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VAN DE REDACTIE

Zonder bezoekers is het Verenigingscentrum toch vol met nijvere bijen. Wie daar om een

andere reden aanwezig is mag best ook de collectie raadplegen. Zo wilde ik weten of de

hedenhaagse Renier Vink mij zou kunnen leiden naar voorvader én Amsterdamse

schoenmaker Reinier Vinck. De hedendaagse bleek vernoemd naar moederskant en ook in

de andere Vinkennestjes was niets om uit te halen. Maar de kersverse genealogie van een

Groninger rk familie Boelens met een omvangrijke Bossche tak? Bij het huwelijk van mijn

Bossche Boelens verbleef vader Bernardus Boelens te Breda; maar daar gezocht vond ik

wel Boelens en een vermelding van een Bernardus, maar er leek een generatie te ontbreken.

Zoeken dus maar in de omvangrijke tak. En tenslotte toch maar in de heel nuttige rubriek

‘Nee, we zijn geen familie van (of hebben geen aansluiting kunnen vinden bij)’: ‘...

Boelens uit Kropswolde (G).’ (ook uit Groningen dus) ‘… is ... ook in ’s-Hertogenbosch

terecht gekomen. Hij liet daar een vrouw en een zoon in de steek en begon in Breda met

een andere vrouw opnieuw.’ Al met al ben je niet veel opgeschoten, zult u zeggen. Maar

genealogiebeoefening is vaak het zoeken naar de juiste stukjes van de puzzel om weer

verder te komen. ’s Avonds thuis dus met Genlias in ‘Breda’ naar ‘Boelens’ gezocht in

‘alle rollen’. Dat leverde in 1825 Obbe Boelens op als vader van Berent Obbes, de

bruidegom van 1773 én in Kropswolde geboren. In de Bredase huwelijksakten van zijn

zonen is Berent Obbes weer Berent/Bernardus Boelens. De ontbrekende generatie blijkt dus

voort te komen uit de 2de jeugd van Berent Obbes en de leeftijd van de ‘andere vrouw’.

Vervolgens levert Google nog extra gegevens. Al met al toch aardig opgeschoten! En

Breda kan mij verwachten voor verificatie en verder onderzoek.

En U? Kan het Verenigingscentrum u verwachten? In juni willen wij weer vanuit de

afdeling naar het Verenigingscentrum. Gaat u dan mee; want dankzij die nijvere bijen vind

je daar menig puzzelstukje om weer verder te komen.

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 13 maart Zoekprogramma voor huwelijken in 

Noord-Brabant 1811-1922  door Henny de Ruijter.

Dinsdag 17 april Jaarvergadering van de afdeling. 

Dinsdag 8 mei            Helmond…what’s in the name ?

Door mevrouw Sanne Vonk 

van de Heemkundekring Helmond- Peelland,

Zaterdag  9 juni Excursie naar het Verenigingscentrum N.G.V. in Weesp
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KORTE INHOUD VAN DE VOORDRACHTEN

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.

Dinsdag 17 april 2007

Jaarvergadering afdeling Kempen en Peelland
Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen van de ledenvergaderingen op 11 april en 7 november 2006.

Concept-notulen zijn beschikbaar op de bijeenkomst van 13 maart 2007.

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen 

a. De Landelijke Genealogische Dag van de NGV op 26 mei 2007 in Helmond.

b. De Brabantse Contactdag op 29 oktober 2007 in Tilburg

c. Eventueel verdere mededelingen. 

5. Jaarverslag van de secretaris over 2006 en discussie over het reilen en zeilen van de

afdeling. Het concept-verslag is beschikbaar op de bijeenkomst van 13 maart 2007.

6. Discussie over de afgevaardigde.

De functie combineren met lidmaatschap van het bestuur of juist niet ?

7. Jaarverslag van de penningmeester over 2006.

8. Verslag kascommissie over 2006.

9. Van de afgevaardigde. 

In het bijzonder de agenda van de Algemene Vergadering van de N.G.V. 

op 28 April 2007 en het verlenen van mandaten aan de afgevaardigde.
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10. Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens rooster is Piet Dalmaijer als penningmeester, die herkiesbaar is.

Daarnaast is er een vacature, waarvoor een oproep verschenen is in het

mededelingenblad van maart 2006, blz. 4. Kandidaatstelling kan geschieden door

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

ondertekende opgave bij de afdelingssecretaris.

11. Verkiezing kascommissie. 

Lisette van Corven treedt af, Ton Conijn en Henny de Pee blijven aan.

Ter vergadering dient een reservelid te worden gekozen.

12. Verkiezing afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde.

13. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting.

Dinsdag 8 mei 2007

Helmond…what’s in the name?
door mevrouw Sanne Vonk van de Heemkundekring Helmond- Peelland.

Dit als introductie op de Landelijke Genealogische  Dag van de NGV in Helmond op 26

mei 2007 die door onze afdeling Kempen en Peelland georganiseerd wordt. Ook degenen

die op 26 mei niet kunnen komen worden nadrukkelijk uitgenodigd. U leert originele

manieren om een genealogie op een leuke manier te presenteren. 

Aan de orde zal komen:

- de geschiedenis van Helmond in een notendop,

- het huishoudboekje van mevrouw Wesselman, een Helmondse dame van rond 1750,

- de oorzaak waarom Helmond onterecht vaak een negatieve klank heeft.

Zaterdag 9 juni 2007

Excursie naar het Verenigingscentrum in Weesp 

voor alle leden, niet alleen de nieuwe leden!

In overleg carpoolen en/of reizen met de trein.

Het Verenigingscentrum herbergt een bibliotheek met boeken en tijdschriften op

genealogisch-, heraldisch- en historisch gebied, een grote collectie microfiches, een

knipseldienst met meer dan 16 miljoen knipsels en een groot aantal biografische collecties,

waaronder een enorme collectie bidprentjes. Unieke bronnen, waarvan een groot deel

nergens anders te vinden is.

Programma: (kan op verzoek van de deelnemers  gewijzigd worden)

10.30 uur ontvangst met koffie, thee.

11.00 uur uitleg en rondleiding door het gebouw.

12.30 uur gelegenheid om te lunchen (zelf meenemen, koffie en thee is aanwezig)

Daarna tot sluitingstijd 16.00 uur gelegenheid voor eigen onderzoek .

Aanmelden tot uiterlijk 1 juni bij Henriëtte Hardeman
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BEDANKT HENK UNIJ

In het vorige nummer heeft Henk Unij ons (u en mij) bedankt voor het vertrouwen, dat we

in hem hebben gehad. In hem als verzender van het Mededelingenblad, als

ledenadministrateur en als beheerder van het e-mailadressenbestand. Het is tekenend voor

Henk, dat hij ons bedankt. Want natuurlijk moeten wij (u en ik) Henk bedanken, voor

hetgeen hij voor onze afdeling heeft gedaan. Dus allereerst: 

Bedankt, Henk!

