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VAN DE REDACTIE

In de herfst kleden wij ons extra dik aan: voor u een extra dik nummer. Wij hebben ons in

de handen gewreven bij de copij, die wij binnen kregen. In het septembernummer schreef

Anton Neggers over chirurgijn François Peerbooms  als ‘… waarschijnlijk afkomstig uit de

Zuidelijke Nederlanden’. Jacques Verstraelen reageert daarop uitvoerig, want de Zuidelijke

Nederlanden blijken zich in Weert te bevinden. En opnieuw een bijdrage van Anton

Neggers over Oirschot. Dit zijn tevens zeer welkome bijdragen aan ons streven niet alleen

een afdeling te zijn van genealogen, wonend in ZuidOostBrabant, maar ook van de

genealogie van ZuidOostBrabant. 

Voor ons ligt de winter: een tijd voor verhalen bij het haardvuur. Op dinsdag 9 januari moet

u het haardvuur er bij denken, maar de lezing van Nico Arts zal verder ongetwijfeld

voldoen aan alle andere ingrediënten van een knusse winteravond. En verder het komende

jaar staat ons weer heel wat te wachten: Eerst in Roermond, waar op 4 maart de even

onderbroken traditie van de Limburgse Genealogische Contactdag weer wordt opgepakt.

Dan op 26 mei een hoogtepunt in Helmond met de landelijke Genealogische dag van de

NGV. En de voorbereidingen voor de tigste Brabantse Contactdag in oktober zijn ook al

weer begonnen. Ondertussen moge u veel genoegen beleven aan uw eigen onderzoekingen

en aan alles wat daarmee samenhangt. Inmiddels wensen wij u en de uwen prettige

feestdagen, een goede jaarwisseling en al het goede voor het komende jaar.    

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. 

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. 

Dinsdag 13 februari 2007 Tips en trucs voor het publiceren van uw 

genealogische gegevens door Henk Boersma.

Zondag  4 maart 2007 De 9  Limburgse Genealogische Contactdag wordtde

gehouden op zondag 4 maart in de Oranjerie in Roermond. 

Dinsdag 13 maart 2007 Zoekprogramma voor huwelijken in 

Noord-Brabant 1811-1922  door Henny de Ruijter.

Dinsdag 17 april 2007 Jaarvergadering van de afdeling. 

Agenda in het maartnummer.
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KORTE INHOUD VAN DE VOORDRACHTEN

Dinsdag 9 januari 2007

Archeologie, afval en menselijke overblijfselen: de geschiedenis van boeren, burgers

en elites volgens de bodemarchieven  

door Nico Arts, gemeentelijk archeoloog Eindhoven en Helmond

De afgelopen decennia is in de regio Eindhoven-Helmond erg veel archeologisch

onderzoek verricht. Veel van dit onderzoek gaat over de late middeleeuwen. De meer dan

100 opgravingen betreffen zowel delen van middeleeuwse stadskernen, het daaromheen

liggende platteland, elitewoonplaatsen en kerkterreinen. Aan de hand van de tijdens

opgravingen aangetroffen bodemsporen, afvalproducten en menselijke skeletresten kunnen

uitspraken worden gedaan over middeleeuwse samenlevingen, die niet zijn te reconstrueren

via archivalische bronnen. Tijdens deze geïllustreerde lezing wordt een beeld gegeven van

de late middeleeuwen van onze regio, een periode waaruit slechts weinig schriftelijke

bronnen zijn overgeleverd, maar die archeologisch steeds beter bekend wordt.

 

Dinsdag 13 februari 2007

Tips en trucs voor het publiceren van uw genealogische gegevens  

door Henk Boersma

 

Hoewel stamboomonderzoek nooit af is, is het toch verstandig om tussentijds verslag te

doen van uw naspeuringen. Veel onderzoekers worstelen met die opgave. In deze lezing zal

op aanschouwelijke wijze inzichtelijk worden gemaakt 

- waarom het van belang is om te publiceren, 

- welke gegevens het waard zijn om gepubliceerd te worden, 

- hoe de gegevens gerangschikt kunnen worden in een publicatie, 

- welke publicatiemedia beschikbaar zijn en hoe daaruit gekozen kan worden en

- de grote stap: het publiceren.

De lezing beoogt een brede groep van genealogen op weg te helpen die (voorlopig) laatste

stap van het stamboomonderzoek te nemen.

 

De inleider, drs. Henk Boersma, heeft een ruim aantal genealogische en historische

publicaties op zijn naam staan. 

Momenteel is hij directeur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
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Zondag 4 maart 2007

De 9  Limburgse Genealogische Contactdag,de

Wordt gehouden op zondag 4 maart in de Oranjerie in Roermond. Deze dag wordt

georganiseerd door het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) en

door 2 Limburgse NGV-afdelingen. De afdeling Zuid-Limburg viert die dag haar 25-jarig

bestaan. De 2  Limburgse afdeling is onze eigen afdeling Kempen- en Peelland, diede

immers ook het Limburgse Weert en omgeving omvat. Op deze dag kunt u de gehele dag

stands bezoeken; u kunt lezingen bijwonen en er is een ontmoetingsplek, waar u kennis

kunt maken met mede-genealogen, gegevens kunt uitwisselen en oude bekenden kunt

ontmoeten. 

’s Ochtends wordt de Limburgse Genealogische prijs uitgereikt, waarvoor uzelf nog tot    

1 januari 2007 kunt inzenden. 

Dinsdag 13 maart 2007

Zoekprogramma voor huwelijken in Noord-Brabant 1811-1922  

door Henny de Ruijter

De spreker heeft een bestand opgebouwd dat (alle) huwelijken in Noord-Brabant in de

periode 1811-1922 omvat, en een programma geschreven, waarmee in dit bestand gezocht

kan worden, o.a. op de namen van bruid en bruidegom. Allereerst is er de mogelijkheid, in

de gehele provincie te zoeken. Voor een gegeven naam (bruid  of bruidegom) geeft het

programma alle gemeenten, waarin een huwelijk is gesloten met een bruid (bruidegom) van

die naam, en het aantal van dergelijke huwelijken. Vervolgens kan in een bepaalde

gemeente verder worden gezocht. Voor een opgegeven naam van de bruid geeft het

programma de naam van de bruidegom, het jaar van het huwelijk en het nummer van de

akte. Op dezelfde wijze kan gezocht worden op naam van de bruidegom, het jaar van het

huwelijk, eventuele echtscheiding, onwettige geboorte van bruid of bruidegom en op

gehuwde broers en zusters. De kracht van dit bestand plus zoekprogramma is, dat het (alle)

huwelijken in Noord-Brabant in de genoemde periode omvat, dat er op eenvoudige wijze in

gezocht kan worden en dat het diverse overzichten op de printer kan afdrukken. Spreker zal

de diverse mogelijkheden in detail bespreken.

INZENDTERMIJN voor de LIMBURGSE GENEALOGISCHE PRIJS VERLENGD

In het septembernummer hebt u kunnen lezen over de Limburgse Genealogische prijs.

Daarin stond, dat uw bijdrage voor 01-10-2006 ingezonden moest zijn. 

De inzendtermijn is inmiddels verlengd tot 01-01-2007.

Info: dhr. Wil Brassé, 046-4778451 (overdag) wil.brasse@sittard-geleen.nl

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 4, 12-200676

Een veelvuldig verknoopt vlechtwerk 

Op 10-10-2006 jl. heb ik een lezing gegeven over de door mij ontwikkelde populatie-

genealogische methode. Om u een indruk te geven van de resultaten van die methode is aan

elke toehoorder een 2-tal fragmenten uit mijn uitgewerkt populatiebestand uitgedeeld. Deze

zijn later weer opgehaald. Helaas mis ik nog enkele fragmenten. Wellicht hebt u die per

ongeluk meegenomen. Voor u heeft dat weinig waarde; voor mij des te meer. Vooral omdat

elk uitgedeeld fragment uniek is en ook omdat ik deze gebruik bij het verder uitwerken van

de bestanden. Wilt u a.u.b. mijn verzameling weer completeren?

Toon van Gestel (awjmvangestel@cs.com)

JUNI-NUMMER THEMANUMMER WORDT: MEI IN HELMOND

Op 26 mei wordt de landelijke genealogische dag in Helmond gehouden. Gens Nostra

brengt dan een speciaal Helmond-nummer uit. Ook wij zullen een speciaal Helmond-

nummer uitbrengen, vanzelfsprekend zonder daarbij Gens Nostra voor de voeten te lopen.

Dit nummer verschijnt in mei voorafgaande aan de Genealogische dag. Het JUNI-nummer

= themanummer wordt dus een MEI-nummer met HELMOND als thema. W ij vragen u

daarom om copij, die past binnen de opzet van ons Mededelingenblad. Wij denken dan zelf

natuurlijk aan kwartierstaten met 5 generaties (bij voorkeur van het jongste familielid),

moederslijnen en aan schakels tussen Helmonders. En wij hopen, dat ook wat u zelf

bedenkt, aan ons zal worden toegestuurd. 

Denkt u er al over na? U hebt tot 15-4-2007 de tijd om uw bijdrage aan ons toe te zenden!  

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST

Op donderdagavond 2 november werd ten behoeve van onze nieuwe leden een

kennismakings bijeenkomst georganiseerd. Negen heren en helaas slechts een dame gaven

gehoor aan de oproep.

Tijdens een rondje voorstellen vertelden de nieuwe leden wie men was, waar men vandaan

kwam, wat men deed en vooral wat men zocht. De diversiteit was groot. Bijna elk stukje

Nederland was onderwerp van de verschillende zoektochten naar voorouders. 

De zes aanwezige kaderleden vertelden wat zij binnen de vereniging voor functie vervulden

en met name Toon van Gestel en Wim van Stek gingen in op de vele vragen die gesteld

werden over de wijze waarop informatie verzameld kon worden. Ook voor onze

dokumentatie bestond veel belangstelling.

Ad Wijnen stelde Antony Heywood voor als onze nieuwe man voor het beheer van de

website. Onder het genot van een kop koffie werd het een gezellige avond met veel

uitwisseling van kennis. 

Van een aantal nieuwe leden is al een ingevuld kennismakingsformulier ontvangen. Aan

hen, die dat nog niet gedaan hebben, wordt bij deze gevraagd dit alsnog te doen. Op die

manier kunen ook de overige leden kennis met hen maken.

Ger Kleinbergen
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-11-2006, totaal 10018, waarvan voor Kempen- en Peelland 341 en 

18 bijkomende leden

Nieuwe leden:

Dhr. G.J.H. van Dijk Zonnedauwsingel 16 5709 PE Helmond

Dhr. F.H.G. Janssen Losweg 38 5663 AS Geldrop

Dhr. P. Michielse Hoogemierdsweg 23 5049 AB Tilburg

Dhr. G.P. Smits Spoordonkseweg 98a 5688 KE Oirschot

Dhr. M.W.M.M. Wilbers Kaarderhof 10a 5709 GH Helmond

Bijkomend lid:

Dhr. P.G.J. van de Laar Kerstant v/d Berglaan 20b 3054 ER Rotterdam

Adres wijziging:

Dhr. M.C. de Haan Petruspark 46 5623 DR Eindhoven

Dhr. C. Schokker Ploegdrijverke 1 5404 PH Uden

Einde lidmaatschap:

Dhr. J. Brouwer De Kulder 15 5632 WS Eindhoven

Dhr. T.A.M. Schreurs St. Jorishof 69 5688 BL Oirschot

Alle correspondentie te richten aan het landelijke secretariaat:  

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie  ALTIJD  uw  lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 FEBRUARI  2007

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

Efaxnummer: (084) 715 92 89

post-adres : Taunus 1   5706 PC HELMOND
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MOEDERSLIJN   LUC en ROB THIJSSEN 

I Lucas Jan Hendrik (Luc) Thijssen 

Robertus Leonard Maria (Rob) Thijssen

II Petronella Hendrina Maria (Nel) Schouten

* 30-05-1949 Sevenum

X 22-10-1971 Sevenum met Hendrik Hubert Maria (Hay) Thijssen

* 02-06-1949 Sevenum

III Cornelia Mechtilda Gertruda (Corry) Trienekens 

* 18-09-1920 Eindhoven 

† 04-07-2006 Horst, (†) Sevenum

X 03-08-1948 Eindhoven (St. Joriskerk) met Pieter Jan Hendrik (Jan) Schouten

* 06-05-1914 Sevenum 

† 02-10-2001 Venray, (†) Sevenum

IV Johanna Maria Petronella (Nelly) van Rooij 

* 08-12-1898 Gestel 

† 04-06-1994 Eindhoven

X 06-10-1919 Stratum (St. Joriskerk) met Bernardus Jacobus (Bernard)Trienekens

* 18-08-1892 Well (L) 

