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VAN DE REDACTIE

Op weg in zuidelijke richting viel mijn oog op de voorpagina van het franse tijdschrift

‘L’Express’.  Boven een foto van een grote familie stond: ‘Généalogie et génétique   Tous

savoir sur nos origines’ (Genealogie en genetica   Alles weten over onze wortels).

(L’Express 23.6.2006 pg 48-59). Op pagina 56 staat een foto van een karyogram (een

afbeelding van alle chromosomen van een cel). Het laat  een groot Y-vormig chromosoom

zien met het bijschrift ‘Les généalogistes s’interessent en particulier aux marqueurs situés

sur le chromosome Y, celui de la masculinité’ (In het bijzonder stellen genealogen belang

in de merktekens van het chromosoom van de mannelijheid, het Y-chromosoom). Nu heeft

de naam (Y, of X!) van het chromosoom niets van doen met de vorm: alle chromosomen

hebben of de vorm van een (omgekeerde) v met 2 benen of van een x, met 2 armen en 2

benen. Het afgebeelde Y-chromosoom is dus vooral een voorbeeld van de mogelijkheden

van Photoshop en leidt er toe, dat het artikel met de nodige scepsis gelezen wordt. Toch

geeft het artikel, althans voor zover ik dat beoordelen kan, een goed overzicht van de

ontwikkelingen van ‘la mode génético-généalogique’, een term overigens, die ik nog niet

eerder tegenkwam. 

Later en zuidelijker heb ik genoten van ‘Mutanten Over de (mis)vorming van het menselijk

lichaam’ van Armand Leroi. Daarin komt Henri de Toulouse-Lautrec ter sprake. Vanwege

de gelijkheid en de broederschap was het eerstgeboorterecht afgeschaft. Om toch de

rijkdom binnen de familie te houden trouwde de franse adel vervolgens enkel nog binnen

de eigen familie. De ouders van Henri en ook nog een oom en tante waren volle neef en

nicht, die samen 16 kinderen kregen. Een kwart hiervan waren dwergen, waaronder de

bekende schilder. Ethologisch gezien is het eerstgeboorterecht een interessante respons op

ekologische basisprincipes. De genealogische konsekwenties ervan staan aan de basis van

de genealogiebeoefening. Vandaar dat vele begrippen en methoden van het

afstammingsonderzoek ontleend zijn aan een kleine groep onder plaatselijke en tijdelijke

omstandigheden nl. die van de Middeleeuwse Europese adel. Naast deze oude vormen

komen nieuwe op, zoals 'la mode génético-généalogique, de populatiegenealogische

methode en het nieuwe afstammingsmodel van de stambomenboom. Moge vele bloemen

bloeien! 

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
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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

Donderdag 26 oktober 20.00: Kaderbijeenkomst, over de afvaardiging in

A.V. zie uitnodiging op pagina 51.

Donderdag 2 november 19.30 Kennismakingsavond voor nieuwe 

(en “oude”) leden.

Dinsdag 7 november 19.30-20.00: Korte ledenvergadering, 

- Verkiezing nieuw bestuurslid.

Het afdelingsbestuur stelt 

Co van het Groenewoud kandidaat.

- Begroting v/d NGV 2007 ter voorbereiding

van de Algemene Vergadering 27-11-2006.

20.00: - Voordracht:

Gegevens verzamelen via Internet

door Ben Bal en Johan van Hassel.

Dinsdag 9 januari 2007 Archeologie, afval en menselijke overblijfselen: 

de geschiedenis van boeren, burgers en elites in de regio

Eindhoven-Helmond volgens de bodemarchieven door 

Nico Arts, gemeentelijk archeoloog Eindhoven en Helmond. 

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.



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 3, 9-2006 51

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. Het aantal nummers in ieders kwartierstaat is feitelijk

onbegrensd, terwijl het aantal mogelijke voorouders beperkt is. Veel voorouders zullen dan

ook meer dan eens in onze kwartierstaat voorkomen en tevens in die van tal van anderen.

Mensen leven nl in populaties: groepen, waarvan de leden gemeenschappelijke voorouders

en nakomelingen hebben. Om dat te documenteren met concrete mensen uit een concrete

plaats ben ik begonnen met het opbouwen van een populatiebestand door alle gegevens van

een gemeentelijke bevolkingsadministratie te verzamelen. 

Aan de hand van dit bestand heb ik inmiddels een methode ontworpen om

populatiebestanden te ordenen: de populatiegenealogische methode. Toepassing van deze

methode op mijn zelf opgebouwd bestand van de voorouders van de Europese vorsten

heeft ook een nieuw afstammingsmodel opgeleverd. In dit model is voor iedereen plaats en

theoretisch is het allesomvattend. Het vervangt genealogie, kwartierstaat en geneagram (de

genealogische schakel). De methode en het model zijn dus bijzonder geschikt voor

toepassing door heemkundige kringen en voor alle groepen met onderlinge verwantschap.

Voor deze lezing, waarin theoretische gedachten en konkrete toepassingen hand in hand

gaan, moet men wel open staan voor andere dan de gebruikelijke wegen. 

Donderdag 26 oktober

Informatievoorziening betreffende algemene vergaderingen

De laatste 2 afdelingsvergaderingen is veel gesproken over de afdelingsafgevaardigde en

de AV (Algemene Vergadering). In samenspraak met afgevaardigde Ad Hoeben heeft het

afdelingsbestuur daarom besloten de komende kaderbijeenkomst van 26 oktober te wijden

aan de informatievoorziening betreffende de Algemene Vergaderingen. De afgevaardigde

zal dit toelichten. Als u geen uitnodiging als kaderlid hebt ontvangen om deel te nemen aan

deze bijeenkomst en u wilt toch deelnemen aan deze gedachtenwisseling dan bent u van

harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats in ’t Trefpunt en begint om 20.00 uur. Om

organisatorische redenen stellen wij het op prijs, als u tevoren uw komst wilt melden aan

seretaris Jan Waszink (040-2261603; jh.waszink@hccnet.nl).

Donderdag 2 november.

Kennismakingsavond voor nieuwe  (en “oude”) leden

Alle nieuwe leden van het afgelopen jaar krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging

voor een kennismakingsavond met het bestuur van onze afdeling op donderdag 2

november 2006, aanvang 19.30 uur in ’t Trefpunt op het Belgiëplein. De opzet van de

avond is elkaar beter te leren kennen en verder kunnen allerlei genealogische vragen,

problemen en vondsten besproken worden. Alle andere leden die nog nooit naar een

dergelijke bijeenkomst zijn geweest en die willen komen zijn ook van harte welkom. Zij

kunnen zich aanmelden bij Henriëtte Hardeman (040-2351163 of  h.hardeman@hetnet.nl )
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Dinsdag 7 november.

Gegevens verzamelen via Internet  door Ben Bal en Johan van Hassel

Internet is een belangrijke bron geworden voor genealogische gegevens.

Vanavond willen we een aantal voorbeelden laten zien van wat er mogelijk is.