In 2002 vertrok de helft van de bestuursleden: de voorzitter, de secretaris en de

ledenadministrateur, die ook het Mededelingenblad verstuurde. Als kandidaatvoorzitter én

eindredacteur had ik Henk gevraagd of hij de verzending van het boekje op zich wilde

nemen. Dat wilde Henk, waarop het reeds vertrokken bestuurslid al zijn taken aan Henk

overdroeg. En zo werd Henk ook ledenadministrateur. Toen later vanuit de wg

computergenealogie het idee naar voren kwam van de leden een e-mailadressenbestand aan

te leggen, was het uiteindelijk Henk, die de knoop doorhakte en aanbod dit te beheren. Daar

zorg ik voor! En hoe! U allen hebt kunnen merken hoe nauwgezet en zorgvuldig dit al die

tijd door Henk is gedaan. En ook dit Mededelingenblad is – dank zij Henk!- altijd op tijd in

uw brievenbus gevallen. Inmiddels is er een nieuw bestuurslid aangetreden, dat zich

speciaal richt op leden. Deze heeft ook de ledenadministratie weer binnen het bestuur

gehaald, daarbij ook het beheer over het e-mailadressenbestand. Dit Mededelingenblad  is

nog onder een wakend oog van Henk vanuit Veldhoven verzonden. 

Henk blijft binnen de redactie zorgen voor de opmaak van het Mededelingenblad en dit

drukklaar afleveren. Zijn adres blijft het redactie-adres. We zullen Henk dus nog wel een

keer moeten bedanken voor zijn toewijding en goede zorgen. Hopelijk duurt dat nog even. 

Toon van Gestel.

Nieuw bestuurslid  –  Co van het Groenewoud

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat het bestuur in november 2006 is uitgebreid met een

lid dat met een ‘nieuwe’ taak is belast. Deze taak omvat de ledenadministratie en alles wat

met de interne communicatie binnen onze afdeling te maken heeft. Vroeg of laat zult u er

het nodige van merken. Laat ik echter iets over mijzelf vertellen.

In mijn werkzame leven was ik manager infrastructuur bij KPN. Na de beëindiging van

mijn dienstverband heb ik binnen het zogeheten ‘gehandicaptenbeleid’ in meerdere functies

bestuurs-ervaring opgedaan, onder meer in Zuidoost-Brabant. Sinds medio 2003 ben ik één

van de twee bibliothecarissen. Bent u geïnteresseerd in wat de bibliotheek te bieden heeft,

dan zult u ongetwijfeld al eens met mij te maken hebben gehad. 

Al meer dan zeven jaar besteed ik een groot deel van mijn vrije tijd aan het in kaart brengen

van de genealogieën van mijn familie (Van het Groenewoud/Bolhoven/Peeters/Gorter) en

die van mijn echtgenote (Sjouke/Both/De Kievit/Van Adrighem), een proces dat ‘met

vallen en opstaan’ gepaard gaat. Met behulp van deze genealogieën probeer ik er achter te

komen hoe mijn en haar voorouders in de afgelopen eeuwen hebben geleefd.

Speciale interesse heb ik voor de herkomst van onze familienamen, hetgeen uiteraard het

nodige speurwerk vergt en de hierbij behorende hoofdbrekens oplevert.



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 1, 03-2007 5

WERKGROEP DIGITALISEREN BIDPRENTJES 
MEDEWERKERS GEZOCHT

Namens de NGV is er overleg vanuit het VC en de afdeling met het RHCe over een

eventuele overdracht van de collectie bidprentjes van het RHCe aan de NGV. Afspraken

zijn al gemaakt, dat in dat geval de prentjes binnen de regio worden beheerd en

toegankelijk zijn voor alle belangstellenden. Vooraf zullen de prentjes worden

gedigitaliseerd volgens het door het VC gehanteerde systeem. Wij zoeken vrijwilligers, die

een deel van deze fikse klus op zich willen nemen. Wij denken dat met 5 à 10 personen

deze taak binnen een redelijke termijn van een jaar geklaard zou kunnen worden. Hebt u

hiervoor belangstelling, neemt u dan contact op met afdelingsvoorzitter Toon van Gestel:
040-2524598, awjmvangestel@cs.com 

En: Houd u er rekening mee, dat wij met deze oproep vooruit lopen op een beslissing, die

nog door het RHCe genomen moet worden. Er is dus iets mogelijk, maar niets is nog zeker.

NIEUWE MODERNE NGV WEBSITE

De werkgroep internet van de NGV heeft een geheel nieuwe website met veel technische

mogelijkheden ontworpen. Deze nieuwe website is momenteel als schaduwwebsite te

bezoeken via de oude website, die binnen enkele maanden gaat verdwijnen. Als u er niet

vaak op kijkt, doe dit dan nu eens. U zult zien dat er veel nieuws te vinden is. Als NGV lid

kunt u zich nu reeds laten registreren: volg de instructies op de website. Geregistreerde

NGV leden krijgen op deze website nog meer info dan gewone bezoekers. De  PR van de

NGV en informatie naar de leden en niet leden wordt op deze manier aangepast aan alle

nieuwe technische snufjes. De 60jarige NGV staat niet stil, gaat met de tijd mee, blijft

actueel.

Zolang de website nog als schaduw fungeert staan de makers open voor uw op- en

aanmerkingen, het is tenslotte de website voor ons allemaal !

Voor alle leden die niet met de computer werken verandert er niets. De informatie-

voorziening blijft ook op de oude manier doorgaan, via Gens Nostra, het mededelingen-

katern in Gens Nostra, de afdelingstijdschriften, de contactdienst, de informatieavonden,

het Verenigingscentrum, jaarlijkse contactdagen, informatiestands op beurzen etc.

Henriëtte Hardeman

GENEALOGISCHE DAG 2007 IN HELMOND OP 26.5
Lezingen, een informatiemarkt o.a. met het RHCe met gegevens uit Helmond en

Eindhoven, genealogische en historische verenigingen, diensten en afdelingen van de

NGV, het CBG, computerprogramma’s, de Koninklijke Bibliotheek, boekhandelaren etc. 

Dit hele weekend ook het Artimond Festival met cabaret, muziek, theater, kunstmarkt etc.

Dus: neem op 26.5 van 10.00-16.00 uur deel aan de Genealogische Dag en geniet het hele

weekend van  het Artimond Festival! Voor NGV-leden én voor alle belangstellenden.
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-02-2007, totaal 9496, waarvan voor Kempen- en Peelland 331 en 16 bijkomende leden