† 26-03-1980 Eindhoven

V Cornelia (Lien) van der Linden 

* 05-02-1862 Rosmalen 

† 24-05-1919 Stratum

X 27-05-1895 Sint-Michielsgestel met Hermanus (Herman) van Rooij

* 07-01-1869 Soerendonk 

† 28-11-1954 Eindhoven 

VI Maria (Mie) Reurings

* 30-06-1834 Maastricht 

† 05-04-1910 Stratum

X 15-02-1861 Rosmalen met Joannes Wilhelmus (Jan) van der Linden

* 11-12-1827 Woensel 

†  29-01-1903 Sint-Michielsgestel

VII Maaike Meijer

* 13-04-1811 De Werken 

† 11-10-1875 Gouda

X 23-10-1834 Maastricht met Joannes Reurings

* 10-02-1798 Maastricht 

† 22-12-1848 Gouda

mailto:h.unij@hccnet.nl
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VIII Clara Huijberdina Meijer 

* 17-08-1777 De Werken 

† 01-09-1824 De Werken 

had in 1810 een relatie met een ONBEKENDE 

IX Maijke (Maaike) Huijberts van Driel

* 17-01-1745 De Werken 

† 10-04-1808 De Werken en Sleeuwijk

X 27-10-1776 Werkendam met  Oulrig Augustus Sekemundus 

(Ouldrig Augustus Sekemidius) Meijer

* 18-05-1745 Geertruidenberg 

† 03-01-1810 Werkendam

X Magteltje (Mechteltje, Meggeltje) Aarts Heerschop 

* 12-04-1711 De Werken

† 19-01-1789 De Werken

X 15-09-1736 Werkendam met Huibert Hendriksen van Driel

* 10-03-1709 De Werken 

† voor 1789

XI Maijke Jans Verheij 

* 04-03-1685 De Werken

X circa 1707 met Aardt Huijbertsen Heerschop

* 18-07-1683 De Werken

† circa 1718

XII Machteltje Willems 

* circa 1651 De Werken?

X circa 1675 Werkendam met Jan Woutersen Verheij

* circa 1635 Werkendam 

† 07-09-1705 Werkendam

Al zo lang ik bezig ben met genealogie ben ik geïnteresseerd in de moeders en wat hen

bezig hield. Dat komt omdat mijn oma Eindhoven altijd veel vertelde over haar

Grutmoeder van der Linden en de familie in Sint-Michielsgestel, en ik op mijn beurt de

traditionele dingen niet door kan geven aan een dochter. Omdat mijn moeder dit jaar is

overleden, lijkt het een goed moment om de moeder/dochter lijn nu in te zenden. 

Deze lijn kan ik zover doortrekken, omdat ik jaren geleden van een ver familielid - 

George Reurings uit Ter Aar - de namen van de laatste vier generaties heb gekregen. Hij

stamt af van een zoon van Maaike Meijer en Jan Reurings (VII), zodat ze ook in zijn

kwartierstaat voor komen.
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Ik ben onlangs naar het BHIC in Den Bosch geweest om nog geboorte- en

overlijdensdatums erbij te vinden, maar zoals u ziet, is het nog steeds niet compleet. 

De geboortedatums vanaf generatie VIII zijn doopdatums in De Werken/Werkendam,

Nederduits gereformeerd.

De naamgeving is leuk om te volgen: eerst afwisselend Mecheltje en Maaike (XII tot IX),

Clara Huberdina heet naar oma van vaderskant en opa van moederskant, dan weer Maaike

(VII). Vervolgens is van Maaike Maria/Mie gemaakt (overgang van Nederduits

gereformeerd naar katholiek) en komt de naam niet meer voor. De naam Cornelia (V) is

afkomstig van Reurings/vaderskant. De roepnaam wordt Lien of Corry. Petronella (IV) is

afkomstig van een tante van Rooij/vaderskant omdat mijn oma Nelly de derde dochter was

en de oma’s al waren vernoemd.

Mijn moeder is traditiegetrouw als oudste dochter naar haar oma Cornelia genoemd, en zij

noemde mij naar haar moeder: Petronella/Nelly.

Ik ben benieuwd of de naamgeving wordt voortgezet bij de kinderen die binnenkort

geboren worden. Misschien wordt het wel Nelly, Corry of Maaike.

Gezien vanaf generatie V houdt de moeder/dochterlijn op bij mij en mijn zus. Het is

mogelijk dat Josephina (Fien) van der Linden, de jongste dochter van Maria Reurings en

Jan van der Linden (VI) in Sint-Michielsgestel nog vrouwelijke nakomelingen heeft.

Misschien kom ik er door middel van deze publicatie achter.

Nel Thijssen-Schouten, Molenveldweg 57, 5975 AJ Sevenum

Regionaal Historisch Centrum - Eindhoven

Het komende jaar zal het archief in Eindhoven enige maanden gesloten worden wegens

verbouwing. Het archief in Helmond is dan wel open. Wie in de maanden, dat het archief te

Eindhoven gesloten is toch stukken wil raadplegen die in Eindhoven opgeslagen zijn,

gelieve voor de sluiting contact op te nemen met het Regionaal Historisch Centrum. In dat

geval is het mogelijk, de betreffende stukken in Helmond onder te brengen.
   

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
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MOEDERSLIJN TONY VAN DEN HEUVEL 

I Antonetta Elisabeth Maria (Tony) van den Heuvel 

* 13-05-1957 Hoogeloon

X 15-03-1996 Waalre met Franciscus Paulus (Frank) Klomp 

* 30-06-1956 Geldrop

zn. van Adrianus Johannes Klomp en Barbara Theresia Maria Pasteels

II Huberte Adriana (Bertha) Pluyms

* 30-09-1929 Hoogeloon

X 16-08-1955 Hoogeloon met Lambertus Josephus (Bert) van den Heuvel

* 02-03-1926 Hoogeloon

zn. van Antonius van den Heuvel en Elisabeth van der Aa

III Antonetta Cornelia Timmermans

* 05-12-1896 Hoogeloon, 

† 27-06-1992 Eindhoven

X 25-09-1925 Hoogeloon met Cornelis Hubertus Pluyms

* 22-12-1888 Hoogeloon, 

† 18-12-1958 Eindhoven

zn. van Hubert Pluyms en Elisabeth van de Huygevoort

IV Dorathea, zegge Adriana Corstiaans

* 18-10-1860 Hoogeloon, 

† 02-12-1943 Hoogeloon

X 25-04-1890 Hoogeloon met Theodorus Johannes Timmermans

* 02-03-1857 Lagemierde, 

† 27-01-1937 Hoogeloon

zn. van Wilhelmus Timmermans en Anna Maria Rosen

V Antonetta Goossens

* 25-01-1817 Hoogeloon, 

† 10-02-1869 Hoogeloon

X  01-02-1839 Hoogeloon met Cornelius Corstiaens

* 13-04-1808 Hoogeloon, 

† 06-08-1877 Hoogeloon

zn. van Cornelius Corstiaens en Gertrudis van Vessem

VI Joanna Verhees

* 03-12-1777 Hoogeloon, 

† 22-09-1818 Hoogeloon

X 03-05-1812 Hoogeloon met Petrus Goossens

* 18-12-1784 Hoogeloon, 

† 03-12-1868 Hoogeloon

zn. van Antonius Goossens en Joanna van de Huijgevoort

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 4, 12-200682

VII Antonia Willems

* 19-12-1745 Hoogeloon, 

† 11-11-1782 Hoogeloon

X 19-05-1776 Hoogeloon met Hubertus Verhees

* 04-05-1739 Hoogeloon, 

† 25-11-1812 Hoogeloon

zn. van Petrus Verhees en Joanna Beckx

VIII Catarina Snoecken

* 17-03-1711 Lagemierde, 

† 06-12-1788 Hoogeloon

X 29-08-1734 Hoogeloon met Joannes Willems

* 28-08-1705 Hoogeloon, 

† 27-11-1743 Hoogeloon

zn. van Jacobus Willems en Joanna Jan van de Huijgevoort

IX Maria Koppens

X Walterus Snoecken

De gegevens van de generaties VII t/m IX die (gedeeltelijk) zijn ontleend aan ISIS zijn nog

niet gecontroleerd.

Ingezonden door mevr.  A.E.M. van den Heuvel, Kastanjelaan 1, 5581 HD Waalre

EEN SOCIETY HUWELIJK IN DE KEMPEN

Tot en met de achttiende eeuw was Oirschot een van de belangrijkste plaatsen van het

kwartier van Kempenland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de high society van die tijd

graag in Oirschot woonde of verbleef (1). Die upper class bestond uit aristocraten,

kooplieden en regenten. De laatsten waren op grond van het reglement op de politieke

reformatie uit 1660 veelal van de ware christelijke gereformeerde religie (2). 

De gereformeerde gemeente in Oirschot en Best was maar klein van omvang. Bij het

aantreden van predikant de Jongh in 1761 bestond de gehele gemeente uit 19 mannen en 23

vrouwen, in totaal 42 lidmaten (3). De gereformeerde gemeente kerkte in de laat-

middeleeuwse collegiale kerk van St. Petrusbanden, terwijl de véél grotere katholieke

parochie het moest doen met de schuurkerk op de hoek van de Nieuwstraat en de

Gasthuisstraat (4). 

Behalve als bedienaar van zijn gemeente vervulde de predikant nog een andere functie: op

grond van het Egtreglement over de Generaliteijt (1656) kon een wettig huwelijks slechts

gesloten worden voor de schepenbank of voor de predikant van de Nederlands

Gereformeerde kerk (5). Tot 1695 was trouwen voor de predikant gratis, terwijl voor een

huwelijk bij de schepenbank betaald moest worden. Dat is ongetwijfeld de reden dat voor

katholieken bij de keuze tussen de predikant en de schepenen de sociale klasse van de
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echtgenoten een rol speelde: arme mensen trouwden voor de protestantse kerk, de rijkere

op het raadhuis.

Tenzij het protestantse bruidsparen betrof. Zij kozen uiteraard in de regel voor een

huwelijksvoltrekking door de predikant. Het zullen ongetwijfeld vaak chique bruiloften zijn

geweest, waarbij een van de echtelieden afkomstig was uit de notabele protestantse families

van Oirschot, zoals Sweerts de Landas, de Marcq, Soetens en van Nahuijs.

Maar soms kwam het bruidspaar van buiten Oirschot. 

Zoals bij het dubbelhuwelijk op 21 november 1766.

Op donderdag 30 oktober 1766 gaan voor de predikant in Oirschot in ondertrouw de

aanstaande echtelieden Jan Testas en Josina Geertruida van Nassau, en Andries Sijbrand

Abbema en Constantia Maria Testas (6). De eerste bruidegom is een broer van de tweede

bruid. De ondertrouw wordt aangegaan in de consistoriekamer, waar de kerkenraad en de

predikant normaal vergaderen. 

Na de ondertrouw werden gedurende drie opeenvolgende zondagen de geboden

afgekondigd, zowel in de plaats van het huwelijk als in woonplaatsen van de bruid en

bruidegom. In het geval van deze twee huwelijken betekende dit afkondigingen in

Wageningen, de woonplaats van broer en zus Testas, en in Utrecht, woonplaats van de

andere twee bruidslieden. Na de afkondigingen moest er binnen één maand getrouwd

worden. Huwelijksvoltrekkingen in de protestantse kerk vonden normaal plaats op zondag,

na de middag- of de avondpreek, maar in dit geval werd er een speciale dienst aan gewijd,

die plaatsvond op vrijdag 21 november 1766. Jan Testas, geboren te Amsteldam, kapitein

ter zee ten dienste dezer lande, trouwt met Josina Geertruida, gravinne van Nassauw,

geboren te Oosterhout. En jonkheer Andries Sijbrand Abbema, geboren te Rhenen, trouwt

met jonkvrouwe Constantia Maria Testas, geboren te Amsteldam .