Er zijn vele soorten informatie op het net te vinden. We noemen:

- Kennis over genealogie. Hoe start ik, waar moet ik zijn, wat is een kwartierstaat,etc.

- Hoe kom ik aan goede computersoftware,

- Wat is aanwezig in welke archieven, 

- Diverse gegevens uit primaire bronnen,

- Hoe kom ik in contact met anderen die naar dezelfde naam, in dezelfde periode of in

  hetzelfde gebied aan het zoeken zijn, 

- Waar vind ik ondersteunend materiaal zoals foto's,

- Hoe presenteer ik mijn gegevens aan anderen, 

Ben Bal zal voor de pauze nader in gaan op de Genealogische bronnen van het

gemeentearchief Amsterdam. Het gemeentearchief Amsterdam heeft een aantal

genealogische bronnen op internet gezet, waarin u rechtstreeks op naam kunt zoeken en

daarmee eventueel een bezoek aan dit archief kunt voorbereiden. Raadpleegbaar zijn: 

Doopregisters 1564-1811, Begraafregister De Nieuwe Ooster 1955-1992, Gezinskaarten

(voorlopers van de persoonskaart) 1893-1939, Kwijtscheldingen (akten bij overdracht van

onroerend goed) 1563-1803, Huiszittenhuizen (thuiszittende bedeelden) 1808-1870 en

Marktkaarten (vergunningen voor een vaste staanplaats op de markt) 1922-1954.

Vanavond kunt u kennis maken met een aantal van deze bronnen.

Na de pauze zal Johan van Hassel enkele andere voorbeelden laten zien van

bovengenoemde mogelijkheden. Uiteraard zal er een lijst met links naar de besproken

websites beschikbaar zijn.

Deze lezing wordt gegeven door de Werkgroep Computer-Genealogie van de HCC!ZOB.

mailto:h.hardeman@hetnet.nl
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Oud-voorzitter Toon van Agt overleden.

Op 4 juli jl. overleed mr. Toon van Agt. Toon was van 1969 tot 1983 echtereenvolgens

gemeentearchivaris van Eindhoven en streekarchivaris van Zuid-Oost Brabant. Hij was

enthousiast voor zijn vak en ervan overtuigd dat zijn archief een maatschappelijke

relevantie diende te hebben. De aanwezige kennis moest worden uitgedragen. 

De studiezaalbezoekers deden nooit tevergeefs een beroep op hem. Omdat veel

onderzoekers problemen hadden met het lezen van oud schrift, startte hij al snel met een

cursus paleografie. Dat was iets nieuws in die tijd. In tien avonden leerde hij de cursisten

de beginselen te doorgronden van het oude schrift en verschafte hij hun tegelijk de nodige

achtergrondkennis. Er zouden in de volgende jaren nog veel cursussen volgen. Hij gaf die

altijd 's avonds, omdat veel geïnteresseerden overdag moesten werken. In de studiezaal van

het archief kon hij dan niet terecht, omdat het stadhuis gesloten was. Daarom huurde  hij

een klaslokaal in het St.-Joriscollege. Dat was toen nog aan de Elzentlaan gevestigd en het

gebouw was 's avonds geopend voor de avondschool. Voor de cursusprijs hoefde niemand

terug te schrikken. Toon was tevreden als hij de kosten van het lesmateriaal en de zaalhuur

weer terugkreeg. 

In 1971 werd Toon door enkele leden gevraagd zich beschikbaar te stellen als

tegenkandidaat bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Zoals steeds kon hij moeilijk

'nee' zeggen en natuurlijk wilde hij de vereniging ook graag helpen. Hij werd met grote

meerderheid gekozen en vervulde zijn nieuwe taak met enthousiasme, maar drie jaar later

was hij toch blij, dat hij zijn functie weer kon overdragen. Toon heeft ook daarna altijd

belangstelling voor de genealogie gehouden. Hij bleef cursussen geven, tot hij tenslotte -

gedwongen door andere werkzaamheden - die taak aan een van zijn medewerkers moest

overgeven.

 

Hij ruste in vrede.

Jan Spoorenberg
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MUTATIES LEDENLIJST 
Per 09-07-2006, totaal 9977, waarvan voor Kempen- en Peelland 339 en 17 bijkomende leden

Nieuwe leden:
Dhr. J. Klaassen  Merellaan 105 3145 EC Maassluis
Mw. L. van den Eijnden-Nagel  Ekkert 4 5712 JS Someren
Mw. J.J.W.M. Reine-van Limpt  Leeuwenborchweide 87 5709 SB Helmond
Dhr. W. van den Heuvel  Drieveweg 9 7152 KA Eibergen
Dhr. J.W. Schiebaan  Jonathanstraat 25 5632 NW Eindhoven

Bijkomend lid:
Dhr. C.M. van Rooij Paulus Borstraat 85 3812 TV Amersfoort

Adres wijziging:
Dhr. M. Bergman Needestraat 13 5651 EE Eindhoven
Dhr. P.J.M. van Gils Grevenmacherhof 34 5625 LV Eindhoven

Einde lidmaatschap:
Dhr. H. G.A. Janssen Speenkruid 35 5721 RH Asten 

Alle correspondentie te richten aan het landelijke secretariaat:  

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie  ALTIJD  uw  lidmaatschapsnummer!

Henk Unij

OVER DEMOCRATIE GESPROKEN

In het juni-nummer van ons mededelingenblad schrijft de heer H. de Pée o.a. over

democratie in onze afdeling. Ik denk dat hier een reactie op zijn plaats is. In feite wordt de

democratie gediend als van de afgevaardigden minstens een persoon GEEN lid is van het

afdelingsbestuur. Ik zou zelfs willen pleiten voor een situatie waarin de (eerste)

afgevaardigde altijd een gewoon lid van de afdeling is (gewoon=geen bestuurslid) terwijl

de plaatsvervangende afgevaardigde een bestuurslid zou kunnen zijn. Door de

onafhankelijke opstelling van een niet-bestuurslid wordt bereikt dat ook eventuele

verschillen van inzicht tussen bestuur en leden tot hun recht komen en behandeld kunnen

worden in de Alg. Vergadering, zelfs tegen de eventuele bezwaren van een afd.bestuur in.

Uiteraard met voldoende voorstemmers onder de aanwezigen.

Misschien was een affaire zoals die zich bij de Afdeling Computergenealogie heeft

voorgedaan onder de door mij geopperde constellatie niet opgetreden.

Als men bezorgd is over de voldoende informatie van de afgevaardigde dan is één

oplossing dat de afgevaardigde wordt uitgenodigd om aan de bestuursvergaderingen deel te

nemen. Ondergetekende heeft dit voor K&P al enkele malen naar voren gebracht maar tot

op heden zonder een positieve reactie van het bestuur. Maar dat kan nog komen.

Ad Hoeben, afgevaardigde
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DE LIMBURGSE GENEALOGISCHE PRIJS

Op 4 maart 2007 wordt de Limburgse Genealogische Contactdag gehouden in Roermond.