Nieuwe leden
Dhr C. Bles Schoutstraat 28 5531 RC Bladel

Dhr S. Callaars Krommeweg 21 5708 JL Helmond

Mw A.P.G. van Griensven Ridderzaal 28  5653 RC Eindhoven

Dhr R.T.C. de Grood Valeriaanlaan 10 5672 XD Nuenen

Dhr D.S. Knibbe Piuslaan 54 5614 CM Eindhoven

Dhr H.A.J.A. Nillesen Zeelsterstraat 217 5652 EH Eindhoven

Adreswijziging
Dhr E.E. Brantjes Beth van de Rijtlaan 6 5673 AB Nuenen

Dhr R. Holtslag Asterstraat 7 5721 EE Asten

Overleden
Dhr D. Kleis Castilielaan 15 5629 CH Eindhoven

Einde bijkomend lidmaatschap
Dhr H.J. de Boer De Klenckestraat 19 1333 SR Almere

Dhr H. van Tubergen Lotgering

Brink 13-B 3455 SG Haarzuilens

Einde lidmaatschap
Dhr H. Eliens Baken 128 9732 BG Groningen

Mw M. Geenen-Piscaer Teisterbandstraat 20 5331 CP Kerkdriel

Mw E.G.A.M. Hartman-v.d. Nouweland

De Brink 4 6026 CC Maarheeze

Dhr H.W.M. Hendrikx Zandeiland 27 5658 AK Eindhoven

Dhr A. Hoekstra Bunders 3 5737 EL Lieshout

Dhr J.J.C. Imandt Longkruid 5 5721 RT Asten

Mw A. de Leeuw-Meertens

Dhr R. Merle Postbus 162 5490 AD St. Oedenrode

Dhr G.L.P. van Montfort Kraanvogel 7 5754 CW Deurne 

Dhr L.E.O. Post Geestakker 30 5625 XA Eindhoven

Dhr F. Ruffini Provencehof 1 5627 HA Eindhoven

Dhr C. Schokker Ploegdrijverke 1 5404 PH Uden

Mw J. Soethout-van Bracht Angerslaan 17 5627 VK Eindhoven

Dhr S.M.H.P. Timmermans Jacob Marislaan 63 6813 JR Arnhem

Dhr F.J.M. Verhulsdonck Strausslaan 3 5751 EE Deurne

Dhr J. Visser Chopinlaan 5 5653 ET Eindhoven

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud
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MOEDERSLIJN van JITTE FESKENS

I Jitte Feskens 

* 07-08-2003 Eindhoven, ~ (rk) 23-11-2003 Eindhoven 

II Elisabeth Maria Christina (Liesbeth) van Lijf 

medewerkster kinderdagverblijf, lerares basisonderwijs 

* 28-05-1967 Eindhoven, ~ (rk) 06-08-1967

X 17-10-1991 Eindhoven 

Jurgen Marinus Cornelis Wilhelmus Maria Feskens 

DHL medewerker automatisering 

* 13-10-1967 Breda, ~ (rk) te Breda.

III Maria Elisabeth Christina (Miebet) Dircksens, lerares basisonderwijs 

* 05-05-1940 Waalre, ~ (rk) op 06-05-1940 

X 02-04-1964 Eindhoven, X voor de kerk 16-05-1964  Eindhoven 

Ing. Victor Marie Pierre (Vic) van Lijf, constructeur, programmeur

* 20-11-1937 Eindhoven, ~ (rk) 22-11-1937 Eindhoven.

IV Basilia Josephien Lamberta Cornelia (Lia) de Bont, onderwijzeres B.L.O. 

* 12-04-1907 Woensel, ~ (rk) St. Antonius Fellenoord 

† 08-06-1988 Geldrop, (†) 11-06-1988 Eindhoven, Roostenhof

X 14-04-1936 Eindhoven 

Henricus Theodorus (Henk) Dircksens, hoofd B.L.O. Dom. Savio, 

* 20-02-1906 Berchem (B-Antw), ~ (rk) 21-02-1906 te Berchem 

† 14-02-1995 Veldhoven, (†) 17-02-1995 Eindhoven.

V Elisabeth Cornelia (Betje) Mandigers, winkelbediende 

* 08-01-1866 Aalst 

† 26-03-1938 Waalre, (†) 30-03-1938 Eindhoven, Woensel, Fellenoord

X 09-06-1890 Eindhoven 

Henricus Maria Josef (Harrie) de Bont, bakker 

* 09-02-1866 Eindhoven 

† 16-01-1942 Son (†) Eindhoven, Fellenoord/Paulus.

VI Petronella Dukino, winkelierster 

* 12-12-1833 Woensel

† 30-09-1906 Woensel

X 19-11-1859 Woensel  

Lambertus (Bert) Mandigers, schoenmaker, bakker 

* 17-09-1831 Aalst 

† 09-02-1904 Woensel.
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VII Antonetta van Weegberg, winkelierster in 1843 

* 10-05-1802 Strijp, ~ (rk) 10-05-1802 Strijp

† 26-12-1890 Woensel

X 11-11-1827 Woensel 

Johannes Mathijs (Jan Mathijs) Dukino, koopman in 1841, 1843, 1859 

* 24-12-1801 Budel 

† 28-12-1884 Budel.

VIII Henrica Lintermans (Lindermans) 

* Asten, ~ (rk) 27-09-1766 Asten

† 04-11-1845 Woensel

X 09-09-1798 Woensel, X voor de kerk 09-09-1798 Woensel 

Petrus (Peter) van Weegberg, kleermaker 

~ (rk) 27-08-1770 Echt

† 05-03-1832 Woensel.

IX Elisabet Dielis Hendriks (van de Leensel)

* 21-10-1730 Asten (rk) 

† 30-03-1793 Asten

X 01-05-1757 Asten 

Antonius Philippus Lintermans

~ (rk) 27-04-1733 Asten 

† 15-12-1781 Asten.

X Jenneke Aart Tielen 

* ca 1700 Vlierden, 

† voor 1738 Asten

X voor 1735  

Jelis (Dielis) Hendriks 

* Vlierden.

XI Arnoldus (Aart) Tielen 

* ca 1670.

Ingezonden dhr. V.M.P. van Lijf,  St. Jansweg 29  5614 ER  Eindhoven

KOPIJ VOOR HET SPECIALE HELMOND NUMMER 
INZENDEN VOOR 15 APRIL 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 van ILSE VAN DEN HURK

I Ilse van den Hurk 

* 2004 Helmond. 

II Mariëlle van Isterdael 

* 1972 Geldrop

X 1999 Geldrop  Mayk van den Hurk

* 1971 St. Oedenrode 

zn. van Huub van den Hurk en Teresa van Tilborg. 

III Riny Claes

* 1949 Waalre 

X 1970 Waalre  Toon van Isterdael

* 1945 Geldrop 

zn. van Marinus Jacobus van Isterdael en Maria Weijers. 

IV Maria Hendrika Huberta Bijnen

* 03-11-1919 Waalre

† 16-06-2001 Eindhoven

X 22-05-1948 Waalre  Thomas Cornelis Claes

* 23-04-1911 Woensel

† 01-02-1972 Eindhoven

zn. van Thomas Claes en Catharina van de Gevel. 

V Elisabeth Cornelia Karsmakers

* 26-10-1883 Waalre

† 16-12-1953 Waalre

X 15-11-1918 Waalre  Cornelus Bijnen

* 06-05-1883 Waalre

† 19-10-1961 Waalre

zn. van Martinus Beijnen en Johanna Maria Plasmans. 

VI Johanna Hendrika Karsmakers

* 12-02-1848 Waalre

† 05-12-1930 Waalre

X 23-11-1879 Waalre  Albertus Karsmakers

* 05-11-1837 Waalre

† 04-08-1896 Waalre 

zn. van Thomas Andreas Karsmakers en Elisabeth Smulders.

VII Johanna Dorothea van Mierlo 

* 08-08-1818 Westerhoven

† 14-02-1885 Waalre

X 11-02-1847 Westerhoven  Martinus Karsmakers

* 12-08-1821 Waalre 

zn. van Jan Karsmakers en Henrica Slagers. 

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 1, 03-200710

VIII Maria Catharina Verbeek 

* 14-02-1786 Westerhoven

X 12-07-1807 Westerhoven  Johannes Guillielmus van Mierlo

* 27-09-1769 Waalre

† 09-08-1818 Westerhoven

zn. van Petrus van Mierlo en Johanna Maria Roijers.

