdamse Publicaties”

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de NGV heeft ook de afd. Amsterdam e.o.

een CD-ROM uitgebracht. Het eerste exemplaar is op 13 mei in Utrecht te koop

aangeboden. Op de CD-ROM treft u aan: de 5 door de afdeling in de loop der jaren

uitgegeven kwartierstatenboeken, het boek Uw Amsterdam (1988), alle nummers van het

afdelingsblad Amstelland 1990 t/m 2005 en de bijdragen van NGV-leden van het uit 1998

daterende project Familienaam = Plaatsnaam. Al met al zo’n 13.000 achternamen. Aan dit

laatste project hebben veel leden uit het hele land hun bijdrage geleverd Het gros van de

documenten is met behulp van meegeleverde versies van Acrobat Reader doorzoekbaar.

Tevens is opgenomen een kopie van de afdelingswebsite met daarin o.a. het repertorium op

de ruim 63.000 (!) achternamen die voorkomen in de afdelingsbibliotheek. In totaal bijna

3400 bladzijden zeer nuttige informatie. De CD-ROM kan besteld worden door storting

van i 12,50 op postgiro 6809451 t.n.v. NGV-afd. Amsterdam e.o. te Hoofddorp. Vergeet

niet uw adres te vermelden! Ook af te halen tijdens afdelingsbijeenkomsten in een zaal van

de Pelgrimskerk, Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. De prijs is dan i  10,00.

Levering z.s.m. na 13 mei.

Zorg dat u niet achter het net vist! De oplage is beperkt.

EVENEM ENTENKALENDER 2006

1 juli Putten PRO-GEN Landelijke Genealogische Zomermarkt.

”de Aker”, naast gemeentehuis. Fontanusplein 2. 

aanvang: 10.00 uur. Info: www.pggg.nl

2 sept. Kapelle Zeeuwse Genealogische Contactdag.

9 sept. Hele land Open Monumentendag. Thema: Feest. 

Info: http://www.openmonumentendag.nl

15-18 sept.Wenen 58  Deutschen Genealogentag. Inf.: www.adler-wien.ate

16 sept. Groenlo 11  Oost-Gelderse Contactdag. Inl.: a.de.jong@betuwe.nete

7 okt. Den Hoorn 15  Genealogische Delflanddag in “de Hoornbloem”,e

Koningin Julianaplein 1-3, 11.00-16.00 uur. 

Info:http://www.delfland.ngv.nl/bijeenkomsten.html

28 okt. Hele land Landelijke Archievendag. Thema: Geloof en Bijgeloof. 

Info: www.archievendag.nl

28 okt. Hilversum Najaarsbijeenkomst FO Familie Organisaties, de Akker,

Melkpad 12.  11.00-15.30 uur. 

Afdelingsvergadering en Verkiezing Beste Familieblad.

Inf.: furrerkroes@wanadoo.nl

http://www.pggg.nl
http://www.openmonumentendag.nl
http://www.adler-wien.at
mailto:a.de.jong@betuwe.net
http://www.delfland.ngv.nl/bijeenkomsten.html
http://www.archievendag.nl
mailto:furrerkroes@wanadoo.nl
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