Op die dag zal een Limburgse Genealogische prijs worden uitgereikt. De laatste keer dat

dit gebeurde was in 1998. 

Als u in aanmerking wilt komen voor die prijs, of als u iemand wilt nomineren voor die

prijs, moet u zorgen, dat uw bijdrage voor 1-10-2006 is toegezonden aan de commissie die

de prijs toekent. Het kan daarbij gaan om reeds verschenen, dan wel nog niet verschenen

genealogische publicaties. De publicatie moet geheel of voor een belangrijk deel

betrekking hebben op Limburg. Nadere informatie verschaft de secretaris van de

commissie. 

Publicaties, die verschenen zijn voor de inzendingstermijn van de vorige termijn 1-2-1998

komen niet in aanmerking. 

Het reglement voor toekenning is op aanvraag beschikbaar.

Het secretariaat van de commissie is gevestigd: 

p/a Stadsarchief Sittard Geleen, postbus 18 6130 AA Sittard.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter,

Dhr. René Vroomen, Mussenstraat 7, 6101 CR, Echt,

0475-483404, rpjmvroomenecht@hetnet.nl

of bij de secretaris: dhr. Wil Brassé, 

p/a bezoekadres Kasteelhof 1, Born, 

046-4778451, wil.brasse@sittard-geleen.nl

MIJN DOCHTER, MIJN SCHOONZUSTER

Op 31-10-1849 trouwt mijn betovergrootvader Cornelis Daniel Sweep (1803-1869) 

als weduwnaar van mijn betovergrootmoeder Adriana Meeuwsen (1802-1846) 

in Princenhage met Maria Theresia Oomen. 

Haar broer Hendrik Oomen (1827-1899) trouwt op 7-2-1861 

eveneens te Princenhage met Maria Sweep (1837-1911), 

die de dochter is van zijn zwager. 

Zo worden vader en dochter ook elkaars zwager en schoonzuster. 
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MOEDERSLIJN BIANCA MAGIELSE

I Bianca A.J. Magielse

* Best

II Astrid M.M. Dix

* Amsterdam

X Geldrop met Albertus M. Magielse †

III Jacoba A. Kompier

*  Beverwijk

X Haarlem met Hendricus J.A. Dix

IV Maria Johanna Wassenaar

* 16-09-1894 Heemstede

† 17-10-1983 Haarlem

X 08-10-1925 Haarlem met Johannes Antonius Kompier

*  06-10-1901 Haastrecht

† 29-03-1985 Haarlem

V Jacoba Aarts

* 18-01-1864 Schooten

† 12-02-1900 Heemstede

X 09-11-1887 Heemstede met Cornelis Petrus Wassenaar

* 29-10-1864 Heemstede 

† 09-09-1934 Den Helder

VI Jacoba Mergen

* circa 1832 Zwolle

X 14-06-1857 Bloemendaal met Anthonius Aarts

* 01-11-1831 Budel

† 30-09-1909 Heemstede

 

VII Antonia Hulsebos

* 09-05-1802 Zwolle

† circa 1832 Zwolle

X 21-01-1828 Zwolle met Johannes Mergen

* 05-03-1800 Zwolle

VIII Joanna Theunis

* waarschijnlijk Deventer

X Jan Hulsebos

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

Voor veel mensen is Jomanda het boegbeeld van de alternatieve geneeswijzen in

Nederland. Het is de vraag of veel alternatieve therapeuten daar gelukkig mee zijn:

Jomanda wordt immers meer geassocieerd met spiritueel theater dan met de soms

eeuwenoude therapieën die door de alternatieve geneeskunst worden beoefend, zoals

acupunctuur, regressie- en reïncarnatietherapie en energiewerk. 

Volgens de moderne definitie valt onder alternatieve geneeswijzen elke vorm van

diagnostiek en therapie die niet wijdverspreid wordt onderwezen aan medische faculteiten

of niet wordt gepraktiseerd door erkende medici.

Volgens die definitie werd tot in de negentiende eeuw meer dan de helft van de medische

zorg geleverd door “alternatieve therapeuten”. Al sinds de middeleeuwen kende de

medische wetenschap twee categorieën beoefenaars: de mediciniae doctores, die hun

opleiding hadden genoten aan een universiteit, en de chirurgijns, letterlijk “handwerkers”.

Chirurgijns waren feitelijk ambachtslieden, die verenigd waren in gilden (vaak genoemd

naar de heilige gebroeders Cosmas en Damianus, schutspatroons van de genees- en

heelkunde). Zij leerden het vak van een meester-chirurgijn, volgens een nauwkeurig

gereglementeerd leerling-systeem.

De universitair opgeleide medicus had in hoofdzaak een theoretische opleiding gevolgd, en

hield zich voornamelijk bezig met het voorschrijven van medicijnen. Hij liet het handwerk

bij voorkeur over aan chirurgijns, zij het onder hun toezicht. Oorspronkelijk betrof dat

handwerk van chirurgijns vooral het verzorgen van wonden, het behandelen van

botbreuken, amputeren, wegsnijden van bepaalde gezwellen en aderlaten, maar in de

zeventiende en achttiende eeuw werden chirurgijns steeds professioneler, en nam het

arsenaal aan behandelwijzen toe. 

De heerlijkheid Oirschot had sinds de zestiende een bijzondere reputatie op medisch

gebied, en in de literatuur wordt ook wel gesproken van de “medische school van

Oirschot” (1). De reputatie van Oirschot was vooral gebaseerd op de bekwaamheid van de

plaatselijke chirurgijns. De beroemdste onder hen was Arnoldus Fey junior    (2), die onder

andere beroemd werd met zijn behandelingen van borstkanker en staar, en die tot zijn

patiënten veel vorstelijke personen in binnen- en buitenland kon rekenen.

Na het vrijwillige vertrek van dokter Fey uit Oirschot was het met de reputatie van de

medische school snel gedaan.

Omstreeks 1716 vestigde Mr Francois Peerbooms, chirurgijn, zich in Oirschot. Hij is

katholiek, en dus waarschijnlijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. In 1717 wordt

hij voor de schepenbank gedaagd door de heer Jacobus van Melbeeck, apotheker binnen de

stad Diest (3). Het proces duurt enkele jaren. 

Op 24 juli 1720 huurt Peerbooms van Wouter Verhoeven een woonhuijs met stalle en

schellicht, genaamd het Cleijn Bijstervelt voor een termijn van zes jaar voor f 40 per jaar

(4). Francois Peerbooms is overleden voor 1726, maar zijn begraafaantekening is in

Oirschot niet aangetroffen. 

Op 23 juni 1726 besluiten de schepenen aan de weduwe van Peerbooms, Lijsbeth Jacob

Deckers, jaarlijks een bedrag van 11 gulden toe te kennen, waer voor deselve gelooft te

sullen genesen en helpen alle armen personen sonder tot lasten van de armen ietwes in te

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 3, 9-200658

brengen, uijtgenomen extraordinaire toevallen (5). In de borgemeestersrekeningen (6)

wordt de post als volgt verantwoord: Betaelt aen Vrouw Pereboom de somme van twaalf

(7) g haer toegeleght voor een jaar huijshuur in consideratie dat sij arme menschen is

helpende en genesende in hare qualen en accidenten.