IX Dymphna Aerts 

* 04-08-1755 Westerhoven

X 20-06-1779 Westerhoven  Theodorus Rombout Verbeek

* 13-11-1752 Westerhoven 

zn. van Rombout Verbeek en Guielma Theodorus (Willemijn Dirck) Baaken.

X Maria Anna Josephi Sweerts

† 15-02-1782 Westerhoven

X Leonardi Aerts

Ingezonden mevr. M. van den Hurk-van Isterdael  Maaslaan 120  5704 LJ Helmond 

www.mayk-marielle.nl

MOEDERSLIJN van LUKE, WARD en RENS PLATZBEECKER

I Luke Guillaume Johannes Platzbeecker

Ward Johannes Guillaume Platzbeecker

Rens Johannes Guillaume Platzbeecker.

II Cornelia Petronella Adriana Maria Romme

* 14-12-1941 Ginneken en Bavel

X 11-12-1970 Venlo  Johannes Theodorus Platzbeecker

* 10-09-1943  Venlo.

III Anna Cornelia Rijvers

* 23-09-1906  Baarle-Nassau

† 06-11-1982  Breda

X 26-01-1935 Baarle-Nassau  Johannes Adrianus Antonius Romme

* 23-04-1910 Ginneken en Bavel

† 29-08-1984  Breda.

IV Maria Philomena Verheijen

* 09-10-1870  Baarle-Nassau

† 13-12-1929  Baarle-Nassau

X 16-11-1901 Baarle-Nassau  Ambrosius Rijvers

* 15-10-1871  Baarle-Nassau

† 16-05-1916  Breda.
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V Cornelia Schoenmakers

* 04-06-1832 Merksplas (B)

† 04-12-1895 Baarle-Nassau

X 30-03-1863 Wortel (B)  Adrianus Verheijen

* 28-05-1825 Baarle-Nassau   

† 26-01-1912 Baarle-Nassau.

VI Anna Catharina Remeijsen

* 07-09-1797 Wortel (Staekheuvel) (B)

† 29-06-1862 Wortel

X 04-06-1830 Wortel  Adriaan Schoenmaekers

~ 06-04-1786 Merksplas   

† 10-08-1866 Wortel.

VII Anna Cornelia Verschueren

~ 04-11-1768 Merksplas

† 1857 Wortel

X 07-01-1795 Merksplas  Cornelius Remeysen

~ 27-05-1767 Merksplas  

† 09-01-1837 Wortel.

VIII Elisabeth van den Ackerveken

~ 08-06-1724 Merksplas

(†) 20-08-1796 Merksplas

X 10-05-1746 Merksplas  Adriaan Verschuren

~ Hoogstraaten.

Ingezonden dhr. J.T. (Jan) Platzbeecker  Wolverstraat 11  5525 AR  Duizel

DRIE KONINGEN IN ÉÉN GEZIN

Hoofdstuk 2 van het evangelie van Mattheüs begint als volgt: “Toen Jezus geboren was in

Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in

Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben

namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’” De moderne

bijbelvertalingen spreken van magiërs in plaats van het traditionele wijzen. Het griekse

woord magoi verwijst naar priesters, geleerden en raadgevers, speciaal uit het land Perzië,

en naar astronomen en astrologen. Het nieuwe testament noemt geen aantal, maar de

populaire traditie gaat ervan uit dat het er drie waren, vanwege de geschenken die zij

meebrachten: goud, wierrook en mirre (1). Vermoedelijk dankzij een foute interpretatie van

psalm 72 veranderden de wijzen in middeleeuwen in de volksoverlevering in koningen.

Hun feest wordt gevierd op 6 januari. 
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Net als kerstmis heeft het feest een heidense oorsprong. De Germanen geloofden dat op 6

januari de geesten rondwaarden. Oorspronkelijk heette het midwinterfeest.

In de middeleeuwen werd het driekoningenfeest populair. De stad Keulen bewaarde de

relieken van de drie koningen, en ze kregen namen: Caspar, Balthasar en Melchior.

Rondom het feest ontstonden talloze gebruiken, waarvan sommige tot in de eenentwintigste

eeuw voortleven. 

Dat de magiërs uit het nieuwe testament grote verering genoten bewijst Gijsbert Willem

van den Heuvel uit Oirschot, die drie van zijn zoons vernoemde naar de drie koningen:

Caspar, Melchior en Balthasar. Zijn genealogie ziet er als volgt uit: 

I. Gijsbert Willem van den Heuvel, † voor 1568, tr. met Henrickje Albrecht.

De kinderen delen op 9 oktober 1595 de nalatenschap van hun ouders (2).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Balthasar, volgt IIa

2. Melchior, volgt IIb

3. Jasper, heeft een zoon Willem, die in de erfdeling van zijn grootouders een rente

van 30 stuivers verkrijgt. Willem verkoopt die rente op 17 november 1595 aan

Willem Laureijs Dircks (Happen) (3).

4. Adriaen, volgt IIc

5. Albert, volgt IId

6. Cathalijn, tr. met Henrick Willem Aelbrecht.

IIa. Balthasar Gijsbert van den Heuvel, † voor 1595, tr. met Maria Dirck van Beerwinkel

(4), dr. van Dirck Cornelis van Beerwinkel en Heijltje Wouter Jacob.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Dirck, volgt IIIa.

2. Cathalijn, tr. met Frank Paulus van de Akker, 

zn. van Paulus Jan van de Akker en Aleijt Frank Goijaert, † te Best op

30 november 1641. Zij wonen te Naastenbest. 

Hun kinderen delen op 21 februari 1639 de erfenis (5).

IIb. Heer Melchior Gijsbert van den Heuvel, priester; studeerde te Leuven, heeft

(tenminste) vier natuurlijke kinderen. Hij maakt, met toestemming van het kapittel van

Oirschot, een testament voor de schepenen op 25 mei 1599 (6), en nogmaals voor

notaris Aert Sgraets op 29 november 1600 (7). (R 153 f. 30).

Zijn (oudste?) natuurlijke zoon is:

1. Peter, natuurlijke zoon, die in het testament van 1599 royaal wordt bedacht. 

Hij is waarschijnlijk overleden vóór het tweede testament van 1600.

Uit zijn relatie met Mariken, dochter Jan Stockelmans:

2. Gijsbert, volgt IIIb.

3. Jan, natuurlijke zoon.

4. Henrick, natuurlijke zoon.
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IIc. Adriaen Gijsbert van den Heuvel, † voor 1595, tr. met Margriet Peter Vos.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Peter, tr. in 1613 met Barbara Niclaes van de Vleuten, 

dr. van Niclaes Niclaes Jan van de Vleuten en Aleijt Rutger van de Laeck,

Barbara is weduwe van Michiel Daam van Herentals. Op 18 juni 1613 gaan

Peter en Barbara voor de schepenbank huwelijkse voorwaarden aan (8).

IId. Albert Gijsbert van den Heuvel, 

† voor de erfdeling van 1595, 

Hij heeft 2 kinderen:

1. heer Goossen, priester.

2. Jan.

IIIa. Dirck Balthasar van den Heuvel, schepen, (†) te Oirschot in de kerk op 7 mei 1647,

kerk. huw. te Oirschot op 10 mei 1594 met Oeijke Dirck Huijskens, dr. van Dirck Jan

Huijskens en Heijltje Frans Eijmbrecht Schepens,(†) te Oirschot met gebruik van

kaarsen op 18 februari 1638. Zij wonen op de Notel. 