Het huwelijk wordt voltrokken door Henr. de Jongh, predikant van Oirschot. 

Het is een illuster gezelschap dat in de echt wordt verbonden. 

Jan Testas (geboren te Amsterdam op 9 augustus en Waals hervormd gedoopt op 12

augustus 1736) en zijn zus Constantia Maria Testas (geboren Amsterdam 7 maart, gedoopt

15 maart 1739) zijn kinderen van de Amsterdamse koopman Jean Testas en zijn vrouw

Louisa Constantia de Famars. Hun grootvader Pierre was een emigrant uit Bordeaux. Jan

Testas wordt vrij kort na zijn huwelijk beheerder van de goederen van zijn zwager

Lodewijk Theodoor II, die dan in Lausanne woont.

Gravin Josina Geertruida van Nassa-LaLecq is te Oosterhout gedoopt op 2 juni 1743 als

dochter van Lodewijk Theodoor I van Nassau-LaLecq en zijn tweede echtgenote Josina

Geertruida Crommelin. Zij is een nakomelinge van Willem van Nassau, heer van de Lek,

een bastaardzoon van prins Maurits van Oranje-Nassau en de katholieke Margaretha van

Mechelen. Een oom van Josina is getrouwd met een tante van Jan, Maria Anna Testas, die

is begraven in de grafkelder van Nassau in de N.H. kerk te Oudekerk aan de IJssel.

Na de dood van haar eerste echtgenoot op 27 augustus 1776 te Amsterdam hertrouwt de

gravin met Gerrit Maurits van Dieren. Haar oude dag brengt zij door met man en het gezin

van haar dochter te Wijchen, waar zij op 19 februari 1816 overlijdt.

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 4, 12-200684

Mr. Andries Sybrand Abbema is geboren op 19 februari en gedoopt op 22 februari 1736 te

Rhenen, als zoon van kapitein Jan Frederik Abbema en Jacoba Matthia Smissaert. Hij is

jurist, en promoveert in 1758 aan de universiteit van Utrecht op een dissertatie met de titel

“De Foederibus”. Hij is op het moment van zijn huwelijk advocaat te Utrecht, maar maakt

later als patriot een stormachtige carrière: hij is schepen en raad in de Vroedschap van

Utrecht, lid van de Raad van State, directeur der militaire financiën en in 1801 zelfs enkele

maanden agent (minister) van financiën. Het Biografisch Woordenboek schrijft over hem:

In financiëele betrekkingen geplaatst, bewees hij door trouw, oordeel en bijzondere

werkzaamheid in de zorgelijke tijdsomstandigheden buitengewone diensten, zoodat ieder

hem als onmisbaar beschouwde (7). Hij overlijdt te Utrecht op 26 mei 1802

Als er ook familieleden van de beide bruidsparen bij het huwelijk in Oirschot aanwezig zijn

geweest, heeft dat een buitengewoon notabele oploop veroorzaakt. Mogelijk zijn oom Jan

Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq en zijn echtgenote Maria Anna Testas erbij, evenals

graaf Lodewijk Theodoor II van Nassau-LaLecq, heer van de Lek en heer van Ouwerkerk.

En de broers van Mr. Abbema: Balthazar Elias, op dat moment waardijn (8) van de munt in

Utrecht, en Jacobus Carel, militair en later rekenmeester van het Hof van rekeningen van

het koninkrijk Holland. Een zoon van Balthazar, Jan Frederik, wordt later secretaris van het

kabinet van koning Lodewijk Napoleon en sous-prefect van Amsterdam. Hij trouwt in 1811

in Parijs met een (bastaard)kleindochter van Lodewijk XV, koning van Frankrijk. Hun zoon

Emile verwerft in Portugal een adellijke titel, en wordt Visconde d’Abbéma. Resteert nog

de vraag waarom deze bruidsparen in 1766 uitgerekend Oirschot kozen als hun

huwelijksplaats. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat zij, zoals dat tegenwoordig de gewoonte

is, zochten naar een locatie met ‘romantische uitstraling’, en dus moet er haast wel een of

andere relatie met iets of iemand in Oirschot zijn geweest. Het is de vraag of nog ooit valt

te achterhalen welke relatie dat was. 

(1) Zie bijvoorbeeld: Anton Neggers, Een Spaanse jonker in Oirschot, Br.L. LV (2006),

pag. 109.

(2) Ch. de Mooij, Reformatie tegen wil en dank, in: R. van Uytven (red.), Geschiedenis

van Brabant van het hertogdom tot heden, Leuven, pag. 404.

(3) RHCE, DTB 32.23 Lidmatenboek Oirschot, f. 4.

(4) Drs. J. Lijten, De Schuurkerk, in: Oog op Oirschot, pag. 248.

(5) H. van den Brink, Het huwelijksrecht in Noord-Brabant,                          

http://www.gtob.nl/huwelijk.html

(6) RHCE, DTB 32.22 NG Trouwboek Oirschot  f. 91/91v.

(7) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Vierde deel (1918), pag. 1.

(8) De waardijn hield namens de Staten van Utrecht controle op het muntbedrijf.

Ingezonden dhr. Anton Neggers, Langakker 29, 5283 TE  Boxtel 
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MR. FRANÇOIS PEERBOOMS, CHIRURGIJN IN OIRSCHOT.

In het artikel “Jomanda in Oirschot“ van dhr Anton Neggers in het mededelingenblad van

N.G.V afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 3, sept. 2006, pg. 57 e.v. kwam Mr. François

Peerbooms ter sprake die zich rond 1716 als chirurgijn vestigde in Oirschot. “Hij was

katholiek en dus waarschijnlijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden“, zo luidde het

begeleidend commentaar. Dat klopt. Ik kan het doopceel lichten van deze man.

Frans Peerbooms was afkomstig uit Weert en stamde uit een magistratengeslacht, waarvan

in de 17  eeuw een vijftal personen een- of meermalen het schepen- en burgemeestersambte

in Weert vervulde. 

Hij werd op 13-04-1680 gedoopt als de oudste zoon van Zibertus Perebooms, burgemeester

in 1692/93, en Catharina van de Riet. Als peter trad op de “consultissimus “ (wij zouden

zeggen Meester in de Rechten) Arnoldus Costerius, waarschijnlijk advocaat in ’s-Hertogen-

bosch, waar de familie vandaan kwam. Hij nam de plaats in van zijn neef de “praenobilis et

consultissimus“ Arnoldus Costerius, schout en rentmeester van Weert. Deze “zeer edele”

heer Arnoldus Costerius was op 04-04-1678 geadeld door Leopold I van Oostenrijk en

noemde zich vanaf die tijd Arnoldus Costerius de Boschoven. 

Sinds 09-11-1690 was hij heer van Liessel.  1) 

Meter was Joanna van Bruegel, zijn oma, die gehuwd was met Franciscus Peerbooms, de

vader van Sibertus Peerbooms.

Op 28-06-1700 werd aan de chirurgijn Franciscus Peerbooms door de stad Weert  een

reispas voor Frankrijk uitgereikt. Hij was toen twintig jaar oud.

In 1706 was hij terug in Weert om daar te trouwen met zijn buurmeisje (Maria) Elisabeth

Deckers, oudste dochter van de chirurgijn Mr. Jacob Deckers en Aldegonda van de

Paesschen. Zij woonde een paar huizen verder op de Oelemarkt. Zij was gedoopt op 

22-12-1680 en was dus practisch even oud als Frans.

Zij kregen in Weert vier kinderen: 1) Martina * 13-04-1707, 2) Maria * 14-04-1708, 

3) Sibertus * 06-08-1711, genoemd naar zijn grootvader, en 4) Martina * 19-04-1713.

In het begin van 1714 is Frans Peerbooms met zijn vrouw (en kinderen?) uit Weert vertrok-

ken. Op 14 oktober 1714 verblijft hij in Meerhout blijkens een met eigen hand geschreven

brief die zich bij gerechtelijke stukken in het archief van Weert bevindt. (GAW ORW inv.

nr. 3409) Meerhout of Meirhoudt, zoals hij zelf schrijft, ligt een tiental km schuin onder

Mol en Geel in België. 

Hij beantwoordt een brief van een neef en nicht die bij “de broeder” in Mol bezorgd is.

Om het overzicht te behouden volgen nu enige genealogische gegevens over de families

Perebooms, Deckers en van de Paesschen.
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I. Sijmon Peerbooms † rond 1617 X Jen Mr. Henrijcx

Uit dit huwelijk in willekeurige volgorde:

1 Rut Peerbooms X Merriken (?) N.N.

2 Reijner Peerbooms X Walbrecht Ketelaers, dochter van de de in 1584 afgezette

schout Frans Ketelaers (zie II). Reijner was waarschijnlijk een van de oudere

kinderen, omdat hij verantwoordelijk was voor de boedelscheiding na de dood

van zijn vader. (GAW ORW inv. nr. 141, proces van de andere erfgenamen

tegen Reijner Peerbooms d.d. 07-03-1624).

3 Lennert Peerbooms (Burgemeester 1615/16 en 1627/28, schepen 1604 t/m 09 en

1618 t/m 1620 en 1626), Meijer van het kapittel van St. Servaes en Meijer van

de Proosdij van Meerssen 1609)

X Catharina van Wessem, ook wel van Millart genoemd

4. Aelet Peerbooms X Rut van Horne/Horen ook wel Beckers genoemd

5 Anna Peerbooms X Cornelis Neijnens

II. Reijner Peerbooms X Walbrecht Ketelaers

Uit dit huwelijk in willekeurige volgorde:

1 Catharina Perebooms

X Nicolaes Smeets/Claes Smeets/Smits (Controleur van de licenten)

2 Frans Perebooms  (= III)

III. Frans Perebooms 

X Sibylla Lipsen (van Maeseijk?)

Uit dit huwelijk in willekeurige volgorde:

1. Catharina Perebooms

2. Agnes Perebooms

Deze twee dochters doen op 18-07-1658 voor hun aandeel afstand van huis en hof, op

de Oelemarkt, “Het Hert” geheten ten behoeve van hun oom Claes Smeets (GAW

ORW inv. nr. 4719, fo. 14 ). Dit huis (nu de Disco Carte Blanche) was door hunro  

grootvader Reijner Perebooms gekocht van de weduwe van Floris Hugo, Maria

Pompers, wonende  in Antwerpen, voor fl. 2.418.- op 24-08-1625. (GAW ORW inv. nr.

147, een mercktrechtproces van 15-06-1630 over de laatste betalingstermijn). Het

huis moet, gezien de toenmalige prijzen voor woningen in Weert, van meer dan

modale grootte geweest zijn.   

XX Joanna van Breugel/Breugels/Bruegels, 

dr. van Sybert Breugels en Arycken N.N,

Uit dit tweede huwelijk:

3 Reinerus Peerbooms * 14-05-1637 Weert, Dg. Segerus Weelen en Gualtera

Peerbooms (= oma Walbrecht Ketelaers?) Hij wordt minderbroeder. 

4. Maria Peerbooms * 16-06-1639 Weert, Dg. Marcelius Peerbooms, 

zoon van Lennert Peerbooms en dus een neef van de vader Frans Perebooms, 

en Helena Bocholt. X Merten Sme(e)ts (zoon van Burgemr. Joris Smets)
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5. Sibertus Peerbooms * 10-03-1641 Weert, 

Dg. Segerus Breugel en Gertrudis Martines (zie IV)

6. Walborgis Peerbooms * 18-02-1644 Weert, 

Dg. Nicolaus Smits en Catharina Tielen

Zij wordt later een geestelijke dochter genoemd (een soort begijntje dat goede

werken deed voor de gemeenschap).

7. Sibilla Peerbooms *17-04-1645 Weert, 

Dg. Gerardus Graus en Aleijdis Neijnens.

8. Franciscus Peerbooms * 08-02-1651 Weert, 

Dg. Severinus Smeets (Burgemr. in 1641/42) en Margareta van Breugel.

IV. Sibertus Peerbooms * 10-03-1641 Weert (Dg. Zie boven) 

Schepen 1684 t/m 1691 en weer in 1694 en burgemr. van Weert in 1692/93. 