De weduwe blijft de armen helpen zonder betaling tot aan haar dood: ze wordt op 19

augustus 1733 begraven.

Een achttiende eeuwse definitie van alternatieve therapeuten zou luiden: iemand die zonder

universitaire of chirurgijnsopleiding de geneeskunst uitoefent. Lijten (8) merkt op dat

echtgenoten en huisgenoten van chirurgijns vaak behulpzaam waren bij de zorg, en dat ook

de hulp van de weduwe van Arnold Fey senior in de zeventiende eeuw na de dood van haar

man werd ingeroepen bij het verlenen van medische zorg. Uit het bovenstaande voorbeeld

blijkt dat de inschakeling van “alternatieve genezers” door de plaatselijke overheid werd

bevorderd als een vorm van sociale bijstand. In dat opzicht was men in de achttiende eeuw

kennelijk verder dan nu.

Ingezonden dhr. Anton Neggers

noten,

(1) J. Lijten, De medische school van Oirschot, Campinia XX (1990) pag. 156 e.v.
(2) G.T. Haneveld, Mr. Arnoldus Fey, chirurgijn tot Oirschot, Amsterdam 1977
(3) RHCE, R Oirschot Ordinaris Rol 42.
(4) RHCE, N Oirschot 185, f. 74.
(5) RHCE, R Oirschot Resolutieboek 8, f. 223.
(6) RHCE, OAA Oirschot Borgemeestersrekening 1729-1730 (6094) f. 49, 1730-1731 (6095)

f. 47v, 1731-1732 (6096) f. 50v, 1732-1733 (6997) f. 47.
(7) Kennelijk is het bedrag met een gulden verhoogd.
(8) Lijten, De medische school van Oirschot, a.w. pag. 170.
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WIE IS JOOP KLAASSEN ?

Joop geboren in Alkmaar is gehuwd met Nel van der Plas uit den Haag en wij wonen in

Maassluis langs de Waterweg. We hebben elkaar ontmoet in 1955. Joop was dienstplichtig

militair en lag in Den Haag in de Alexanderkazerne. Joop heeft o.a. gewerkt bij Defensie in

de automatisering en is nu al weer geruime tijd met pensioen.

De belangstelling voor de hobby genealogie komt waarschijnlijk omdat ik mijn vader niet

goed heb gekend. Hij is in 1941 overleden in Laon Frankrijk waar hij ook is begraven. De

gegevens rond zijn overlijden heb ik via het Rode Kruis ontvangen.

Mijn vrouw en ik zijn op doorreis naar een camping in Frankrijk een aantal malen via Laon

gegaan en hebben daar de begraafplaat St. Just bezocht. Natuurlijk was het graf geruimd

maar het doet een mens toch wat als je daar een bezoek brengt.

Verder zoeken brengt mij, via een e-mail uit Bakel (Wim Verhoeven), bij notaris van

Kemenade uit Beek en Donk. Deze notaris heeft contact gehad met Cornelis Geerlings,

notaris te Haarlem, in verband met de afwikkeling van een erfenis uit Bakel. En zo is de

koppeling Brabant en Noord-Holland gemaakt.

Ik ben nog lang niet compleet met de stamboom maar met Francis Claassen en Josina van

de Heuvel in Bakel naar Robin Klaassen in Maassluis is al een heel stuk gereed. 

Met uw hulp kom ik beslist bij mijn doel, een goed overzicht van mijn voorouders.

Met vriendelijke groet, Joop Klaassen.

STAMREEKS van ROBIN KLAASSEN,

Generatie I

1 Robin Klaassen, 

* 16-06-1989 Vlaardingen. 

Generatie II

2 André Klaassen, 

* 16-10-1962 ‘s-Gravenhage.

X 18-01-1985 Maassluis met Petronella (Petra) van Klinken, 

* 04-12-1964 Maassluis, 

dochter van Jantinus (Jan) van Klinken en Maria (Marjan) Naeije. 

Uit dit huwelijk: 

1. Robin (Zie 1)

2. Marcella Marianne, * 01-11-1991 Maassluis.
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Generatie III

4 Johannes Cornelis (Joop) Klaassen, 

* 04-12-1935 Alkmaar, ~ 21-12-1935 Alkmaar 

X 19-06-1959 ‘s-Gravenhage met Nellie (Nel) van der Plas, 

* 21-01-1937 ‘s-Gravenhage, 

dochter van Hermanus Gerardus van der Plas en Margaretha Johanna  Steenks. 

Uit dit huwelijk:

1 Marjon, 

* 15-01-1961 Scheveningen, ~ 01-02-1961 ‘s-Gravenhage. 

X 12-03-1982 Maassluis met Ariel Marco Alexander (Marco) Prins, 

* 10-11-1954  IJmuiden-Velsen, 

zoon van Willem Jan Prins en Marie Wortman. 

2.   André (Zie 2)

Generatie IV 

8 Franciscus Anthonius (Frans) Klaassen, 

* 19-05-1909  Alkmaar, † 10-02-1941 in Laon (Frankrijk), 31 jaar oud,  

(oorzaak: Dood gevroren (Vliegveld Athier)) 

[bron: Duitse brief van 26-2-1941]. (†) 26-02-1941 te Laon (Frankrijk) 

[bron: Foto van het graf en een Franse brief (vertaling uit het Duits)]. 

Frans was tewerk gesteld bij de firma Matseren van Moorst en mogelijk

werkzaam op het vliegveld van Athies nabij LAON. De datum van overlijden is bij

benadering: twee tot drie weken, voor hij is gevonden. Volgens Matje Spaargaren,

zijn echtgenote, is hij doodgevroren gevonden.

X 27-06-1935 Alkmaar met Matje Spaargaren, 

* 16-09-1908 in Haarlemmermeer, 

dochter van Cornelis Spaargaren en Trijntje Spaargaren. 

† 19-02-1985 in Krommenie-Zaanstad, (†) 22-02-1985 Krommenie-Zaanstad

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Cornelis (Zie 4)

2. Catharina Anna, * 23-11-1936 Alkmaar, † 25-11-1936 Alkmaar. 

3. Anna Trijntje (Catharina), * 24-03-1939 Alkmaar,~ 25-03-1939 Alkmaar

X 04-08-1959 Krommenie, )( 05-12-1966 Krommenie, G. J. (Jan) Kuit.

XX 20-01-1969 Warnsveld, )(  05-06-1984 Warnsveld

Evert Jan Wissink, * 18-08-1936 Brummen. 

Generatie V

16 Johannes Franciskus Klaassen, 

* 26-08-1875 Schoten, ~ 26-08-1875 Alkmaar, † 07-03-1945 Alkmaar. 