Dirck en zijn vrouw maken op 17 juni 1633 voor de schepenen hun testament (9). 

Hun kinderen delen op 24 januari 1648 de nalatenschap (10).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1 Dirck, kerk. huw. (RK) te Best op 30 januari 1629 met Maria Gijsbert van

Engelant, dr. van Gijsbert Jan Gijsbert van Engelant en Maria Wouter Denis

Goort. (Maria hertrouwt als weduwe (RK) te Oirschot met dispensatie wegens

4e graads bloedverwantschap op 8 januari 1639 met Henrick Eijmbert

Hoppenbrouwers, zn. van Eijmbert Dirck Hoppenbrouwers en Anneke Goossen

van Audenhoven.).

2. Maeijke, kerk. huw. (1) (RK) te Oirschot op 19 februari 1632 met Denis Willem

Goort, zn. van Willem Goort Willem en Anneke Wouter Denis. Zij hertrouwt als

weduwe (RK) te Best op 27 januari 1646 met Andries Adriaen van de Sande, zn.

van Adriaen Andries van de Sande en Agnes Adriaen Bernard van Croonenborg,

~ RK te Best op 21 februari 1619, (†) te Oirschot op 4 maart 1663.

3. Marike, kerk. huw. (1) (RK) te Oirschot op 5 januari 1622 met Antonis

Henrick van de Schoot, zn. van Henrick Michiel van de Schoot (schepen) en

Arike Antonis Geraert Philips, † voor 1637. (R 152 f. 320). 

Zij hertrouwt als weduwe (RK) te Oirschot op 10 juni 1632 met Adriaen

Adriaen Jan Joris, zn. van Adriaen Jan Joris Philips (schepen) en Jenneke Jan

Adriaen, * circa 1591. Marike maakt op 28 november 1670 haar testament

voor notaris Henrick Leermakers sr (11).
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IIIb.Gijsbert Melchior van den Heuvel, natuurlijke zoon, † te Oirschot op 8 november

1651, tr. met Maria Jan Niclaes van de Vleuten, dr. van Jan Niclaes van de Vleuten. 

Hun kinderen delen op 2 januari 1654 de nalatenschap (12). 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. meester Melchior, † te Oirschot op 24 februari 1659, kerk. huw. (RK) te

Oirschot op 30 september 1646 met Lijsbeth Henrick Peter Oerlemans, 

dr. van Henrick Peter Oerlemans en Jenneke Willem Willem Alart. 

Melchior verblijft in 1638 te Duffel.

2. Jan, otr. te Oirschot op 14 mei 1652, tr. (Nederlands Gereformeerd) met

Mechteld Willem van Engelant, 

dr. van Willem Gijsbert van Engelant en Anneke Dirck Gijssels.

3. Andries, ~ RK te Oirschot op 6 december 1620, (†) te Best op 25 april 1707, 

tr. (Nederlands Gereformeerd) te Oirschot op 1 februari 1671 met Maria Elias

Verhoeven, ~ RK te Oirschot op 1 augustus 1635,  dr. van Elias Henrick

Verhoeven en Cornelia Jan Jasper, (†) te Best op 31 december 1704.

Noten
(1) Mattheus, Hoofdstuk 2 vers 12.

(2) RHCE, R Oirschot 144 f. 350v.

(3) RHCE, R Oirschot 144 f. 368.

(4) RHCE, R Oirschot 156A f. 61.

(5) RHCE, R Oirschot 164 f. 39.

(6) RHCE, R Oirschot 145 f. 125.

(7) RHCE, N Oirschot f. 40.

(8) RHCE, R Oirschot 147C [1613] f. 332.

(9) RHCE, R Oirschot 158 f. 262-bis.

(10) RHCE, R Oirschot 171 f. 350.

(11) RHCE, N Oirschot 51 f. 81.

(12) RHCE, R Oirschot 209 f. 1.

Ingezonden dhr. A.C.M. Neggers, Langakker 29, 5283 TE  Boxtel

LEDEN STELLEN ZICH VOOR

F.G.H. Janssen - Geldrop-Mierlo jsnarf@cs.com            040-2857060

Dhr. Janssen (59), was ICT medewerker bij een grote firma in het Zuiden des lands. Hij

houdt zich nog maar kort bezig met genealogie. Medio 2005 is hij daar mee begonnen. De

aanleiding daartoe vertelt hij zelf:

"Sinds het verschijnen van het boek "Brouwers, Burgers en Buitenlui" door H.C.F.G. van

Ditzhuyzen in 1985, waarin de geschiedenis van het geslacht “Van Ditz(s)huy(i)z(s)en” is

beschreven -mijn vrouw was een Van Ditzhuijsen-!, had ik het plan om dit ook voor

"Janssen" uit te zoeken, maar niet de stap gezet. Toen ik in het bezit kwam van vijf

trouwboekjes heb ik die stap alsnog gezet. Het waren de boekjes van mijzelf, van mijn

ouders, opa en oma moederskant, schoonouders en van opa en oma schoonmoeders kant.

Natuurlijk heb ik er spijt van dat ik niet eerder begonnen ben want er zijn nu nog maar twee

tantes in leven die informatie kunnen leveren. 
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Maar door die vijf trouwboekjes kon ik aardig wat aanknopingspunten vinden op internet

met voor de huidige generatie leuke contacten met neven en nichten.

Eén tante is de zus van mijn vader; zij zou het leuk vinden als ik de kant van haar man zou

willen uitzoeken. De andere tante was getrouwd met een broer van mijn vader die het

eveneens op prijs zou stellen als ik haar kant van de familie zou uitwerken. Daarnaast

beginnen neven en nichten ook enthousiast te worden. Zo ben je al gauw in de breedte

bezig". Zoals gezegd is dhr. Janssen bezig met zijn eigen familienaam die voornamelijk

voorkomt in de gemeenten Deurne, Vlierden, Bakel en Venray. Als hij voldoende gegevens

heeft verzameld wil hij ons best deelgenoot maken van zijn bevindingen, maar dat is nu

nog te vroeg. Voor het vastleggen van zijn gegevens maakt dhr. Janssen gebruik van het

programma "Gensdatapro". Hij hoopt met het lidmaatschap van K&P contact te leggen met

andere genealogen, te komen tot uitwisseling van informatie en verdere kennis op te doen.

Naast deze boeiende hobby, mag hij graag tuinieren.

G. Smits - Oirschot abes@chello.nl           0499-571984

Dhr. Smits (62), was chauffeur. Zijn speurtocht naar het verleden startte een paar jaar

geleden toen hij niet meer de baan op hoefde. Een schoenendoos vol met bidprentjes, daar

is het mee begonnen. En tussen die bidprentjes een foto van zijn, 23-jaar geleden

overleden, vader temidden van het schuttersgilde waarvan hij lid was. Dan wil je meer

weten. Na het volgen van een computercursus en het installeren van het programma

Aldfaer is dhr. Smits zijn gevonden gegevens gaan vastleggen. Hij is op zoek naar de

families Smits, Tonies en (K)Cattensta(a)rt. Voor zover hij dat nu weet zijn deze families

voornamelijk in Brabant te vinden. Met behulp van internet en de archieven in Eindhoven

en Tilburg is hij aangeland in 1700. We kunnen in een van de volgende nummers van ons

Mededelingenblad K&P een kwartierstaat van hem tegemoet zien.