De burgemeestersrekening wordt overgelegd door zijn weduwe en afgehoord op 

27-10-1694, zeven maanden na zijn overlijden. (†) 24- 03-1694 Weert 

(sepultus in Ecclesia in Choro S.S. Trinitatis)

X 2-8-1679 Weert, met dispensatie i.v.m. 4  graad van bloedverwantschap (via I.4)e

Catharina van de Riet, dochter van Hendrick van de Riedt en Martina van Halen.

Hg. Christopherus Smers (?) en Helena van de Riet, zuster van de bruid.

* 02-05-1658 Weert, Dg. Wilhelmus Smuijsers en Anna van Horne

     (†) 23-03-1734 Weert, weduwe van Sybertus Peerboom, exconsul et scabinus. 

Zij is begraven op het kerkhof(!) Sic transit gloria mundi.

Uit dit huwelijk:

1 Franciscus Peerbooms * 13-04-1680 Weert, 

Dg. Zie boven. † vóór 1726  (= V)2) 

2 Henricus Peerbooms * 12-08-1681 Weert. 

Dg. Martinus Smits en Helena van Halen alias van de Rijdt (= meisjenaam) 

i.p.v. Martina van Halen.

3 Henricus Peerbooms * 01-01-1683 Weert, 

Dg. Joannes Pitten en Catharina Smets alias Peerbooms (= meisjesnaam,

echtgenote van Claes Smeets)

4 Reijnerus Peerbooms *18-03-1684 Weert, 

Dg Martinus Smeets en Joanna van Halen. (†) niet in Weert.

5 Joanna Peerbooms. * 24-11-1685 Weert, 

Dg. Wilhelmus Neijnens en Mechtildis van Weerdt

6 Joannes Peerbooms * 11-07-1687 Weert (†) 15-07-1691 Weert

7 Gerard Simon Peerbooms * 03-03-1689 Weert, 

Dg. Joannes van de Rijdt i.p.v. Theodorus Driessen en Cataharina van de Rijdt

i.p.v. Maria Didden; (†) 26-07-1708 Weert

8 Aldegondis Peerbooms * 02-05-1690 Weert. 

Dg. Martinus van Sittart (consul regens huius oppidi=regerend burgemeester

van deze stad) en Helena van de Riedt
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9. Joannes Peerbooms * 10-07-1692 Weert (filius Siberti Perebooms consulis huius

oppidi et Catharinae van der Riet coniugum) 

Dg. Martinus Portemans en Maria Elisabeth van de Riet i.p.v. Agnes Pereboms

(halfzus van vader).(†) 21-08-1693 Weert.

Bij een proces uit 1719 bevindt zich een bijlage, copie A genoemd, waarin een uitkoop

door Sibert Peerbooms van zijn zusters Maria Peerbooms (III,4) en Walbrijgh Peerbooms

(III,6) beschreven staat. Verder wordt daarin nog genoemd zijn broer Reijnerus Peerbooms

(III,3) die minderbroeder is. Deze overdracht is gedateerd op 24-03-1685. Het gaat over de

uitkoop van huis, schuur stallingen en alles wat nagelvast is zoals dit toebehoord heeft aan

hun vader Frans Perebooms en hun moeder Joanna van Breugel beijde zaliger gelegen op

“den uulenmerckt regenoten ter eenre sijde “het hert” bij swager Merten Smets ingecocht,

ende ter andere sijde des heerestraet” De moeshof ligt buiten de Hoogpoort en is ongeveer

45 roeden groot. Zijn zwager Marten Smeets en zijn zuster Walbrijgh krijgen ieder 433

gulden zes stuivers en drie oort uitbetaald. De betaling geschiedt in twee termijnen.

Aangezien Sibert zelf gerechtigd is in een derde deel komt de waarde van het huis uit op

fl. 1.300.-. Het huis behoorde oorspronkelijk toe aan hun grootvader van moederszijde

Sibert van Breugel. Het pand is nu te situeren op de hoek van het Carisstraatje en de

Oelemarkt in noordelijke richting.

In een Copie B bij hetzelfde proces worden 10-05-1712 als erfgenamen van Sibertus 

Perebooms zaliger  genoemd Francis Peerbooms ( IV,1) “soo voor hem selve, alsmede

hem fort, ende sterck maeckend voor sijne absente gebroederen Reijnier(IV,4), ende

Henricus Peerbooms (IV,3) ende twee minderiaerige susteren met naeme Joanna (IV,5)

ende Aldegunda Peerbooms (IV,8)”  Het is merkwaardig dat Joanna met 27 jaar nog

minderjarig wordt genoemd.

V. Franciscus Peerbooms 

* 13-04-1680 Weert (Dg. Zie boven) † vóór 1726

       X 27-07-1706 Weert met (Maria) Elizabeth Deckers, 

dr. van Mr. Jacob Deckers en Aldegonda van de Paesschen. 

Hg. Henricus Portemans en Joanna Deckers (zuster van de bruid). 

Zij trouwen met dispensatie in de drie roepen en vanwege bloedver-

wantschap in de vierde graad.

Uit dit huwelijk geboren te Weert:

1 Martina Peerboom * 13-04-1707 Weert, 

Dg. Jacobus Deckers en Anna Catharina Frencken.

2 Maria Peerboom *14-04-1708 Weert, 

Dg. Jacobus van de Paesschen en Martina Deckers.

3 Sibertus Peerboom * 06-08-1711 Weert, 

Dg. Joanna van de Riedt en Elisabeth Deckers.

4 Martina Peerboom * 19-04-1713 Weert, 

Dg. Michael van Curingen 

(gehuwd met een tante van de moeder Martina Deckers) en Joanna Peerboom.
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Als toelichting bij de familie Deckers:

Mr. Jacob Deckers, zoon van Andreas Deckers (smid) en Maria N.N.)

* 28-04-1654 Weert, Dg. Jacobus Weelen en Maria Deckers. 

(†) 01-10-1710 Weert (sepultus in Ecclesia)

X 03-05-1680 Weert met Aldegonda van den Paesschen, 

dochter van Jacobus van de Paesschen en Joanna (van) Hoorne/Horen/Beckers, 

* 14-12-1655 Weert, † niet in Weert.

Hg. Martinus Deckers (broer van de bruidegom, schoolmeester en organist in Weert) en

Maria van de Paesschen

Uit dit huwelijk:

1. (Maria) Elisabeth Deckers * 22-12-1680 Weert, 

Dg. Jacobus van den Paesschen en Maria Breugels (†) 19-08-1733 Oirschot.

X 27-07-1706 Weert met Mr. Francis Peerbooms (zie boven)

2. Jenneken Deckers * 12-10-1682 Weert, 

Dg. Martinus Deckers (oom) en Maria van den Paesschen (tante). 

(†) 24-03-1743 Weert (sepultus in coemiterio)

X Gerardus Rochus

XX 25-01-1718 Weert met Reinerus Peerboom (zie IV,4).

3. Joannes Henricus  Deckers * 21-03-1684 Weert. 

Dg. Henricus van den Paesschen en Elisabeth Gielis 

4. Joannes Deckers (Hij volgt zijn vader op als chirurgijn in Weert) 

* 12-04-1685 Weert, Dg. Michael Roeffs en Barbara van de Paesschen (tante)

(†) 23-01-1778 Weert. Hij is dan weduwnaar.

X (niet in Weert) met Maria Triqué/Triquet/Friquet/Friewe

5. Judith Deckers * 03-09-1687 Weert 

Dg. Wilhelmus Ceuten en Maria Deckers

X niet in Weert met Paulus (Theodorus) Dencken, 

zoon van Martinus Dencken, burgemeester van Weert  en 

Joanna (?) Frencken. 

* 26-4-1685 Weert.

Het echtpaar woont later in Wessem.

6. Andreas Deckers * 28-12-1689 Weert, 

Dg. Michael van C(e)uringe (oom) en Joanna Hoorne  (oma)

7. Franciscus Deckers * 17-12-1689 Weert, 

Dg. Martinus Deckers (oom) en Maria Deckers

8. Henricus Josephus Deckers * 05-05-1694 Weert, 

Dg. Martinus Wolff en Helena Frencken

9. Franciscus Deckers * 28-01-1698 Weert, 

Dg. Wilhelmus Francken en Martina Deckers (tante).

Van deze negen kinderen hebben naar alle waarschijnlijkheid slechts vier kinderen de

volwassen leeftijd bereikt (nr. 1, 2, 4 en 5)
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Tenslotte de familie van den Paesschen:

Jacobus van den Paesschen, lange tijd kerkmeester van de St. Martinuskerk te Weert, in

1658, 1662, 1667, 1670, 1673 en 1686 deken van de Alde Schutten, ook de St. Joris-

schutten genoemd en lid van het smedenambacht. Wanneer en waar hij precies geboren is,

is niet bekend, maar de pastoor noteert in het begrafenisregister op 09-11-1717 dat hij bijna

honderd jaar is geworden (prope centenarius, quondam huius ecclesiae Aedilis.., viduus

Joannae van Horne) Twee dagen daarvoor was hij gestorven, maar daarover later meer. Hij

werd begraven in de kerk. Zoals ook uit het doopregister blijkt was hij gehuwd met Joanna

van H(o)orne.

Uit dit huwelijk:

1. Bartholomeus van den Paesschen * 31-10-1653 Weert 

Dg. Petrus Nouwen en Aleidis Jaspers. † niet in Weert

X 24-11-1676 Weert met Maria Raessen (uit Heeze?) 

Hg. Henricus van de Paessen en Maria van de Paessen

2. Aleidis/Aldegonda van de Paesschen * 14-12-1655 Weert 

Dg. Henricus Paesschens en Maria van Horne. † niet in Weert

X 03-05-1680 Weert  met Mr. Jacob Deckers (Zie boven)

3. Maria van de Paesschen 09-01-1658 Weert 

Dg. Henricus Verborch en Anna van Horne

4. Maria van de Paesschen * 22-07-1659 Weert 

Dg. Aegidius Struijven (burgemeester in Weert 1673/74) 

5. Henricus van de Paesschen * 31-12-1661 Weert 

Dg. Arnoldus Aben en Anna Poortmans

6. Gertrudis van de Paesschen * 10-06-1664 Weert 

Dg. Nicolaes Deckers en Anna Diericx

7. Barbara van de Paesschen * 30-08-1667 Weert 

Dg. Joanns Janssen en Gertrudis Nouwen

8. Barbara van de Paesschen * 25-08-1668 Weert 

Dg. Segerus Weelen en Judith Nouwen

9. Petrus Joannes van de Paesschen * 21-02-1670 

Dg. Jacobus van Elven (X Anna van Horne 03-02-1654) en Anna Hobus

10. Joanna Elisabeth van de Paesschen * 11-02-1674 Weert 

Dg. Paschasius Janssen en Maria Tessers

11. Joannes Franciscus van de Paesschen * 09-06-1675 Weert 

Dg. Antonius Eustas en Elisabeta Gielis

12. Gertrudis van de Paesschen * 28-03-1678 Weert 

Dg. Petrus Pelsers en Maria Raessens (echtgenote van oudste zoon?)

13. Judith van de Paesschen * 26-09-1680 Weert 

Dg. Michael Roeffs en Elisabeth Donders

Ofschoon doopgetuigen gewoonlijk binnen de engere familiekring gezocht moeten worden,

lijkt dit, misschien ook door het grote aantal kinderen, niet steeds het geval te zijn.
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Sommige getuigen komen ook voor bij de volgende generatie, de kinderen van Jacob

Deckers en Aldegonda van de Paesschen!

Waarschijnlijk zijn ook in deze familie maar weinig kinderen volwassen geworden, 

Dit is wel het geval voor nr. 1, 2, 4, 5 en 8.

Rond de tijd dat  vader Jacob Deckers in 1710 kwam te overlijden moet zoon Jan Deckers,

eveneens chirurgijn, getrouwd zijn met Maria Triqué/Trické/Friquet/ Friewe. Met de

schrijfwijze van deze naam hebben de verschillende secretarissen kennelijk grote moeite

gehad. Deze echtgenote had hij waarschijnlijk opgedaan in het Franstalige buitenland. Het

huwelijk is in de kerkelijke bestanden in Weert niet te vinden. Hun wellicht oudste zoon,

Jacob Deckers, werd op 21-04-1712 in Weert gedoopt. Het is goed mogelijk dat Jan

Deckers in 1710/11 naar Weert is teruggekeerd om zijn vader als chirurgijn op te volgen.