X 09-02-1905 Alkmaar met Anna de Groot, 

* 20-08-1878 Berkhout, † 28-02-1951 Alkmaar.

dochter van Johannes de Groot en Aalbertje Dekker. 
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Uit dit huwelijk

1. Johannes Franciscus, * 11-04-1906 Oudorp, 

† 19-11-1998 Alkmaar, (†) 24-11-1998 Alkmaar.

X 21-10-1943 Alkmaar met Johanna Maria Buter, 

* 04-03-1920 Egmond aan Zee, 

dochter van Jacobus Johannes Buter en Johanna Catharina de Groot.

2. Franciscus Anthonius (Zie 8)

3. Leonardus, * 12-06-1911 Alkmaar, † 24-09-1911 Alkmaar. 

4. Hendrikus Theodorus, 

* 16-10-1913 Alkmaar, † 02-05-1985 Alkmaar.

X 13-6-1940 Alkmaar, )( 9-10-1947 Alkmaar, Gerritje Schakelaar,

* 22-06-1920 Krommenie, † 01-05-1988 Alkmaar,

dochter van Harmen Schakelaar en Metje Kool.

Generatie VI. 

32 Franciscus (Frans) Klaassen, 

* 06-05-1809 Vogelenzang , ~ 06-05-1809 Vogelenzang, † 19-02-1905 Alkmaar

X 01-01-1832 Zandvoort met Wilhelmina Teunisje (Willemijntje) Does, 

* 06-03-1811 Sassenheim, † 15-12-1864 Zandvoort, (†) 16-12-1864 Zandvoort.

dochter van Teunis Does en Cecilia Kerkhof . 

XX 17-09-1865 Zandvoort met Theodora Westerhooven, 

* 05-05-1811 Haarlem, ~ 07-05-1811 Haarlem

dochter van Bastiaan Westerhooven en Aagje Schoorl. 

Theodora is weduwe van Leendert Waasdorp, † 26-3-1862

XXX 14-06-1871 Schoten Haarlem met Hendrika van der Veldt, 

* 1838 Bloemendaal, † na 1905, minstens 67 jaar oud.

dochter van NN NN en Margaretha van der Veldt. 

Uit het 1ste huwelijk:

1. Josephus Petrus, * 22-08-1831 Bloemendaal, † 19-05-1833 Bloemendaal.

2. Anthonie,

* 29-03-1832 Bennebroek, † 14-01-1894 Wijk aan Zee en Duin,

X 30-12-1853 Zandvoort met Jannetje Bakkenhoven, 

* 20-04-1824 Zandvoort, † 10-08-1854 Zandvoort, 

dochter van Hendrik Hendriksz Bakkenhoven en 

Elisabeth Gerritsdr van Velzen. 

XX 03-02-1861 Wijk aan Zee met Gerritje Durge, 

* 17-8-1835 Wijk aan Zee en Duin, † 11-11-1871 Wijk aan Zee en Duin,

dochter van Johannes (Jan) Durge en Trijntje Snijders. 

XXX  1876 met Gerarda (Gerritje) Paap.

3. Willem,

* 06-06-1833 Bloemendaal, † 21-07-1833 Bloemendaal.

4. Geertruida Francina, * 21-03-1835 Bloemendaal. 
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5. Gerrit, * 21-01-1836 Heemstede (Bennebroek).

X 23-11-1887 Haarlem met Jeltje de Wilde, * 1837 Sneek, 

dochter van Johannes de Wilde en Aaltje van Oudshoorn. 

6. Francina, * 16-01-1839 Bloemendaal,  † 23-07-1846 Bloemendaal. 

7. Alida, * 18-07-1840 Bloemendaal, † 09-12-1840 Bloemendaal. 

8. Geertrui, * 21-05-1843 Bloemendaal.

9. Petronella, * 24-01-1845 Bloemendaal.

10. Franciscus, * 21-06-1846 Bloemendaal. 

11. Hendrik, * 12-01-1850 Bloemendaal, † 21-01-1850 Bloemendaal. 

Uit het 3  huwelijk de

12. Henrica (Hendrika), * 28-04-1872 in Schoten, ~ 28-04-1872 Schoten. 

13. Margaretha, * 01-05-1873 Schoten, ~ 01-05-1873 Schoten. 

X 13-02-1895 Haarlem met 

Hendrik Theodorus Terhorst, * 1872 Haarlem, 

zoon van Jacob Hendrik Terhorst en Maria Veen. 

14. Johannes Franciskus (Zie 16)

Generatie VII 

64 Judocus (Gerrit) Klaassen 

* en ~ 16-07-1776 Bakel en Milheeze, † 07-04-1857 Vogelenzang (Bloemendaal).

X 27-11-1808 Bloemendaal met Geertruida (Geertrui) van den Berg, 

* 16-06-1785 Beverwijk, † vóór 1854. 

dochter van Everardus (Evert) van den Berg en 

Clasina (Antje) (Kaatje) Metselaar. 

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus (Zie 32)

2. Anna Gerritsdr, * 05-03-1812 Bloemendaal, ~ 05-03-1812 Overveen. 

X 06-07-1836 Heemstede met Jacobus Franciscus van Roode, 

* 10-1806 Noordwijkerhout, 

zoon van Jacobus van Roode en Margaretha van den Berg. 

3. Francijntje, * 28-03-1814 Vogelenzang. 

X 22-02-1843 Bloemendaal met Albert Meeuwenoord, 

* 1819 Noordwijk, zoon van Maartje Meeuwenoord. 

XX 09-02-1851 Bloemendaal met Dirk van Vessum, 

* 1820 Hillegom, zoon van Willem van Vessum en Catharina Scheelings.

4. Johannes, * en ~ 02-02-1817 Bloemendaal, † 17-11-1886 Overveen. 

X 21-11-1850 Heemstede met Johanna Hogaarts, 

* 29-03-1822 in Bennebroek, 

dochter van Hendrik Hogaarts en Anna Maria (Antje) van der Vossen.

XX 25-06-1862 Bloemendaal met Anna Maria van der Vosse, 

* 1830 Bloemendaal, 

dochter van Tieleman van der Vosse en Dorothea Roovers.

5. Jan Pieter, * 10-08-1820 Bloemendaal, † 07-01-1900 Velsen. 

X met Wilhelmina Alberdina Gaijkema. † vóór 1900.
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6. Joseph , * 20-08-1821 Bloemendaal, † 07-03-1876. 

X 12-11-1854 Bennebroek met Geertruida van der Putten, 

* 23-11-1823 Hillegom, 

dochter van Pieter van der Putten en Johanna Sof. 

7. Jacobus, * 13-06-1824 Bloemendaal.

X 30-12-1849  Castricum met Aaltje Baars, * 1824 Castricum, 

dochter van Jan Baars en Guurtje Arende.