Een andere hobby waar dhr. Smits graag zijn tijd aan besteedt is een oldtimer, een oude

DAF vrachtauto die hij voor het grootste gedeelte zelf heeft gerestaureerd. Hij mag daar

graag mee gaan toeren, alleen of in clubverband.

Ger Kleinbergen

GEZOCHT: 
Het echtpaar JOANNES ARNOLDUS BIERENS  x  MARIA van VALCKENBORGH

Reeds geruime tijd zoek ik naar de huwelijksdatum (ca.1733/1734) en -plaats van het

echtpaar Joannes Arnoldus Bierens X Maria van Valckenborgh. Het eerste kind uit dat

huwelijk is geboren te Heeze op 20-10-1734.  Bekend is dat Joannes Arnoldus is overleden

vóór 17-01-1760 en Maria daarna. Zoon Arnoldus namelijk koopt op 17-01-1760 het huis

21R te Strabrecht ten behoeve van zijn moeder "Maria weduwe Jan Bierens". Mij is nog

een ontlastbrief bekend voor "Maria Valckenburgh" dd. 27-04-1757 wegens vertrek uit

Aalst naar Heeze.

Ik acht het waarschijnlijk dat Joannes Arnoldus eerder op 25-01-1728 te Valkenswaard

(ondertr. 10-01-1728) is gehuwd met Catharina van den Heuvel, geb. Valkenswaard ca.

1700. Uit dat huwelijk zijn drie kinderen geboren, resp. in 1728, 1730 en dd. 09-03-1733.

Een overlijdens- c.q. begraafdatum van Catharina werd door mij niet gevonden.
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Als ik een huwelijksdatum en -plaats van het (2e?) huwelijk van Joannes Arnoldus Bierens

met Maria van Valckenborg zou kunnen achterhalen zou uit de huwelijksinschrijving

kunnen blijken dat hij inderdaad weduwnaar van Catharina van den Heuvel was.

Als mij de plaats en datum van overlijden c.q. begrafenis van Catharina van den Heuvel

bekend zou worden en die datum zou liggen rond 1733/1734 zou dat ook de kans op de

waarschijnlijkheid van een 2e huwelijk vergroten.

Raadpleging van internetsites (o.a. BHIC) (ook op de naam Valckenborgh), beroep op

NGV-ingeschrevenen bij de Contactdienst, voortreffelijke medewerking van het

"Regionaal Historisch Centrum Eindhoven", dit alles leverde niet de gezochte gegevens.

Samengevat:

Gezocht wordt de huwelijksdatum (ca. 1733/1734) en plaats (vermoedelijk Heeze of

Valkenswaard) van Joannes Arnoldus Bierens met Maria van Valckenborgh. Tevens

gevraagd de overlijdens- c.q. begraafdatum (ca. 1733/1734) van Catharina van den   

Heuvel, vermoedelijk eveneens te Heeze of Valkenswaard.

A.C.A.B. Bierings, De Dommel 19, 5052 VA  Goirle, (013)-534 44 41, NGV-lid 107243

JUBILEUM AFDELING AMSTERDAM e.o.

De afdeling Amsterdam en omstreken bestaat in februari 2008 60 jaar en wil dit vieren met

o.a. een genealogische markt. In het kader van deze markt wordt een project gestart  met als

motto “Familienaam = Beroepsnaam”. De gedachte is om van families, die een beroep als

achternaam voeren, hun genealogieën, parentelen, kwartierstaten, stamreeksen,

afstammingsreeksen, enz. te verzamelen en deze op een ludieke wijze te presenteren en

tevens op CD uit te brengen. U bent misschien drager van een dergelijke achternaam of u

heeft wellicht tussen uw gegevens een fragment met zo’n achternaam. De afdeling

Amsterdam e.o. vraagt u om uw bijdrage. Deze mag zo groot of zo klein zijn als u zelf wilt,

wel gaarne minimaal drie generaties en bij voorkeur als MS-Word bestand, maar alles in

welke vorm dan ook is welkom. Het motto van deze cd-rom moet in de inzending wel

duidelijk naar voren komen. Met de inzenders zullen wij in overleg treden indien daar

aanleiding toe is. 

Aan inzenders zal de CD met 50% korting beschikbaar gesteld worden. Bij voldoende

belangstelling zal overwogen worden om het geheel bij voorintekening als boek uit te

brengen. 

Uw inzendingen, gaarne voor juli 2007 sturen naar: 

Mevr. M. Vulsma-Kappers, e-mail secretaris@amsterdameo.ngv.nl of 

Sarphatipark 94II, 1073 EB Amsterdam.

GENEALOGISCHE DAG 2007 IN HELMOND OP 26.5
Waar afdelingsleden elkaar ontmoeten. Geeft u op via het maartnummer van Gens Nostra!
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VOOR U GELEZEN:

Ook dit nieuwe jaar willen we u weer op de hoogte houden van artikelen zoals die in

andere regionale tijdschriften zijn verschenen en die u mogelijk van pas komen bij uw

eigen onderzoek. Dit op het gevaar af, dat u deze al een keer bent tegengekomen in 

Gens Nostra. Een selectie:

Amstelland, november 2006
- Bewoners van Amsterdam in 1851 (II) Herkomst, naam en geloof.

- In verband met de verhuizing van het archief, zal dit gesloten zijn van 22 januari t/m 23

april 2007.

Apeldoorn en omstreken, 2006-4
- Kwartierstaat Brouwer-Dalhuisen, door Wim en Ineke Brouwer.

Aqua Vitae, 2007-1 (afd.Betuwe)
- Genealogie Baauw (Bauw) door H. Thien, G.v. Ton, M. Schelling, W. Fase.

Friesland; 11 en 30, 2007-1 (Onroerende Zaken)
- Siemen Evert Schreur te Scherpenzeel.

- De grofsmederij van mijn grootvader.

- De Gereformeerde kerk te Kubaard.

- Aan de Oosterkade te Leeuwarden.

- Het stukje grond van mijn woning.

- In de mist doemt een hektjalk op.

- Wat doen we met moeder.

- Een onbereikbare straat in Leeuwarden.

- De ware Jacob.

- 't Huuske van oerpake Wytze Zijlstra.

- De laatste woning.

- Het posthuis te Heerenveen

Genever, 2006-4; Genepub II
- Genealogie van de familie Bingen door dhr. Boersma.

- Stamboom familie Berger uit Esneux (B), Simpelveld, Sittard.

Gepermeteerd, oktober 2006
- Kwartierstaat van Janny Rietveld, door Rinus van den Akker.

Gepermeteerd, december 2006
- Kwartierstaat van Janny Rietveld (slot), Rinus van den Akker.

- Een onderzoek naar de familienaam Didden door Jaap Cuperus.

- De stam Didden uit Hedikhuizen (deel 1) door Jaap Cuperus.

Hollands Noorderkwartier, 2006-4
- Kwartierstaat Aaij-Oud door Piet Aaij.

Koggenland, 2006/3
- Kwartierstaat  De Vries, door Jan de Vries.

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 1, 03-200718

Koggenland, 2006/4
- Kontrakt Plaatsvervanging Nationale Militie Ligting 1846 door Lourens Olijve.

- Waar vindt u de militieregisters?

- Bij het Aansegcedul van IJsbrand Bruijn door Rob Boom.