Hij zal met zijn jonge gezin ingetrokken zijn in het huis van zijn vader, gelegen op de

Oelemarkt, waarvan zijn moeder Aldegonda van de Paesschen het “tochtrecht” bezat.

Uit de gerechtelijke stukken bij een proces d.d. 17-10-1713 (GAW ORW inv. nr. 3367)

krijgen we een beter inzicht in de familiale verhoudingen.

Jacob van de Paesschen, de vader van Aldegonda en grootvader van Mr. Jan Deckers  bezat

een huis op de markt, maar waarschijnlijk vanwege zijn hoge ouderdom werd hij op 06-04-

1706 door zijn dochter in huis opgenomen. Het huis op de markt werd verhuurd aan een

zekere Simon Frencken, nadat er enige reparaties waren uitgevoerd. De kosten van kalk, 13

dakpannen op de achterkamer en 320 tichelstenen voor reparatie en een muurtje aan de

pomp waren door dochter Aldegonda voorgeschoten en nog niet verrekend.

Zolang als haar man Mr. Jacob Deckers leefde, werd Jacob van de Paesschen daar in huis

vanaf Pasen 1706 drie jaar lang onderhouden. Ook deze kosten waren blijkens het

rekenboek van Aldegonda van de Paesschen nog niet vergoed.

Jacob van de Paesschen moet een krasse baas geweest zijn, want in augustus en september

1706 maakte hij een reis van twee maanden naar Namen om terug te keren naar Weert met

een kleindochter, Jenneken Beelen genaamd, een dochter van een zuster van Aldegonda.

Was zij wees geworden en heeft opa in Namen de zaken afgewikkeld? Jenneken bleef van

08-10-1706 tot 28-12-1706 bij de familie Deckers in de kost. De afwezigheid van opa

gedurende twee maanden woog op tegen het verblijf in huis van Jenneken Beelen. 

In de tijd tussen het overlijden van Mr. Jacob Deckers en de verkoop van het huis van opa

Jacob van de Paesschen op de markt in 1713 moeten zich behoorlijk wat fricties ontwikkeld

hebben tussen Mr. Jan Deckers, nu “het hoofd” van de familie Deckers en opa Jacob van de

Paesschen en zijn dochter Aldegonda, de moeder van Jan Deckers, want zij doen een

poging de volmachten die ze aan kleinzoon en zoon gegeven hebben ongedaan te maken,

omdat hij in hun zaken eigengereid te werk zou gaan. Zij richten daartoe een verzoekschrift

aan de magistraat van Weert en stellen een aantal andere “momboiren” voor

n.l de schepen Peter Pelsers of zijn zoon Gerrit en Thooni van Elven “als naeste vrinden

sijnder vrouwe  (= Joanna van Horne) ende van des Remonstrants sijde” : Jacob Knapen en

Paesch Verborch of zijn broer Thoni. Het gaat feitelijk om de verkoop van het huis van opa
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op de markt. De schepenen vragen 05-09-1713 Mr. Jan Deckers om hierop commentaar te

geven. Wanneer dit binnen is, doen zij de volgende uitspraak: zij benoemen een

driemanschap tot “momboiren ende curateurs” n.l. Antoni van Elven (zoon van Jacob van

Elven en Anna van Horne, dus een neef van Aldegonda van de Paesschen), Cornelis

Princen en Mr. Joannes Deckers “over den verouderden Jacob van Paesschen”. Binnen 24

uren moet dit driemanschap verschijnen om de eed af te leggen. Zij zullen met hun drieën

het huis op de markt moeten verkopen “tot voldoeninge der schulden ende alimentatie van

den voornoemden Jacob van Paesschen”.

Het verzoekschrift heeft dus weinig uitgehaald. Het zwaartepunt van de bewindvoering

blijft bij Mr. Jan Deckers liggen. 3) 

De overdracht van het huis van opa op de markt wordt op 13-09-1713 ingeschreven in het

goedenisboek van de laatbank van de pastorie van de Sint Martinusparochie van Weert :4) 

“Jacop van den Paeschen, geassisteert mit sijnen gerichtelijck gestelde momboirs Antoni

van Elven, Cornelis Princen ende meester Joannes Deckers … goeden Petrus Leonardi in

huijs ende hoff mit alle sijne ap- ende dependentien, geleegen op de merckt, regenoten: den

Heer Luijtenant Levien ter eenre zijde ende Simon Schreijckens ter andere zijde, belast met

zijn grondchijns en fl. 490.- aen den Heere H.T. Bisterveldt, Pastoor alhier”. Blijkens de

voogdijrekening (“opgemaeck voor Mr. Joannes Deckers als mombaer ende curateur over

Jacop van Paessen sedert den iare 1713 tot den 7 julij 1719”, GAW ORW inv. nr. 4817)

wordt hier fl. 70.- op afgelost. Dit huis is te situeren in de linker helft van de huidige

boekhandel Bruna.

Uit deze rekening blijkt ook de hoogte van de koopsom: 1.824 gulden en 12 stuivers, die in

twee termijnen betaald wordt. Deze som is voor die tijd ver boven modaal! 

Op 01-10-1713 is er een accoord gesloten tussen Aldegonda van de Paesschen en de drie

momboiren van haar vader om tot uitbetaling te komen van de huisvestingskosten over de

jaren 1706-1709. Er is afgesproken dat voor kost en inwoning 20 pattacons of fl. 80.- per

jaar in rekening gebracht mag worden. Over drie jaren dus een bedrag van fl. 240.-. Verder

heeft ze hem af en toe nog wat geld geleend en een hoed en schoenen gekocht. 

Kosten fl. 16.- en 3 ½ stuiver. Daar staat een aftrekpost tegenover van fl. 94.- en 

8 stuivers. Aldegonda vraagt dus na nog een overhandiging van een tweetal kleine

voorwerpen om de uitkering van fl. 161.- en 5 ½ stuiver. Typisch is dat dit bedrag wordt

uitgekeerd aan Francis Peerbooms, de schoonzoon van Aldegonda (zie verder bij de

voogdijrekening). De mombers schuiven de betaling steeds weer op de lange baan en ten

einde raad daagt Aldegonda hen voor het gerecht, waar zij puntsgewijze haar klachten

voorlegt op 17-10-1713. Volgens haar eisen de mombers, alvorens te betalen, de

overhandiging van alle gereide goederen en meubelen van de inmiddels “onnosel”

genoemde Jacob van de Paesschen. Jacob zal op deze hoge leeftijd aan het dementeren zijn.

Het verweer van Aldegonda is dat zij geen meubelen van haar vader bezit. En als dat wel

zo is, dan heeft zij en haar man Jacob Deckers deze gekocht of gekregen om Jacobs schuld

te vereffenen of als gift ontvangen “waervan haeren man saliger als eerlijck man alles tot

nut van sijnen schoonvader in betalinghe van sijnen schult heeft gedirigeert. 



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 14, nr. 4, 12-2006 93

Ende van de welcke meubelen haeren vader altijdt is geweest meester ende directeur, ende

tot 2 mael van de selve voor alle man heeft uijtgemijnt, gelijck aen de heele gemeijnte ende

gedaegdens, oft ten minsten aen eenighe van hun indisputabilijck is bekent ende bij

vertreck uijt de costen van de clegersse alle deselven heeft medegenomen als meester van

de selve”.

Hieruit blijkt dat Jacob van de Paesschen einde 1709, begin 1710 waarschijnlijk uit huize

Deckers verdwenen is. Waar hij tot 1713 dan wel verbleven heeft, is vooralsnog

onduidelijk. Is Aldegonda van de Paesschen ingetrokken bij haar jongste dochter Judith

Deckers en haar man Paulus Dencken of bij haar oudste dochter Elisabeth Deckers en haar

man Francis Peerbooms of beurtelings nu eens bij de een en dan weer bij de ander? Zo is

aan Paulus Dencken in de voogdijrekening een bedrag aan “montcosten” uitbetaald. Zou

Francis Peerbooms de kosten van levensonderhoud van Jacob van de Paesschen in feite

hebben voorgefinancierd, als hij de bovengenoemde fl. 161,- en 5 ½ stuiver in ontvangst

neemt blijkens de voogdijrekening, opgemaakt door Mr. Jan Deckers? (zie verder bij de

voogdijrekening). Dat zou kunnen betekenen dat moeder Aldegonda haar intrek genomen

heeft bij het echtpaar Peerbooms-Deckers. Dit echtpaar woonde waarschijnlijk in het huis

op de hoek van de Oelemarkt en het Carisstraatje dat vader Sibert Peerbooms van zijn

mede-erfgenamen in 1685 gekocht heeft. Begin 1714 viel het huis en het ernaast gelegen

pand “het hert” ten offer aan brand. Zag Frans het in Weert niet meer zitten en verkaste hij

daarom naar Meerhout en vervolgens naar Oirschot?

We hebben al gesteld dat Mr. Jan Deckers al vóór, maar zeker na de dood van zijn vader in

diens huijs zijn intrek genomen zal hebben. Deze situatie wordt definitief formeel geregeld

op 02-01-1714. Dan verschijnen voor de bestuurderen van de laatbank van de pastorie,

( inv. nr. 15 fo. 93): Aldegonda van de Paeschen, weduwe wijlen meester Jacob Deckers

saliger en Mr. Francis Peerbooms als man ende momboir sijnder huijsvrouwe Elisabeth

Deckers, Mr. Joannes Deckers, Paulus Dencken als man ende momboir van Judith

Deckers, sich mede sterck maeckende voor Jenneken Deckers, weduwe wijlen Gerardus

Rochus (zij hertrouwt 25-01-1718 te Weert met Reinerus Peerboom, broer van Francis

Peerboom, ook chirurgijn) ende hebben tsamenderhandt opgehalden als recht huijs ende

hoff op den Ulenmerckt, regenoten: St. Maria Magdalena huijs ter eenre zijde ende

Godefridus van Thoor ter andere zijde, belast met 13 stuivers chins aen die pastorie van

Weert ende fl. 200 capitael aen den Choor alhier voor twee jaergetijden. Item met fl. 250.-

capitael aen Peter van Curingen sulcks bij dooderhandt van meester Jacob saliger”.

Eodem die (02-01-1714)  Compareren  “Mr. Francis Peerbooms als man ende momboir

Judith Deckers (!) (hier gaat de notulist in de fout, dit moet natuurlijk Elisabeth zijn) sich

mede sterck maeckende voor Jenneken Deckers, weduwe wijlen Gerardus Rochus saliger

ende hebben getransporteert…. mits desen haere respective contingenten soo ende gelick

sij sijn hebbende in het voors. huijs ende dat ten behoeve van meester Joannes Deckers

present ende accepterende, tot welcken eijnde Aldegonde van den Paeschen weduwe Jacob

Deckers saliger oock present, ten behoeve als vooren, is vuijtgaende haere tocht, die sij

van de voorschreven huijsinge is hebbende.
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De verkoop van het huis van Jacob van den Paesschen en de overdracht van zijn aandeel in

het voorvaderlijk huis van de familie Deckers kan voor Frans Peerbooms een reden

geweest zijn om uit te zien naar een ander domicilie en dit stelde hem ook daartoe in staat.

Enige bijzonderheden uit de voogdijrekening die een bijzonder licht werpen op de

samenleving in Weert van die tijd. 5)

De bedragen, in de voogdijrekening genoemd, zijn uitgedrukt in guldens, stuivers en oorten

(een stuiver = 4 oort).

Item aan grootvader uitbetaald “om te bijr te gaen” en voor de reparatie van zijn kleren

met instemming van mijn confraters (= de medemomboiren) 

van 2 september 1713 tot 28 maart 1714                                                                  6 - 7 - 2/4

Nog betaald aan Francis Perebooms van een pretentie ten laste van Jacop van Paessen

zowel betreffende de reparatie van het huis als kledij                                             161 – 1- 2

- Uit deze post zou je kunnen opmaken dat Francis Peerbooms in het huis van Jacop

van Paessen op de markt gewoond heeft.