8. Hendricus, * 10-03-1827 Bloemendaal, † 10-03-1843 Bloemendaal. 

9. Geertje, * 1835 Bloemendaal. 

Generatie VIII 

128 Franciscus Johannes Peter (Claesse, Peters) (Jansse Jan) Claassen, 

* en ~ 1752 Bakel en Milheeze, †  03-07-1809 Bakel en Milheeze.

X 17-05-1772 Bakel en Milheeze met 

Justina Leonardus (Ida) van den Heuvel, 

* en ~ 11-05-1752 Bakel en Milheeze, † 25-01-1834  Bakel en Milheeze, 

(†) 25-01-1834 Bakel en Milheeze.

dochter van Leonardus (Lindert) van den Heuvel en Anna Johannes Verhulst. 

Uit dit huwelijk:

1. Justina (Claessens, Peters), 

* en ~ 08-02-1773 Bakel en Milheeze, † 03-03-1773 Bakel en Milheeze. 

2. Henricus (Peters), * en ~ 21-04-1774 Bakel en Milheeze.  

3. Judocus (Gerrit) (Zie 64)

4. Theodora (Claessen, Peters), 

* en ~ 23-10-1778 Bakel en Milheeze, † 26-05-1850 Bakel en Milheeze. 

5.  Petrus (Peters), 

* en ~ 29-11-1780 Bakel en Milheeze, † 05-12-1780 Bakel en Milheeze. 

6. Petronella Franciscus (Klaassen, Peeters), 

* en ~ 18-10-1781 Bakel en Milheeze.  

X 20-02-1814 Bakel en Milheeze 

Antonius Johannes (Antonie) van Wetten, 

* en ~ 08-09-1783 Bakel en Milheeze, † 10-05-1832 Bakel en Milheeze.

zoon van Johannes Aert (Jean) van Wetten en 

Theodore Gisbertus (Theodora) van Oorschot. 

7. Johanna Maria Francis (Claasse, Peeters), 

* en ~ 12-02-1784 Bakel en Milheeze, † 28-03-1850 Deurne. 

X 05-08-1815 Deurne en Liessel met Antonius (Antonie) Manders, 

* 1784 Deurne, † 30-04-1857 Deurne.

zoon van Wilhelmus (Willem) Manders en 

Willemijna (Wilhelmina) Welten. 

8. Theodora, * en ~ 1785 in Bakel, † 26-06-1850 Bakel en Milheeze.
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9. Petrus Franciscus (Claessen, Peters), 

* en ~ 12-05-1786 Bakel en Milheeze. † 01-08-1866 Bakel en Milheeze. 

X 28-02-1813 Bakel en Milheeze met 

Helena Hendrikus Godefridus (Hendrickx) Hendriks, 

* 29-10-1786 Bakel en Milheeze, † 01-09-1828 in Bakel en Milheeze.

dochter van Hendrik Godefridus (Henri) Hendriks en 

Jennemarie Mathijs (Maasbroeks, Mastbroekx) (Jeanne) Mastbroek.

10. Wilhelmina (Klaassen, Peters), 

* en ~ 27-11-1788 Bakel en Milheeze, † vóór 1878, ten hoogste 90 jaar. 

X 16-06-1831 Bakel en Milheeze met Theodorus Slits, 

* 07-01-1787 Beek en Donk, † 23-01-1878 Helmond.

zoon van Thomas Slits en Lucia Adam (Tijssen) Tyssen. 

11. Toontje (Peters),  

†* 17-06-1791 Bakel en Milheeze, (†) 17-06-1791 Bakel en Milheeze.

Gebruikte symbolen,

* geboren

†* dood geboren

~ gedoopt

X gehuwd

XX 2de huwelijk

XXX 3de huwelijk

)( gescheiden

† overleden

(†) begraven

Ingezonden door dhr. J.C. Klaassen  Merellaan 105  3145 EC  Maassluis

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 NOVEMBER  2006

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

post-adres : Taunus 1   5706 PC HELMOND

mailto:h.unij@hccnet.nl
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

W. Joosten - Nuenen W.Joosten@onsnet.nu            040-2838621

De heer Joosten (57), financieel manager, houdt zich al ruim 20 jaar bezig met genealogie.

Zijn zoektocht betreft de familie Joosten in Nederlands en Belgisch Brabant in de plaatsen

Sterksel en Bree. Gegevens over de familie komen uit archieven en worden van het internet

gehaald. Een andere bron vormt de informatie uitwisseling met andere genealogen. 

Persoonsgegevens en informatie over de streek waarin de voorouders woonden heeft de

speciale aandacht van de heer Joosten. Een bijzondere bron heeft dhr. Joosten gevonden in

de abdij van Averbode. Daar is veel bekend over de plaats Sterksel. 

Ter verwerking van zijn gegevens maakt dhr. Joosten gebruik van het programma Aldfaer.

Gepubliceerd heeft hij tot nu toe niet, maar als hij meer tijd krijgt wil hij daar zeker over

nadenken.

Met het lidmaatschap van de vereniging hoopt dhr. Joosten meer kennis te verkrijgen over

zijn aandachtsgebied en contacten te kunnen leggen met andere leden.

H.J.M. Houtepen - Geldrop houtepenvanboven@hetnet.nl      040-2868589

Ook de heer Houtepen (40), notaris, is al geruime tijd bezig met genealogie, namelijk 25

jaar. Dirk Houtepen is al vrij jong begonnen met het verzamelen van genealogische

gegevens. Zijn grootmoeder had als jongste van het gezin nog veel oude foto's en

documenten in haar bezit, wat de belangstelling heeft aangewakkerd. Het helpt bovendien

als je zo'n aparte naam als die van mij hebt, schrijft hij. 

Destijds zat het provinciaal archief van Noord-Brabant in het centrum van Den Bosch en

hij herinnert zich dat je via allerlei donkere gangen in een kleine houten studiezaal kwam,

waar een paar oudere heren in boeken bezig waren. De originele DTB's konden toen nog

geraadpleegd worden. Vanaf zijn veertiende is Dirk Houtepen op zoek naar de voorouders

van de families Houtepen, Adams, Suanet en Doorakkers. De gegevens komen uit het

Rijksarchief Tilburg, het Gemeentearchief Breda, het RHC-Eindhoven, het Rijksarchief

Noord-Brabant en Genlias. De informatie welke wordt gezocht gaat zowel in de breedte als

in de diepte. Voor het verwerken van deze gegevens maakt dhr. Houtepen gebruik van het

programma PRO-GEN.

Een genealogie van de familie Houtepen heeft hij al eens gepubliceerd in onze

mededelingen-bladen, de nummers 2005-3 en 2005-4. Daarnaast heeft hij al eens iets

geschreven in de Brabantse Leeuw, en Molenheide. Een speciale vondst voor hem was wel

het familiewapen in het Bisschoppelijkarchief te Breda.

Door het lidmaatschap van onze afdeling hoopt dhr. Houtepen informatie te krijgen via

artikelen van medeleden. Andere hobby's van hem zijn piano- en klarinet spelen.
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A.M. Ganzeboom - Eindhoven am.ganzeboom@planet.nl            040-2518375

Sinds 1955 is dhr. Ganzeboom (75), gemeente ambtenaar, hoofd burgerzaken, al bezig met

genealogie. Hij is op zoek naar de families Ganzeboom, Nijhof, Exterkate, Sühre, e.a.. De

gegevens komen voornamelijk uit de archieven. 

In 1985 heeft dhr. Ganzeboom een boek uitgegeven over de familiegeschiedenis van

Ganzeboom. Na een lange periode van rust is hij geleidelijk aan weer begonnen. Zijn

bedoeling is om alles, wat hij tot nu toe verzameld heeft, op de computer te zetten.

Daarvoor heeft hij nog wel advies nodig b.v. van iemand van de vereniging.

Van zijn lidmaatschap van Kempen- en Peelland verwacht dhr. Ganzeboom naast

genealogische informatie voornamelijk kennis op te doen van de mogelijkheden met de

computer.  Andere hobby's zijn tuinieren en klussen, daarnaast is dhr. Ganzeboom dirigent

van een kerkkoor.

J.C. Klaassen - Maassluis joopklaassen@kabelfoon.nl            010-5911538

Joop Klaassen (70), was hoofdambtenaar op het computercentrum bij defensie en is pas

een paar jaar bezig met genealogie. Toch heeft hij in die korte tijd al behoorlijk wat

gegevens verzameld. Hij is op zoek naar de families Claassen, Klaassen, Duistermaat, Van

der Plas in Noord-Holland en Brabant met o.a. de plaatsen Bakel en Milheeze. De

gegevens haalt dhr. Klaassen voornamelijk van het internet en uit het rijksarchief  in

Haarlem. De informatie welke hij zoekt gaat zoveel mogelijk in de breedte. Voor het

verwerken van deze gegevens maakt dhr. Klaassen gebruik van de programma's Aldfaer en

GensData-Pro. 

Tot op heden heeft Joop Klaassen nog niets gepubliceerd, maar heeft wel de intentie om

dat te gaan doen. En passant stuurt hij een stamreeks, waarin duidelijk wordt hoe de

overgang van de familie van Brabant naar Noord-Holland tot stand komt. Deze stamreeks

vindt u elders in dit blad. Hij hoopt doormiddel van deze publicatie contact te krijgen met

leden die ook op zoek zijn naar de familie Claassen.

Computeren en het seniorenweb zijn nog andere hobby's van Joop Klaassen.

Langs deze weg hebben wederom een aantal leden zich aan u voorgesteld, mogelijk

opnieuw. De formulieren waarover wij beschikten lagen er al een poosje, een paar

dateerden van eind vorig jaar. U zult begrijpen, dat publicatie van alles wat tot nog toe

gepasseerd is, onmogelijk in een keer in ons blad kon. Leden die zich wel aangemeld

hebben, maar nog niets gezien hebben, heb geduld, u komt zeker aan de beurt.  Maar blijft

u aub uw informatie insturen, of u nu een nieuw of "oud" lid bent. Uw zoektocht is

gegarandeerd onderhevig aan wijzigingen en aanvullingen. Een aansporing voor andere

leden en mogelijk nieuwe contacten voor uzelf. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Ger Kleinbergen

mailto:W.joosten@onsnet.nu
mailto:houtepenvanboven@hetnet
mailto:houtepenvanboven@hetnet.nl
mailto:am.ganzeboom@planet.nl
mailto:joopklaassen@kabelfoon.nl
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VOOR U GELEZEN:

Hoewel het aanbod van bladen in de vakantie op een laag niveau ligt, zijn er toch een

aantal met interessante verhalen en genealogische gegevens die wij u niet willen

onthouden. Aangezien velen onder ons ook willen weten hoe en waar onze voorouders

hebben geleefd, ook aandacht voor de Heemkunde bladen.

Threant, kwartaalblad afd. Drenthe, 2006-2

- De genealogie van Hindrik Wessels (EIS 2), onderdeel van de genealogie van de

families Eising in Drenthe, door O.Brunsting.

- De genealogie van Jan Everts (EIS 8), idem.

- De Drenthse familie van Johannes Theodoor Wenniger, door H.D.J. Krikke.

- Van Middelbert/Euvelgunne naar Gieten, door G. Kamphuis.

- Een moeizame zoektocht in de archieven. Het artikel is door de auteur bedoeld als

aanmoediging.

Twente Genealogisch, 2006-2

- Parenteel van Engbert ten Thije (vervolg), door mevr. A. ten Theije-Kort.

- Stamreeks van Marle Leushuis, door J.J. Leushuis.

- De Stichting Gen.Werkgroep Twente geeft een vijftal regio CD's uit met overzicht

van aanwezige DTB's en Registres Civiques.

Genever, afd. Zuid-Limburg, 2006-2

- Kwartierstaat van Johannes Arnoldus Smeets (II en slot).

- Kwartiestaat van Rosa Wilhelmina Bertha Bisschops (I).

Heraldisch Tijschrift, 2006-1

- Het raadsel  van de twee gestalten en de overige emblemen van de 

Orde van de Tempel, door J.A. de Boo.

Heemschild, Heemkundige Kring Sint-Oedenrode, 2006-1

- De geschiedenis van de Rooise steenoven, opgezet in 1899.

Het Hagelkruis, Heemkundekring van Aarle-Rixtel, 2006-1

- Een verhaal over de plundering van de Rixtelse kerk door de Franse troepen, na de

80-jarige oorlog, door dhr. Van Beek.

- Van dezelfde auteur, Doodslag op de Beekerheide. 

Ruzie over het wijden van schapen.

- Een stukje Brabantse geschiedenis, "Van een nieuwe tijd", door Louis Barten.

D'n Uytbeyndel, Heemkundekring Deurne, nr. 58.

- Bijnamen in Deurne en Liessel, deel 1, door Hans van den Broek
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D'n Uytbeyndel, Heemkundekring Deurne, nr. 60.

- Handmerken van Deurnese ambachtslieden, deel 3, door Anton Vissers.

- Bijnamen in Deurne en Liessel, deel 2, door Hans van den Broek.

- Archeologisch nieuws, door Ria Berkvens, met vondsten uit het verre verleden.

- De historie van de boerderij Bakelseweg 44 te Deurne, door Luuk Keunen.

- Het gehuchtje "De Voort", mogelijk al daterend van voor 1500.

D'n Uytbeyndel, Heemkundekring Deurne, nr. 61.

- De vele achtergronden van hondsdolheid, door Hans van den Broek.

- Hondsdolheid door de eeuwen heen en het ontstaan van het Hubertuskruis.

- Handmerken van Deurnese ambachtslieden, deel 4, door Anton Vissers.

Deze tijdschriften en nog vele andere, liggen, zoals u weet, elke afdelingsavond ter 

inzage / te leen. Dhr. Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

 Ger Kleinbergen

Regionaal Historisch Centrum - Eindhoven

In januari 2007 starten bij het RHC Eindhoven weer nieuwe cursussen.

Beginnende genealogen kunnen daarin kennis maken met genealogisch onderzoek.

Je leert hier welke bronnen ter beschikking staan en op welke wijze je een onderzoek moet

aanpakken. Tevens krijg je inzicht in wat het Centrum te bieden heeft aan gegevens.

Bij zo'n onderzoek naar je voorouders, kan het voorkomen, dat je oude dokumenten te zien

krijgt die vaak moeilijk of helemaal niet te lezen zijn. Dit komt vaak door de stijl en het

handschrift waarin dergelijke dokumenten zijn geschreven.

Het RHCe biedt dus twee cursussen aan:

Genealogie voor beginners op de woensdagochtend en

Oud schrift voor beginners op de woensdagmiddag.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.rhc-eindhoven.nl

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 NOVEMBER  2006

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

post-adres : Taunus 1, 5706 PC HELMOND

http://www.rhc-eindhoven.nl
mailto:h.unij@hccnet.nl


 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 3, 9-2006 69

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2004 - Deel 58

Thema: Vrouwen, familie en maatschappij

Genealogie is eeuwenlang het domein van mannen geweest. Genealogieën werden vrijwel

altijd opgesteld door mannen, wier belangstelling zich in de eerste plaats richtte op de

daden en verdiensten van mannelijke voor-ouders. Hoewel de genealogiebeoefening de

laatste decennia minder dan voorheen door mannen wordt gedomi-neerd en de

belangstelling van genealogen enorm is verbreed, blijven vrouwen in veel genealogieën en

familie-geschiedenissen toch een min of meer onzichtbaar leven leiden - meestal omdat er

onvoldoende bronnen lijken te zijn om ze meer voor het voetlicht te laten treden.

Dat er te weinig bronnen zouden zijn is echter een misverstand. Vrouwen- en

gezinsgeschiedkundigen hebben bovendien methodes en vraagstellingen ontwikkeld om

vrouwen een meer evenredige plaats in de geschied-schrijving te geven, waar ook

genealogen van kunnen profiteren. 

Dit boek richt zich op twee nauw met elkaar verbonden terreinen van onderzoek: de relatie

tussen gezin en werk én tussen de private en publieke sfeer in het leven van vrouwen vanaf

de zestiende tot de twintigste eeuw. Gezamenlijk geven de artikelen een indruk van de

relatie tussen deze bereiken in het leven van vrouwen door de eeuwen heen.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2005 - Deel 59 

Thema: Geschiedenis van de Nederlandse genealogie

Genealogen zijn doorgaans praktische mensen die zich richten op concrete, tastbare zaken,

zoals de herkomst van hun eigen familie of het zoeken naar een ontbrekende datum. De

Nederlandse genealogiebeoefening kent eigenlijk geen traditie als het gaat om onderzoek

naar de geschiedenis van de eigen discipline of naar haar cultureel-historische betekenis. 

Vanuit andere vakgebieden lijkt de belangstelling voor deze aspecten van genealogie

echter groeiende. Het zestigjarig bestaan van het Centraal Bureau voor Genealogie biedt

een goede gelegenheid om een balans op te maken van de geschiedenis van de Nederlandse

genealogie. 

Het jaarboek begint vanuit een ‘particulier’ startpunt, waarbij wordt teruggeblikt op een

ondernomen zoektocht naar de vergeten levens van voorouders. Een aanvankelijk op feiten

gericht genealogisch onderzoek mondt uit in een meer algemene interesse voor de

geschiedenis. De andere artikelen in het boek zijn van minder persoonlijke aard. Ze beogen

vanuit verschillende standpunten een representatief beeld te schetsen van de geschiedenis

van de Nederlandse genealogie vanaf de late Middeleeuwen tot het midden van de vorige

eeuw.

Co van het Groenewoud
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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.   

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

HCC bezoekplaats en activiteiten in Eindhoven

Maandelijks thema/lezing

Elke 1e maandagavond van de maand is er van 20.00 - 22.30 uur in wijkcentrum 't Slot te

Eindhoven (Kastelenplein 167) een themabijeenkomst met lezing of demonstratie. 

Op de 3e zaterdagmiddag van de maand bent u welkom op de inloopmiddag in 't Slot 

van 13.00 tot 17.00 u. U kunt dan vragen stellen aan de werkgroepen, gratis Internetten en

computerbladen lezen op onze leestafel. 

Een overzicht van alle overige bijeenkomsten treft u aan in de agenda van HCC zuidoost

Brabant.

Voor wie? Naast leden zijn ook NGV leden en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Zie ook de site  http://zo-brabant.hcc.nl/

http://kempenenpeelland.ngv.nl
http://zo-brabant.hcc.nl/
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HCC activiteiten en bezoekplaats in Helmond

Open computeravonden in Helmond 

Elke 2e maandag van de maand is er in Helmond een lezing over diverse interessante

activiteiten met vrije inloop in 

Wijkcentrum 't Patronaat 2e Haagstraat 40, 5707 VK Helmond. 

U kunt er al uw computervragen stellen, er is een leestafel met computerbladen en u kunt

er gratis internetten. Voor beginnende computergebruikers worden regelmatig cursussen in

wijkcentrum 't Patronaat gehouden.

De adresgegevens van de personen genoemd op blz. 70 vindt u achteraan in dit blad op de

binnenzijde van het omslag!

ONZE VRAAG:

Een bestuurslid

Dat zich richt op de buitenwacht en mede zorgt voor extra activiteiten.

Nadere informatie in het maart nummer van dit jaar op blz. 4

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

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

16 sept. Groenlo 11  Oost-Gelderse Contactdag in Cultureel Centrum dee

Bron, in de voormalige  kerk op de Hoek Buitenschans-

Ruurloseweg. Toegang gratis. 10.00-16.00 uur

Inl.: 0481-373478 of lankveld.josma@planet.nl 

Of  0316-618618, jenghiddink@hetnet.nl

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

14 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

4 nov. Leeuwarden 11  Friese Genealogische Contactdag. e

Thema: “Rembrandt en Saskia”.

10.00-16.00 uur in Tresoar, Boterhoek 1.

Info: ngvfriesland@chello.nl

11 nov.  Baarn Najaarsbijeenkomst WGOD. in het Brandpunt, 

Oude Utrechtseweg 4a. 10.00-16.15 uur. 

Inl.: www.wgod.nl (zie onder bijeenkomsten)

EVENEM ENTENKALENDER 2007

20 jan. Vlaardingen 40-jarig jubileum Historische Vereniging Vlaardingen.

Open historische dag.

4 mrt. Roermond 9  Limburgse Genealogische Contactdag in e

de Oranjerie. 11.00-16.00 uur.

26 mei Helmond Landelijke Genealogische Dag van de NGV.

http://www.adler-wien.at
mailto:lankveld.josma@planet.nl
http://www.delfland.ngv.nl/bijeenkomsten.html
http://www.archievendag.nl
mailto:furrerkroes@wanadoo.nl
mailto:ngvfriesland@chello.nl
http://www.wgod.nl
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