- Een schandaal in de Beemster door José Schenk en Hans van den Broek.

Kwartier van Nijmegen, 2006-4
- Kwartierstaat van Johannes Wilhelmus Wiendels, * te Zeddam door Johan Wiendels.

NoordKOPstukken, december 2006
- Loodsen op Den Helder woonachtig.

Oude Sporen, afd.Gooiland, 2006-3/4
- Stamreeks Pieternella Keijer, door H. Kos

Threant, 2006-4
- Genealogie van Roelof Jansen (EIS7), door O. Brunsting.

- Genealogie van Harm Roelofs (EIS9)

- De geslachten Oldenwening en Thijms.

- Matrilineaire reeks van Liset Ameln / Unie, door Jan Muskee.

- Parenteel van Jan Odij (Odie), door G.Mulder.

Twente Genealogisch, oktober 2006
- Parenteel van Engbert ten Tije (vervolg), door mevr. A. ten Thije-Kort.

West Noord-Brabant, 2006-4
- Kwartierstaat van Petrus Raats (6) door R. Raats.

- Kwartierstaat van Adrianus J.M. Gijsbrechts, * Breda, door Ad Gijsbrechts

- Kwartierstaat van Jacobus Opperman door Harry Collignon.

- Afstammelingen van Jan Willemse Van Dijk, metselaar te Steenbergen (3) 

door Marcal Kusse.

Zaanstreek-Waterland, december 2006
- Kwartierstaat van Veronique Blok (2), door M. Blok-Charbo.

- Kwartierstaat van Margreet en Elisabeth de Wit (7), door Thijs de Wit.

- Kwartierstaat van Cornelis Kakes door R. Kakes

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

- Nieuw bewerkte bronnen.

- Genealogie van 't Hof(f) (1) door Ton Moester.

Gelicht uit een groot aantal Heemkunde tijdschriften:

De Acht Zaligheden, december 2006
- Joden in Brabant; met name in Eersel door Harrie Jenniskens.

- Vloeiweiden langs de Groote Beerze door Bart Beex.

- Grenspalen door Co Bieze
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Het Hagelkruis, 2006-4
- Aarle-Rixtel tussen 1800 en 1900 door Jan Dekkers.

- Uit het archief van de veldwachter, deel 1 door Louis Barten.

Heem Son en Breugel, 2006-4
- 1107. Eerste vermelding van Son.

- Son en Breugel in 1906.

De Kroetwès, GHK "Het Land van Thorn", 2007-1
- Lambert van Walsden.

- Een Thorner kapelaan uit het diepe Zuiden door R. Driessen.

- Een Gordiaanse knoop in Kessenich ontward?

- Een notitie over band 2 van de kerkregisters door F.J.M. Daemen.

- Freules van Nassau in het adellijke stift van Thorn door Gerda Tonnaer.

- Soldaten van Napoleon (VII) door Thieu Wieërs.

- De bevolkingslijst van Baexem uit 1796 door Cor Tubée.

- Stramproy in de aartsdekenale visitaties (1646-1726), J. Grauwels.

D'n Tesnuzik, Heemtijdschrift voor Beek en Donk, 2006-3
- Hoe een sloot kan leiden naar een oud document door Frans Leenders.

- Hoe krijg je goede veldwachters? door Martin Philipsen.

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

Bijzondere artikelen: (vermeld in Wij van Zeeland)

1 Uit Genealogica, afd. Flevoland mrt 2006:
Heeft u een Duitse naam in uw genealogisch onderzoek, bezoek dan de volgende site;

http://christoph.stoepel.net/geogen.aspx.U kunt op de site een kaart krijgen met de

landelijke spreiding van familienamen in Duitsland.

2 Archieven Protestantse Kerk naar Het Utrechts Archief. 
De historische archieven van de Nederlands Hervormde Kerk (1566-2004) en de

Gereformeerde Kerken in Nederland (1836-2004) worden op één plek in Het Utrechts

Archief samengebracht. Vanaf begin september is de inventaris van het Oud Synodaal

Archief van de Nederlands Hervormde Kerk 1566-1816 te raadplegen via de website

van het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl)

3 Historisch Kadaster
Het Regionaal Archief Alkmaar heeft de informatie van het Historisch kadaster op

internet gezet. Met heel zuinig de mededeling dat de periode 1700-1900 wordt

bestreken. Maar er zijn ook gegevens uit het begin van de 17e eeuw te vinden.

4 Website Aldfaer vernieuwd.
Het team dat het gratis genealogieprogramma Aldfaer heeft ontwikkeld, opende op 

1 oktober een nieuwe website: http://www.aldfaer.nl/site. Op deze plaats is nu tevens

ruimte voor de forums die lange tijd waren ondergebracht bij Yahoo-groups.
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Veldhoven  –  4000 jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst
Auteur: Jacques Bijnen

Reeds in de prehistorie verbleven er mensen op het grondgebied van het huidige

Veldhoven. De lange geschiedenis van de gemeente staat centraal in dit boek. U leest hoe

de eerste nederzettingen zich ontwikkelden tot de vier historische kerkdorpen Oerle,

Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst, die later samengingen in de hedendaagse gemeente

Veldhoven.

Allerlei wetenswaardigheden komen in woord en beeld aan de orde: de oeroude

grafheuvels en Romeinse overblijfselen, het rijengrafveld van Veldhoven, de

vooraanstaande rol die Oerle als zogenaamde ‘vrijheid’ speelde in de Middeleeuwen, de

traditie van de Mariaverering in Meerveldhoven, de oorsprong van het ‘Adelijck Huys’ te

Zeelst, de opkomst en ondergang van de sigarenindustrie in de 20ste eeuw, het rijke Roomse

leven dat in de 20ste eeuw langzaam verdwijnt, de bevrijdingsacties tijdens de Tweede

Wereldoorlog, groeiend Veldhoven in kaart en beeld… en nog veel meer.

Meer dan zeshonderd illustraties uit de archieven van de auteur en van de Stichting

Historisch Erfgoed Veldhoven, waarvan hij voorzitter is, completeren de beschreven

geschiedenis.

Practisyns Woordenboekje
Auteurs: J.E. Ennik en P. Brood

Bij genealogisch onderzoek zijn de oude rechterlijke archieven in toenemende mate een

waardevolle bron. Deze bron stelt de onder-zoeker echter ook voor de nodige problemen.

Het zijn niet alleen de leesbaarheid van de handschriften en de omhaal van woorden, die

het onderzoek in met name de rechterlijke archieven uit de 17de en 18de eeuw bemoeilijken.

Veel meer zijn het de woorden die in de rechtstaal van de juristen in die tijd werden

gebezigd en die vervolgens werden neergeschreven in getuigenverhoren, pleidooien en

vonnissen. Woorden die al lang niet meer in gebruik zijn, waarvan de betekenis in de

vergetelheid is geraakt en die daardoor een belemmering vormen voor het begrijpen van de

oude rechtskundige teksten. 

Een woordenboekje dat niet de rechtskundige woorden naar breedte en diepte verklaart,

maar dat een beknopte en duidelijke verklaring in één enkel woord geeft, is het ‘Practisyns

Woorden-boekje’. Het werd, vanuit de praktijk, in de tijd zelf samengesteld en is daarmee

een onmisbaar hulpmiddel bij het onderzoek in de oud-rechterlijke archieven en meer in

het algemeen voor het begrijpen van ambtelijk taalgebruik in de 17de en 18de eeuw. 