Item betaald aan Aldegonda Deckers (= moeder Aldegonda van de Paesschen) voor een

pretentie “door Aldegonda int recht getrocken”                                                   100 -  0 -  0

Gekocht voor Jacop Paesse een pruik                                                                        7 -  0 -  0

Item portokosten van een brief komende van zijn zoon (Bartholomeus?)                 0 - 10 - 0

(De posttarieven waren in die tijd betrekkelijk hoog. 

In dit geval moest de geadresseerde betalen).

Item een paar schoenen, gekocht bij Portemans                                                         4 – 0 – 0

Item betaald aan Paulus Dencken (gehuwd met Judith Deckers, de zuster van Jan Deckers

voor “montcoste”                                                                                                   19 – 15 – 0

- Is Jacop van de Paesschen tijdelijk ondergebracht bij zijn kleindochter?

Opa ging op verschillende plaatsen wel een biertje drinken, zoals bij Jansen op de

Korenmarkt “In de Vesper”, bij Engelbertus Reijnders op de Oelemarkt, bij Cornelis

Stocken op de Biest, bij Jansens “In de Ster” in de Beekstraat “van verscheide teringe bij

het smetsambacht” en bij Peter Truijen op de Biest.

Item aan Anthoni van Elve (medemomboir) het maakloon voor twee hemden       0 – 14 – 0

Item grootvader krijgt (van Jan Deckers) “een van mijne kamesoels” (=hemden),

gewaardeerd door de kleermaker Henricus Pereboms (broer van Francis Perebooms) en

door Willem Keuten op                                                                                              3 – 0 – 0

Jan Deckers laat zich zes jaren (van 1713 t/m 1718) scheerloon uitbetalen             12 – 0 – 0

- Dat wil zeggen fl. 2.- per jaar, een schamel bedrag. Een chirurgijn moest het dus

niet hebben van de opbrengst van het scheerloon, maar van “bendighe”

wondbehande-lingen die aanzienlijk meer opbrachten. “Bendighe” wonden zijn

wonden waarbij verband aangebracht moest worden. 

Item van 29 maart 1714 tot 24 december 1716 voor grootvader voorgeschoten van vracht

naar Hees en van reparatie van kleren en schoenen en “kroeskens” , gekocht van 

“een omdragster”  

(een vrouw die met koopwaren en tweedehands kleding langs de deur ging?)         9 – 7 – ½
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- Je zou graag weten wat deze vracht naar Hees precies was en voor wie ze 

bestemd was.

Item voor grootvader laten breien een paar kousen van mijn garen , kosten             1 –12 – 0

Item geleverd aan grootvader 6 ½ el “doeck”, de el ad 19 stuivers, facit                 6 – 3 -  ½

Item maakloon voor twee hemden                                                                             0- 12 – 0

Item gekocht bij Peter van Winckel een paar kousen                                               1- 17 – ½

Item gekocht bij Portemans een paar schoenen                                                          4 – 0 – 0

Item gekocht “op den uitroep” van Cornelis Neijnens zaliger twee hemden en drie van “een

omdragster” . Kosten van de vijf hemden                                                               5 – 12 – 0

- Wanneer iemand overleden was, werd er vaak een veiling van de roerende

goederen gehouden, om met de opbrengst daarvan mede de schulden te kunnen

betalen.

Item van Burgemeester Hermanus Ververs laken gekocht voor het maken van 

“Rock en Broeck”                                                                                                   21 – 1 – ¼

Nog betaald aan Portemans een paar schoenen                                                          4 – 0 – 0

Nog gekocht een “opgemaeckte paruck” voor grootvader                                        1 – 5 – 0

Nog voorgeschoten van 24-12-1716 tot 27-6-1719 aan reparatie van kousen, schoenen,

kleren en hoed                                                                                                          16 – 0 – 0

Item betaald aan Mathijs Kogels voor een hoed                                                      1 – 15 – 0

Item komt mij van kostgeld volgens accoord voor vijf en een half jaar te beginnen met de

17  januari 1714 tot de 7 van deze maand juli 1719 ad 25 pattacons per jaar     550 – 0 – 0en  en  

- Op 7 juli 1719 wordt deze rekening opgemaakt.

Het totaal van de uitgaven (deze bedragen met nog enkele andere posten) bedraagt 

2.042 guldens en 19 stuivers en drie oort. Er is meer uitgegeven dan ontvangen:

78 guldens 13 stuivers en 1 oort.

De laatste maanden van Jacob van de Paesschen en de afwikkeling van de boedel 

na zijn overlijden.

Op 18 januari 1720 wordt de rekening van Mr. Joannes Deckers en medemomboiren ter

controle voorgelegd aan Peter van Winckel als plaatsvervanger van de scholtis en aan

Hermanus Ververs en Wilhelmus Frencken als schepenen in bijzijn van de naaste vrienden

en secretaris P.M. Schenaerts. Deze rekening wordt zeer kritisch bekeken en beoordeeld.

Boven de rekening staat het volgende: “Reeckeninghe ten laste van den verouderden Jacop

van de Paessen saligher beginnende den sevende Julij 1719 soo in sijn sieckbedde als

Rakende het sterfhuis”.

Enige posten in de uitgaven:

Item heeft Jacob van de Paessen bij mij verteerd ten tijde van zijn ziekbed van 11 augustus

1719 tot 7 november `1719 aan wijn, suiker en alle andere 

“nootsakelikheden in sijn siek- bedde nodigh”……………………………………….. 98 – 3 – 0

Item gehaelt 8 ½ pot genever toen hij overleden was en begraven werd om de vrienden te

tracteren…………………………………………………………………………… 5 – 12 – 0
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Item voorgeschoten één gulden “voor het inleggen van twe brieven in de posteri 

(de postdienst) enen in te laten weten de siekte ende enen de doot aen sine dochter

Barbara”................................................................................................................... 1 – 0 – 0

Item is verteerd bij de uitvaart bij mij aan huis                                                        17 – 0 – 0

- Een post van drie maanden kostgeld van 25 gulden wordt geschrapt, omdat deze al

in de eerste post in rekening is gebracht.

Item voor een laken om daar een “dootkledt” van te maken                                    1 – 10 – 0

Item aan een vrouw “voor het ontklede ende twe nachten te waken het doet lighaem”

                                                                                                                                   4 – 0 – 0

Item aan de schutterij voor het dragen van het lijk                                                  0 – 10 – 0

- Zoals in het begin al opgemerkt, was Jacob van de Paesschen in 1672 deken van

de alde schutten geweest. Het is opvallend dat aan de schutterij de voorkeur is

gegeven boven de gildebroeders van het smedenambacht om het lijk te dragen.

Item aan de Minderbroeders “om met het lijck te komen ende twe missen”              5 – 0 – 0

- Blijkbaar werd de dode van de Oelemarkt over de Hoogstraat en de markt naar de

kerk begeleid door de Franciscanen van het klooster op de Biest.

Item heeft grootvader in zijn ziekbed aan Pater De Kindere verzocht in tegenwoordigheid

van zijn dochter (= Aldegonda?) en met instemming van mijn medemombers om vier

missen te laten doen. Kosten                                                                                      2 – 0 – 0

Item toen hem de laatste Sacramenten zijn toegediend                                            0 – 10 – 0

Item betaald aan schepen Houtappels 

“voor leij bijr ende bijr op de uitvaert als andersins”.                                            10 – 0 – 0

- Onder “leij bijr”zullen we wellicht moeten verstaan het bier, geschonken aan de

dragers van de lijkbaar.

Item aan Meijsberg (= timmerman) voor de kist                                                        8 – 0 – 0

Item aan de kerk volgens de kwitantie van koster Scheerders                               23 – 12 – 0

Item aan Manis (= Hermanus) Kaldenbach voor het maken van het graf (in de kerk) en het

maken van kaarsen en het sluiten van de zerk                                                         12 – 0  – 0

Item aan brood voor de armen met instemming van de medemombers en zijn 

dochter Aldegonda…………………………………………..………………….. . .10 – 4 – 2

- Item voor vuur (= brandstof) en licht ten tijde van zijn ziekte voor de tijd van drie

maanden, zoals de mombers en de buren bekend is, voert Jan Deckers l5 gulden op

en hij  laat het aan de “discretie” van de schepenen over al of niet met de hoogte

van dit bedrag accoord te gaan. Deze post vindt echter geen genade in de ogen van

de schepenen en wordt geroyeerd.

Item gegeven tien stuivers voor een expresbrief naar Wessem om de dood van grootvader

te laten weten aan zijn zwager Paulus Dencken.                                                      0 – 10 – 0

Item gegeven twee stuivers om twee brieven te bestellen voor 

“Maerhes ende Hees”.                                                                                               0 – 2 – 0

- Wonen daar nog leden van de familie van de Paesschen?

- Ter vergelijking met de hierboven genoemde bedragen: een timmerman en ook

zijn knecht verdienden aan het eind van de zeventiende eeuw in Weert een

dagloon van een gulden en vier stuivers. 
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De harde realiteit van de ziekenverzorging in die tijd.

Item voor vacati(e) (= tijd, besteed aan de verzorging) ende getrouwen dinst door mijne

huisvrouw gedaen voor den tijdt van drij iaren den verouderden Iacob van den Paessen

heft gereijnight als een kindt ende drij maenden lanck gudurende sijn sieckbedde heft dagh

ende nacht moeten waken met groete moite ende ellende omdat wij nimant voor gelt en

hebben konnen krigen om hem te reijninghe ende dat door order der medemombers gelick

een igelick genogh bekent is. 

Stelle het selve ter consideratie der here schepen.                                                 100 – 0 – 0 

- De formulering is nogal zwaar aangezet. 

De schepenen “modereren” het bedrag tot 40 gulden.

Item nog gegeven aan de armen in oortjes op de dag van zijn begrafenis               0 – 10 – 0 

- Dit zijn dus 40 oortjes

Voor zichzelf als chirurgijn brengt hij nog in rekening voor de verzorging van

decubitusverschijnselen “aen mesterloon in het openliggen van zijn lighaem in het

sijckbedde gelick de mombers bekent is”.                                                                  6 – 5 – 0 

Ook deze post wordt verlaagd tot                                                                               5 – 5 – 0 

Item voor versliten ende bederven van mijne slaeplakens ende verschuren ende verrotten

van kussens ende bedde (een soort dekbed) gelick de mombaers ende geburen bekent is.

                                                                                                                                 15 – 0 – 0 

- Deze post wordt geroyeerd.

- De totale kosten van uitvaart en begrafenis bedragen fl. 101.- 

Enkele inkomsten uit de boedel

Item ontvangen voor 8 ¾ pond tinnen schotels ad 12 stuivers het pond:                   5 – 5 – 0

Item ontvangen voor twee “verschuerde” dekens door de drie mombers getaxeerd op 

                                                                                                                                   2 – 0 – 0

Item ontvangen voor “sijnen rock ende Broeck”, door ons mombers verkocht        3 – 5 – 0

- Als het om dezelfde rok en broek gaat als in de uitgaven vermeld, dan is het geheel

behoorlijk in waarde gedaald.

Item zijn mantel als ook zijn schilderijen en hoge stoelen berusten bij Aldegonda Paessens,

weduwe van Mr. Jacop Deckers zaliger.

Item verkocht een kist aan Paulus Dencken met instemming van de mombers voor 

                                                                                                                                 2 – 10 – 0

Er is meer uitgegeven dan ontvangen fl. 225.- , inclusief het tekort op de curatorsrekening. 

Dit bedrag wordt nog verlaagd tot fl. 215.-
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Tot slot. 

Het artikel over Frans Pompers en aanverwante families vormde een aanleiding tot het

schetsen van een beeld van het dagelijks leven in een stad als Weert en dit aan de hand van

authentieke bronnen.

Ik ben al enige tijd zeer geïnteresseerd in het leven en werken van chirurgijns in deze regio.

Met deze regio bedoel ik dan een gebied  binnen de grove cirkel Maaseik, Roermond,

Helmond, Oirschot, Lommel, Hasselt en weer Maaseik.Volgens mij hadden zij zeer nauwe

contacten met elkaar en werd er ook onder elkaar getrouwd. In Weert zijn vele processen

gevoerd tussen chirurgijns en hun patienten over de interpretatie van “no cure no pay”. In

de eerste helft van de zeventiende eeuw waren in W eert actief o.a. Mr. Jan van

Maris/Marez, afkomstig uit Maarheeze (zijn kinderen heten Willems(en)), verschillende

representanten van de familie Goeijens/Guijen uit Hamont, Mr. Jan Lemmens en Mr. Jan

Collemans. Misschien kunnen bevindingen van andere leden aansluiten bij de gegevens van

dit artikel.

Jacques Verstraelen, Diesterbaan 9, 6006 TB Weert

 

1) Jos F.A. Wassink, Weert in woord en beeld, Jaarboek voor Weert 1990/91, pg. 116.

2) A. Neggers, Mededelingenblad N.G.V. afd. Kempen-Peelland jrg. 14, nr.3, pg. 58.

3) Laatbank pastorie, St. Martinusparochie, inv. nr 15, fo.89 en 90.

4) Laatbank pastorie, St. Martinus parochie, inv. nr. 15, fo. 89

5) GAW ORW inv. nr. 4817.

Gebruikte symbolen,

* geboren

~ gedoopt

X gehuwd

Hg huwelijksgetuige

† overleden

†* dood geboren

Dg doopgetuige

XX 2de huwelijk

)( gescheiden

(†) begraven

RECTIFICATIE STAMREEKS ROBIN KLAASSEN.

In het laatste nummer is een fout geslopen in de stamreeks Robin Klaassen.

Het gaat om generatie VI (32): de overlijdensdatum van Franciscus (Frans) Klaassen is niet

19-02-1905 in Alkmaar maar moet zijn: 05-01-1887 in Schoten (Haarlem).

Joop Klaassen
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

V. Evers - Nuenen                v.evers@onsnet.nu          040-2831282

De heer Vincent Evers (61), was wetenschapelijk medewerker. Zijn stamboomonderzoek

begon zo'n 3 jaar geleden. Op zoek naar zijn eigen familie en die van zijn vrouw. De

familie Evers in Noord-Holland en midden-Limburg en de familie Palmen in Groningen en

eveneens in midden-Limburg. Hiervoor bezoekt dhr. Evers de diverse archieven en komen

de gegevens via Genlias van het internet. Contacten met andere genealogen c.q.

onderzoekers leveren ook een nuttige bijdrage. 

Aan een presentatie van zijn gegevens wil hij nog niet denken; "daar ben ik nog niet aan

toe". Naast het feit dat dhr. Evers zo ver mogelijk wil gaan in het verleden, is hij ook zeer

geïnteresseerd in de relatie van de gevonden personen tot hun beroep of bedrijf. 

Tevens zou hij graag wat meer willen weten over bronnen m.b.t de samenhang in

economisch / fiscaal handelen. Een bijzondere bron is voor hem "Buitenlandse legers in

staatse dienst" (18e eeuw).

Voor het verwerken van zijn genealogische gegevens maakt dhr. Evers vooralsnog gebruik

van "Brothers Keeper". Naast de genealogie mag Vincent Evers graag schilderen, zingen en

heeft hij fotografie als hobby.

C.M. van Rooij - Amersfoort cor@cmvanrooij.nl         033-4330069

De heer Cor van Rooij (63), was van beroep slager. Sinds vijf jaar is dhr. Van Rooij bezig

met de speurtocht naar zijn voorouders. De families die hij zoekt zijn o.a. van Rooij in

Geldrop, Elshout in Delft en van Hulst in Brabant. Hij schrijft zelf: "Ik wil graag wat meer

informatie uit jullie regio, omdat mijn laatst gevonden voorvader daar vandaan komt

(Geldrop). Ik zelf ben in Den Haag geboren tijdens de oorlog. Mijn vader komt uit

Amsterdam en mijn moeder uit Delft. Mijn moeder heeft 13 kinderen gehad, waarvan 8 van

mijn vader. Toen ik vijftien was ben ik met mijn moeder naar Nijkerk verhuisd en heb daar

mijn vrouw ontmoet. Wij zijn nu 42 jaar getrouwd, hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen.

Ik ben ongeveer vijf jaar geleden begonnen met stamboomonderzoek omdat ik geen van

mijn grootouders kende en daar toch erg nieuwsgierig naar was". De gegevens over zijn

familie komen van het internet en uit de archieven die dhr. Van Rooij bezoekt. Voor

verwerking van deze informatie wordt gebruik gemaakt van de programma's GDP2,

Aldfaer en PRO-GEN. Deze laatste voornamelijk vanwege de waaier als output.

Inmiddels heeft hij al behoorlijk wat gegevens verzameld, die te zien zijn op zijn

uitgebreide website www.cmvanrooij.nl, verlucht met veel foto's.

Gezien de afstand Amersfoort - Eindhoven is het voor Cor nauwelijks mogelijk om onze

afdelingsavonden te bezoeken. Maar hij volgt de aktiviteiten van Kempen & Peelland

natuurlijk wel. Cor van Rooij is bestuurslid van de afd. Amersfoort en omstreken en zit

tevens in het bestuur van hcc!genealogie, waarvan Cees Heystek voorzitter is.

Mocht Cor nog tijd over hebben, dan vult hij dat met dammen, postzegels en computeren.
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L.v.d. Eijnden-Nagel - Someren p.vandeeijnden1@chello.nl          0493-493474

Mevrouw Lia van de Eijnden (48), bankmedewerker, is sinds oktober 2005 bezig met

stamboom- onderzoek, dus nog niet zo lang. Zij is op zoek naar de families Nagel, geboren

in Eemnes / Maartensdijk in Utrecht en Van 't Klooster, geboren in Hoogland eveneens in

Utrecht. Haar gegevens komen veelal van het internet en uit twee boeken n.l.; "Eemnessers

door de eeuwen heen" en "Van 't Klooster door de eeuwen heen". Deze twee boeken waren

voor haar een speciale bron. 

Vooralsnog zoekt mw. Van de Eijnden het in de breedte, dus zoveel mogelijk personen en

dat gaat toch voornamelijk via het internet. Zij vindt zelf, ondanks de korte tijd dat ze bezig

is, dat er al veel gegevens vergaard zijn, maar begeleiding en informatie is altijd welkom.

Dat is ook de reden dat mw. Van de Eijnden onze afdelingsavonden bezoekt. 

Zij verwacht daar o.a. informatie te kunnen krijgen over de verschillende computerpro-

gramma's voor de verwerking van haar gegevens. Als Lia van de Eijnden niet met

stamboomonderzoek bezig is, mag zij graag een boek ter hand nemen.

J. Reine - Helmond j.reine@xs4all.nl

Mevrouw Jeanine Reine (40), administratief medewerker, is eveneens nog maar kort bezig

met genealogie. Zelf schrijft zij daarover:

"Ik ben gestart met onze dochter Emma Reine, geboren op 20-04-2004 en wil telkens de

ouders van de ouders in kaart brengen. Over deze personen wil ik zoveel mogelijk

informatie verzamelen. Gaandeweg ontdek ik daarnaast uiteraard ook broers en zussen en

daarvan wil ik eveneens zoveel mogelijk personen in kaart brengen. Omdat ik echter drie

dagen in de week werk en Emma nog erg klein is ben ik voornamelijk op het internet

aangewezen.

Iemand heeft mij op een leuke naambetekenis gewezen na de geboorte van Emma. 

Reine is koningin in het frans en Emma was de moeder van koningin Wilhelmina.

Op dit moment loop ik vast op de overgrootouders van vaders kant. Ik weet dat Johannes

Reine overleden en begraven is in Vught. Volgens het bidprentje bij het overlijden van zijn

vrouw is hij geboren in Amsterdam. Zijn vrouw is eveneens gestorven en begraven in

Vught volgens datzelfde bidprentje. Zij is geboren in Culemborg. Daar stopt het. Op het

internet kan ik over beide personen niets vinden".

Zodra mw. Reine er de tijd voor krijgt wil ze de gevonden gegevens gaan verifiëren in de

diverse archieven. Voor het verwerken van de nu bekende informatie maakt zij gebruik van

het programma Aldfaer. Als het even kan bezoekt mw. Reine onze bijeenkomsten. Andere

hobby's zijn tuinieren en lezen. 

mailto:v.evers@onsnet.nu
mailto:cor@cmvanrooij.nl
http://www.cmvanrooij.nl
mailto:p.vandeeijnden1@chello.nl
mailto:j.reine@xs4all.nl
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G.J.H. van Dijk - Helmond g.dijk35@chello.nl         0492-559235

Ik ga door het leven als G. Jan H. van Dijk. In mijn huidige woonplaats komt deze naam

veelvuldig voor. Verwantschap nabij of ver heb ik tot op heden niet kunnen vaststellen. Ik

ben sinds 1997 als officier van de Koninklijke Luchtmacht buiten dienst. Ik ben geboren als

derde generatie migranten in Eindhoven, getogen in Rotterdam en door mijn werk weer

teruggekeerd in het Brabantse (Veldhoven was 21 jaar mijn woonplaats).

De belangstelling voor het stamboomonderzoek is mij al op zeer jeugdige leeftijd door mijn

grootvader (moederszijde) en mijn moeder bijgebracht. Opa kon daar uitvoerig over

vertellen; moeder heeft een kroniek gewijd aan twee eeuwen geschiedenis van het

voorgeslacht. Het zit in de genen - of was het nu bloed?. Een neef van mijn moeder heeft

zeer uitgebreid archiefonderzoek naar de familie gedaan; zijn zoons (mijn achterneven) zijn

hiermee verder gegaan.

Lang is mijn genealogiebeoefening passief geweest. De aanschaf van een computer met

internetverbinding heeft daarin grondig verandering gebracht. De gegevens waarover ik

beschikte uit de eerder genoemde bronnen heb ik aangevuld met gegevens die ik via

Internet verzamelde.

Mijn belangstelling richt zich vooral op mijn wortels uit de Achterhoek (moederszijde), de

Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug (vaderszijde); de Betuwe en Rotterdam voor de

kant van mijn echtgenote. Veel gegevens heb ik het met de verschuldigde dank van het

Internet gehaald o.m. het werk van de Radstake uit Eindhoven en andere Radstakes niet te

vergeten, Esveld, van Dompzelaar en Hofman om er een aantal te noemen. Overige

gegevens heb ik gehaald uit andere vrij toegankelijke bronnen op het Internet zoals o.m.

Genlias, Geneanet en verscheidene gedigitaliseerde archieven (o.a. Rotterdam, Delft en

Amsterdam). Ook kwartierstaten van families welke in mijn stamboom voorkomen hebben

mijn interesse. Ik ben ten zeerste geïnteresseerd in onvermoede verbanden tussen families.

In mijn onderzoek probeer ik te achterhalen, waar personen hebben gewoond en waar

mogelijk maak ik daarvan foto’s. Ten slotte koester ik samen met de achterneven van

moederszijde een collectie oude familiefoto’s uit de Achterhoek. De foto’s dateren allen uit

de periode tussen ca 1860 tot rond 1915. Met deze neven die dezelfde belangstelling voor

onze afkomst koesteren, worden regelmatig gegevens uitgewisseld.

Ger Kleinbergen

VOOR U GELEZEN:

Zoals verwacht is na de vakantie de stroom van periodieken weer op gang gekomen.

Hieruit een selectie.

Bulletin voor de Achterhoek en de Liemers, 2006-3

- De nazaten van Jan ten Hoopen en Anneken Kuipers (deel 2), door G.A. ten

Hoopen.

- Memories van successie, een ondergewaardeerde bron, door dhr. Joep Willemsz.
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Amstelland, augustus 2006

- Kuijper en Van Daalen nader onderzocht. Een speurtocht in het Gemeente Archief

van Amsterdam, door M.Vulsma-Kappers.

- Bewoners van Amsterdam in 1851, door L.A. Valkenburgh. 

Herkomst, sekse en beroep.

Genever, 2006-3

- Kwartierstaat van Rosa Wilhelmina Bertha Bisschops (II en slot).

- Stamreeks en Genealogie van Johannes Pisters uit Beek. (L)

Gepermeteerd, september 2006

- Kwartierstaat van Nell Trommelen (slot), door Sjef Trommelen

Hollands Noorderkwartier, 2006-2

- Fragmentgenealogie Koopman, (Hemstede) door A. Koopman.

- Kwartierstaat van Lena Heemskerk (Alkmaar)

- Index op het notarieel, door Marry Luken. Een interview.

- Aandacht voor een waardevolle bron voor genealogisch onderzoek 

  in Noord-Holland. 

Hollands Noorderkwartier, 2006-3

- Een familie Spruit uit Alkmaar. Start met de 2e helft van een genealogie.

- Kwartierstaat van de dochters van Jeanne Groentjes.

Kwartier van Nijmegen, 2006-2

- Memorie van successie, wat, waar en hoe, door E.K. Kam.

- Belastingen in vroeger tijden, door H. Fransen.

- Kwartierstaat van Wilhelmina Theodora Engels.

Kwartier van Nijmegen, 2006-3

- Kwartierstaat van Johannes Martinus Driessen.

- Bijzondere vondsten, door H. Bauer. "Hugenoten in Dwingelo".

NoordKOPstukken Den Helder, september 2006.

- Bron: Staatsblad 1861 nr 72,blz.35.

- Wet van den 19den Augustus 1861, betrekkelijk de Nationale Militie.

- Loodsen op Den Helder woonachtig.

Threant, 2006-2

- Genealogie van Hindrik Wessels (Eis 2), door O. Brunsting.

- Genealogie van Jan Everts (Eis 8), O. Brunsting.

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

- Van Middelbert/Euvelgunne naar Gieten, door G. Kamphuis.
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Threant, 2006-3

- Genealogie van Hendrik Arents (Eis4)

- Stamreeks Walkotte, door G.H.J. Kolker.

- Matrilineaire reeks Wellen, door G.H.J. Kolker.

IJsseldelta, 2006-3

- Kwartierstaat van Hans Pieter van der Horst (laatste deel)

Zaanstreek-Waterland, juni 2006

- Genealogie Hop uit Warder (slot), door Herman Rijwijk

- Uit Duitse bron, door J.G. Voortman. (bewerking van..)

- Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit (5), door Thijs de Wit.

- Uit een memorieboek (1723-1741) van burgemeesters te Edam (2), door H.

Rijswijk.

Zaanstreek-Waterland, september 2006

- Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit (6), door Thijs de Wit.

- Kwartierstaat van Veronique Blok, door M. Blok-Charbo.

- Monnikenwerk, in gesprek met Jan Voortman, door Joke van der Stok.

- Over onderzoek en gegevens uit het Artland. (www.zaanstreekwaterland.nl)

- Doop- en Trouwboeken Evangelisch-Lutherse gemeente van Zaandam, 

door P.M. Kernkamp. Een bestand op http://gw.geneanet.org/lutzdam

- Stamreeks Schotsman, door Fred Schotsman.

- Uit Duitse bron, door J.G. Voortman.

- Genealogische dag in Bissendorf.

- Kwartierstaat Lange, door H.B. Ebbers.

Heem Son en Breugel, 2006-3

- 1106-2006; Negenhonderd jaar hertogdom Brabant

Heemschild, Heemkundige Kring Sint-Oedenrode, 2006-3

- De molen aan de Boskantseweg 150 jaar, door Bep van Lieshout.

D'n Tesnuzik, Heemtijdschrift voor Beek en Donk, 2006-3

- De gouverneur op visite…., door Martin Philipsen.

- De Donkse jongensschool, door Zjon van de Laar.

- Rond sluis Zes, door Betje van Wanrooij-Naus.

- Koetsen hadden altijd voorrang, door Martin Philipsen.

-  De geschiedenis van de verkeersregels.

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
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Overvloed en onbehagen – De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw    

Auteur: Simon Schama

De historicus Schama heeft met ‘Overvloed en onbehagen’ een sociale en culturele

geschiedenis geschreven waarin hij onderzoekt hoe een aantal boerendorpen,

vissersplaatsen en havensteden zonder gemeenschappelijke taal, godsdienst of regering zich

in de zeventiende eeuw kon verenigen tot de Republiek der Nederlanden. Hij beschrijft de

zeden en gewoonten van een volk dat zijn eigen onafhankelijkheid niet zocht, maar die

opgedrongen kreeg door de meedogenloze Spaanse monarchie, waartegen het uiteindelijk

in opstand kwam, een volk dat in twee generaties een indrukwekkend wereldrijk

opbouwde. De cultuur in de ruimste zin van het woord vormt het bronnen-materiaal voor

dit boek: kookboeken, faillissementsinventarissen, prenten, schilderijen en gebrand-

schilderde ramen. Ook kunst, bijgeloof, de opvoeding van kinderen en de zedenleer in de

tijd dat Nederland een supermacht was, neemt hij onder de loep. De tegenstelling tussen

schijnbaar ongeremd gedrag in het openbaar en de strikte zeden ten aanzien van het privé-

leven bracht alle buitenlandse bezoekers in verwarring. Schama belicht in dit boek

vertrouwde dingen op een ongebruikelijke wijze. Met de beschrijving van het mysterieuze

en onwaarschijnlijke geeft hij ons de werkelijke sleutel tot de collectieve persoonlijkheid

van de Nederlanders.

De eeuw van mijn vader   

Auteur: Geert Mak

Wat verbindt ons met al diegenen die in de voorbije eeuw geleefd hebben? Is het niet hun

menselijkheid soms, meer nog dan hun grote en kleine heldendom?

Geert Mak schreef een biografie van het Nederland van de twintigste eeuw in de vorm van

een familiegeschiedenis. Aan de hand van interviews, oude krantenberichten en vele

honderden bewaard gebleven brieven vertelt hij over het landelijke Nederland aan het begin

van de eeuw, over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis

en het anti-semitisme in de jaren dertig, de andere wereld van ‘ons Indië’, de oorlog in

Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen van de jaren zestig en

de zakelijkheid daarna.

Inventarisatie kerkhoven en begraafplaatsen in Veldhoven  

Auteurs: F.J.C.G. van Rooij en J.F.C.M. Bijnen

De inventarisatie is de neerslag van een inspectie op de kerkhoven en begraafplaatsen in de

gemeente Veldhoven naar de aanwezigheid van graftekens (zerken, tombes, kruisen enz.).

Het betreft de kerkhoven van de parochies H. Willibrordus Zeelst, St-Jan-de-Doper Oerle,

H. Caecilia Veldhoven, H. Lambertus Meerveldhoven en de Gemeentelijke Begraafplaats

De Hoge Boght Veldhoven.

Co van het Groenewoud

http://www.zaanstreekwaterland.nl
http://gw.geneanet.org/lutzdam
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GENEALOGISCHE DAG 9 DECEMBER IN DEN BOSCH

Wilt u uw voorouders opsporen, maar weet u eigenlijk niet goed hoe en waar u moet

beginnen? Bent u nieuwsgierig hoe u uw familiegegevens digitaal kunt vastleggen en welke

computerprogramma’s u daarbij kunnen helpen? Weet u welke mogelijkheden internet u

kan bieden bij uw familie-onderzoek? 

Of zou u graag eens met andere (beginnende) genealogen over uw onderzoekservaringen

willen praten en gegevens uitwisselen?

Op al deze vragen (en nog véél meer) krijgt u antwoord tijdens de hcc!genealogie dag. 

Op zaterdag 9 december 2006 organiseert de hcc!genealogie gebruikersgroep samen met

het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) deze speciale dag voor (beginnende)

stamboomonderzoekers.

Voorlopig programma

• Presentaties (o.a. van ervaren genealogen over hun onderzoek)

• Lezingen (o.a. Rob van Drie van het Centraal Bureau v. Genealogie)

• Markt (presentaties genealogische computerprogramma’s)

• Continu spreekuur genealogie

Jublileumdag hcc!genealogie

Door de opkomst van thuiscomputers ontstond de Hobby Computer Club (HCC). 

Op 13 december 1986 richtte een aantal amateurgenealogen de Genealogie Gebruikers-

groep op met de naam: hcc!genealogie. 

Dit is nu twintig jaar geleden en hcc!genealogie herdenkt deze dag dit jubileum. 

Als u deze dag lid wordt bij hcc!genealogie, dan biedt de gebruikersgroep u een gratis

lidmaatschap aan voor 2007 en vele andere voordelen.

Inlichtingen

Bezoek www.bhic.nl en klik op ‘info’ en dan ‘nieuws’ voor de laatste actuele gegevens

over deze dag. 

Bezoekadres: Zuid-Willemsvaart 2 (5211 NW), 's-Hertogenbosch

Wijziging December Inloop van de HCC!ZOB

De maandelijkse inloop van de HCC!ZOB op de derde zaterdag van de maand in 't Slot,

Kastelenplein Eindhoven is in december op 9 december (dus de tweede zaterdag).

Vanwege de genealogische dag in Den Bosch zal de Werkgroep Computergenealogie niet

of slechts zeer beperkt aanwezig zijn. 

Dus hebt u vragen, kom naar Den Bosch.

Johan van Hassel, Werkgroep Computergenealogie HCC!ZOB
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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

Samenwerking met HCC 

De afdeling Kempen en Peelland werkt samen met gebruikersgroep Genealogie van de

HCC!ZOB. Als NGV-lid bent u dan ook welkom op bijeenkomsten van de HCC.

In Eindhoven in gemeenschapshuis ’t Slot, Kastelenplein 167 bent u welkom: 

elke 3  zaterdag van de maand: inloopmiddag van 13.00-17.00de

elke 1  maandagavond voor een themabijeenkomstste

en in Helmond in wijkcentrum ’t Patronaat, Haagstraat 40:

elke 2  maandag van de maand: vrije inloop.de

Zie verder: http://zo-brabant.hcc.nl  

http://kempenenpeelland.ngv.nl
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ONZE VRAAG:

Kwartierstaten, Moederslijnen en Schakels

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

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

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

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

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

juni-nummers: zie Gens Nostra van juni 2004. 

Alle copij toezenden naar en nadere inlichtingen bij Henk Unij.

Genealogische gegevens op de website

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

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

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

Toesturen aan en inlichtingen bij 

Ad Wijnen.

Uw e-mail adres!

Henk Unij beheerde tot 6-11-2006 het ledenbestand van onze afdeling en hij beschikte ook

over e-mailadressen van leden. Het leden- en e-mailbestand is nu overgegaan naar het

bestuurslid Co van het Groenewoud. 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. Geeft uw e-mailadres, en wijzigingen daarvan, aan

hem door, zodat ook u in dat bestand opgenomen wordt.  

Inlichtingen bij Co van het Groenewoud:  j.vanhetgroenewoud@onsnet.nu

Ik bedank u voor het vertrouwen dat u in mij stelde voor het beheren van deze bestanden,

uw gegevens zullen ook bij Co van het Groenewoud in goede handen zijn.

Henk Unij

De adresgegevens van de personen genoemd op blz.106 vindt u achteraan in dit blad op de

binnenzijde van het omslag!

KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER INZENDEN 

VOOR 1 FEBRUARI  2007

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

Efaxnummer: (084) 715 92 89

post-adres : Taunus 1   5706 PC HELMOND
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EVENEM ENTENKALENDER  2006/2007

2006

9 dec. Den Bosch Genealogische dag  Hobby Computer Club HCC

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Zuid-Willemsvaart 2, 10.00-16.00 uur gratis toegang

 2007

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

Open historische dag.

VMBO Accent College, Geuzenplein 1 

(25 meter afstand van station Vlaardingen West)

11:00 - 16:00 uur. Toegang gratis.

Inl.: wcdenbreems@zonnet.nl 

3 feb. Weesp "Duitslanddag" in het NGV Verenigings Centrum, Papelaan 6.

4 mrt. Roermond 9e Limburgse Genealogische Contactdag in de Oranjerie 

11:00-16:00uur.

10 mrt. Hilversum NGV Familieorganisaties, de Akker, Melkpad 12

Thema: Genealogisch Onderzoek in Indië 

24 mrt. Altenberge (D) 2e Westfälischer Genealogentag 10:00 - 17:00 uur.

Info: komt op http://www.westfalengen.de 

onder "Veranstaltungen" 

28 apr. Utrecht Algemene Vergadering. 

Afgevaardigden ontvangen een uitnodiging 

26 mei Helmond Landelijke Genealogische Dag van de NGV

23 juni Hamburg (D) 7. Norddeutsche Computergenealogiebörse - 

Genealogischen Gesellschaft Hamburg e.V.

Hamburg-Haus, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg-Eimsbüttel

12:00 - 18:00 uur.

26 mei Helmond Landelijke Genealogische Dag van de NGV.

mailto:h.unij@hccnet.nl
mailto:wc.denbreems@zonnet.nl
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