GENEALOGISCHE DAG 2007 IN HELMOND OP 26.5
Van 10.00-16.00 uur: Voor eenieder die zich bezig houdt met stamboomonderzoek!

Bezoek ook het Artimond Festival! Interesse of vragen? Bel of mail naar:

Ad Wijnen: Bosrand 117, 5665 EE Geldrop tel: 040-2857734, e-mail: ad.wijnen@hetnet.nl
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De kastelen van Helmond  
Een machtscentrum aan de rand van de Peel
Auteurs: Nico Arts, Henk Roosenboom en Lia van Zalinge-Spooren

Midden in het stadspark van Helmond ligt, omsloten door een slotgracht, het

indrukwekkende veertiende-eeuwse kasteel Helmond. 

Deze ‘rechthoekige waterburcht’, met zijn hoge muren en grote ronde torens, bood in

vroeger tijden een veilig onderkomen aan edelen en hun gevolg. Het kasteel is betrekkelijk

ongeschonden de eeuwen doorgekomen en geldt in Nederland als één van de fraaiste

voorbeelden van het laat-middeleeuwse vierkante kasteeltype.

Deze zo stoer ogende burcht is niet het enige kasteel dat  Helmond heeft gekend. Het

huidige kasteel is de opvolger van een veel ouder kasteel, het uit de twaalfde eeuw

stammende ‘Oude Huys’, dat op een steenworp afstand lag, in een bocht van de rivier de

Aa. Opgravingen rond 1980 hebben aangetoond dat het ‘Oude Huys’ een enorme

oppervlakte moet hebben gehad en een nagenoeg onneembaar fort moet zijn geweest.

Enige kostbare archeologische vondsten wijzen in de richting van bewoning door een rijke

familie. Mogelijk hebben deze kostbaarheden toebehoord aan Maria, dochter van de hertog

van Brabant en weduwe van keizer Otto IV, waarvan men weet dat zij het kasteel tussen

1235 en 1260 in haar bezit had. 

‘De kastelen van Helmond’ beschrijft de lotgevallen van beide burchten. De kleurrijke

geschiedenis van de meerdere geslachten die tot 1921 het huidige kasteel hebben bewoond,

komt  ruimschoots aan bod. Daarnaast is een apart hoofdstuk gewijd aan het kasteel en zijn

omgeving in de twintigste eeuw. De aansprekende tekst en de vele illustraties maken ‘De

kastelen van Helmond’ tot een waardevolle uitgave over een boeiende periode uit de

geschiedenis van Helmond. 

Co van het Groenewoud

INLOOP VAN DE  HCC!ZOB

Als werkgroep Computergenealogie HCC!ZOB zijn we weer present op de inloop op de

zaterdagen 17 maart, 21 april en 19 mei in het gemeenschapshuis ‘t Slot, Kastelenplein 167

in Eindhoven. Ook NGV leden zijn daar welkom voor ondersteuning bij het gebruik van de

computer bij hun genealogische hobby.

Johan van Hassel

Werkgroep Computergenealogie HCC!ZOB

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

Iedereen zal vroeg of laat in de situatie komen dat de verzamelde of zelf gecreëerde

papieren boven het hoofd gaan groeien. Ondergetekende is in zo’n situatie beland. De

afslanking van de mappen die in de loop de jaren gevormd zijn door mij  moet nu plaats

vinden. Ik bied de ’informatiedossiers’ graag aan, omdat mogelijk leden van onze afdeling

daarmee nog wat kunnen doen. Het betreft aantekeningen, knipsels, fotokopieën, brochures

etc. die ik verzamelde om van dienst te zijn als ik informatie nodig had over archieven,

bibliotheken, verenigingen, maar ook fotokopieën van (delen van) artikelen en boeken die

de basis vormden voor publicaties in het kader van mijn hobby’s: geschiedenis, genealogie

en heraldiek. 

De eerste reeks heeft titels als: België (Kerkelijke en kloosterarchieven); Nederland

(Bronnen met o.a. inventarissen en Codex Diplomaticus) en  Nijhoff, Gedenkwaardigheden

Gelder- land). Dit zijn slechts drie voorbeelden.

Men moet zich goed realiseren dat de ‘titel’ die ik de mappen heb gegeven niet betekent

dat hierin een volledige werk of de volledige informatie gevonden wordt. Ik heb het

materiaal indertijd bewaard voor MIJN wensen en behoeften. Maar enkelen onder u zullen

er toch iets van hun gading vinden.

Een eerste reeks van mappen ligt klaar. Degenen die mij hun emailadres sturen krijgen van

mij een email terug met als bijlage de 10 titels van de eerste reeks mappen. De mappen

worden door mij meegebracht bij elke bijeenkomst van onze afdeling.

Ad Hoeben. Email hoebenvb@kpnplanet.nl

P.S. Het komt regelmatig voor dat een emailadres in een nogal cryptisch vorm is gegoten.

Graag dus ook de volledige naam vermelden..

STUDIEZAAL RHCe 5 MAANDEN DICHT

Vanaf maandag 5 februari 2007 is de studiezaal voor een periode van 5 maanden gesloten. 

In de 5 maanden dat het RHCe gesloten is kunnen onderzoekers en andere

belangstellenden uitwijken naar het Historisch Informatie Centrum Helmond. 

Op uw verzoek wordt origineel archiefmateriaal van het RHCe in de studiezaal van het

HICh ter inzage gelegd. Het verzoek kan worden ingediend per telefoon: 040-2649940

of gebruik daarbij het digitaal aanvraagformulier.

Het handigst is dit te bereiken via  Google: aanvraagformulier RHCe

Indien u voor 14.00 uur bestelt - tijdens de openingsuren van de studiezaal - liggen de

stukken de volgende werkdag in het HICh ter bestudering voor u klaar.

HICh Molenstraat 121 in Helmond.

Geopend van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur.
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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.

De bibliotheek te raadplegen en om CD roms en boeken te lenen.

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 via het forum

van de website: http://kempenenpeelland.ngv.nl. Dit kunt u zelf doen.

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

elke 1ste maandagavond voor een themabijeenkomst

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

elke 2de maandag van de maand: vrije inloop.

GENEALOGISCHE DAG 2007 IN HELMOND OP 26.5
In samenwerking met de Heemkundekring Helmond Peelland 

en met medewerking van de gemeente Helmond 

In het Bavariahouse, Steenweg 19, 5707 CD Helmond 

Informatie over Helmond: www.stadspromotiehelmond.nl

En over Artimond: www.artimond.nl

kijk ook op: www.uitinbrabant.nl/uib/artimond/site/Home
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ONZE VRAAG:

Een nieuw bestuurlid
Deze wordt belast met kontakten naar buiten (Heemkunde kringen, archieven etc.)

Inlichtingen Toon van Gestel  

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.

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!
Co van het Groenewoud beheert het ledenbestand van onze afdeling en hij beschikt over de

e-mailadressen van de 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. 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

De adresgegevens van de personen genoemd op blz. 23 en 24 vindt u achteraan in dit blad

op de binnenzijde van het omslag!

KOPIJ VOOR HET SPECIALE HELMOND NUMMER 
INZENDEN VOOR 15 APRIL 2007

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

Efaxnummer: (084) 715 92 89

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND


