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VAN DE REDACTIE

Het was in Helmond in mei een mooie dag om op terug te kijken. En zeker Henriëtte

Hardeman en Ad Wijnen hebben daar alle reden voor. Zij hebben genealogen in het hele

land laten terugkijken op die mooie meidag in Helmond. Namens de afdeling dus

nogmaals: bedankt Henriëtte, bedankt Ad! 

Na het terugkijken gaat de blik weer vooruit. Voor onze afdeling betekent dat, denk ik, na

een op de plaats rust, consolideren, wat we verworven hebben en vanuit onze

mogelijkheden uitbouwen. Daarbij zouden het contact met de leden en onze positie in de

genealogische wereld van Weert, Helmond en Eindhoven voorop kunnen staan. 

In Helmond is sindsdien wel iets veranderd. Het archief is er gesloten en alle stukken zijn

overgebracht naar Eindhoven. De eenwording van de archieven van Deurne, Helmond en

Eindhoven in een vestiging aan de Raiffeisenstraat zal in oktober gevierd worden. Houd u

de berichten daarover in de gaten? Onze afdeling zal daaraan ook haar steentje bijdragen. 

In oktober wordt ook de 19  Brabantse Contactdag gehouden, traditioneel op de laatstede

zaterdag in oktober. Deze keer in het stadsarchief in Breda met militairen als thema. Ik

herinner me de eerste keer, dat ik daarbij betrokken was in 1993, toen er nog geen (of

nauwelijks) contact bestond via internet. Bij omroep Brabant werd de vraag gesteld naar

bekende Brabantse families. Die vraag overviel en verraste me. Immers: vanuit Tilburg

gezien denk ik dan aan de families Van Loon, Van Sprang, Van Dongen en Van Rijen; aan

Van Hulten, Van Gils, Van Kaam en Van Baal; en aan Van Riel, Van Alphen, Van Tilburg

en Van Gool; aan Van Gorp, Van Rovert, Van Poppel en Van Beek; en aan Van Welt, Van

Arendonk, Van Turnhout en Van Miert; aan Van Mol, Van Baalen, Van Iersel en Van

Vessem; laat ik maar eindigen met Van Beers en Van Diessen, met Van Enschot en Van

Berkel en zo het kringetje om Tilburg rond maken. De een denkt bij stambomen kennelijk

nog aan aanzienlijke families en een ander aan het voorgeslacht van gewone mensen. 

Er zijn ook families, die nieuw zijn in Brabant. Een deel ervan is als militair hierheen

gekomen. In mijn eigen familie ken ik nogal wat van die nieuwBrabantse families. Zoals

uit eigen land Van Goethem (uit Amsterdam); uit Duitsland Bechtholt (uit Launsbach in

Hessen), Stubenrauch (uit Bad Salzungen in Thüringen), Holtzer (uit Schillingsfürst in

Beieren), en uit Frankrijk Pacilly uit Montigny (maar welk Montigny?). De enige, die tegen

ons (dus tegen die Duitse huursoldaten) kwam vechten is Chantrel uit Passel, die in 1793

(1793 ‘de Fransen komen in ons land’) voor het eerst ons land binnenkwam en sinds 1795

niet meer is weggegaan. Komt u dus op 27 oktober in Breda, waar u met klaroengeschal

ontvangen zal worden.  
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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 11 september De verlaten verloofde. Juridische procedures ter zake van

verbroken verlovingen in de zeventiende en achttiende eeuw 

door Erik-Jan Broers

Dinsdag 9 oktober De waarde van oude belastinggegevens bij vastgelopen 

genealogisch onderzoek

door mr. A.H.G. Verouden

Donderdag 18 oktober Jaarlijkse avond voor nieuwe  (en “oude” ) leden

Zaterdag 27 oktober 19  Brabantse Contactdag, de

10.00-16.00 uur georganiseerd door de NGV-afdelingen

West Noord-Brabant, ’s Hertogenbosch/Tilburg en 

Kempen- en Peelland.

Plaats: Gemeentearchief Breda. 

Zie aankondiging elders in dit nummer.

Dinsdag 13 november  Korte ledenvergadering over de begroting van de NGV 

19.30 uur. voor 2007, die behandeld zal worden op de Algemene

Ledenvergadering op 24 november

20.00 uur.  Genealogische bronnen in het gemeentearchief Amsterdam,

die via internet zijn te raadplegen, toegelicht met een praatje

en een plaatje

door Ben Bal

Zaterdag 15 december    Inloopmiddag voor leden 

13.30 uur.

Dinsdag 8 januari 2008 Schelmen en Hontsvotten Werck. Onderzoek naar de moord

op Mr. Jean de Marcq, drossaard van Oirschot, in 1735 

door Anton Neggers

Nadere gegevens in het decembernummer
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KORTE INHOUD VAN DE VOORDRACHTEN

Dinsdag 11 september 2007

De verlaten verloofde. Juridische procedures ter zake van verbroken verlovingen in de

zeventiende en achttiende eeuw

door Erik-Jan Broers, 

verbonden aan de sectie rechtsgeschiedenis van de Universiteit van Tilburg

Voordat in de negentiende eeuw het personen- en familierecht werd gecodificeerd in het eerste

boek van het Burgerlijk Wetboek van 1838, diende een man voorzichtig te zijn als hij een

vrouw beloofde te zullen trouwen. Een dergelijke toezegging verplichtte hem namelijk om zijn

gegeven woord gestand te doen en daadwerkelijk met de vrouw in het huwelijk te treden. 

Liet hij zulks na, dan kon de versmade bruid de rechtbank inschakelen en eisen dat deze de

weigerachtige bruidegom zou veroordelen een rechtsgeldig huwelijk met haar aan te gaan. Dit

was evenwel niet haar enige optie. Indien de aanstaande echtelieden een voorschot hadden

genomen op het huwelijkse genot, en reeds de echtelijke sponde hadden beproefd, kon de

vrouw de man aansprakelijk stellen voor alle gevolgen die uit dit samenzijn waren

voortgevloeid. Niet alleen kon zij dan een alimentatie eisen indien zij zwanger was geraakt, om

op deze wijze in het levensonderhoud van het kind te voorzien, maar ook kon zij aanspraak

maken op een schadevergoeding in verband met het verlies van haar maagdelijkheid. In de

voordracht zullen deze beide juridische acties worden besproken aan de hand van concrete

rechtszaken die in de zeventiende en achttiende eeuw hebben gediend voor de Staatse Raad van

Brabant, het hoogste rechtscollege voor het toenmalige Noord-Brabant. Daarbij zal met name

worden ingegaan op de problemen waarmee de eiseres werd geconfronteerd als zij de

raadsheren ervan moest overtuigen dat haar wederpartij haar een trouwbelofte had gedaan, en

dat hij haar vervolgens had beslapen. Aan de hand van de processtukken zal tevens een beeld

worden geschetst, hoe toekomstige echtelieden zich in vroeger tijd hadden te gedragen, en hoe

zij zich feitelijk gedroegen.

Dinsdag 9 oktober 2007

De waarde van oude belastinggegevens bij vastgelopen genealogisch onderzoek

door mr. A.H.G. Verouden

We beginnen allemaal met het trouwboekje van onze ouders of grootouders. Vervolgens

gaan we naar het archief en doen onderzoek in de akten van de burgerlijke stand en in de

bevolkingsregisters. Helaas maken velen in deze moderne tijd ook van internetgegevens

gebruik zonder de onderliggende archiefstukken te controleren. Tot 1811 kun je dan nog

vrij zeker zijn dat je over de juiste gegevens beschikt. Maar naarmate we verder van dit

jaartal verwijderd raken, krijgen we steeds meer met allerlei soorten interpretatieproblemen

te maken.
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Je moet  wel sterk in je schoenen staan om aan allerlei verleidingen van waarschijnlijk-

heden en zogenaamde logische conclusies weerstand te bieden. Ik kan daar als geen ander

over meepraten. Gedurende 35 jaar genealogisch onderzoek ben ik er 3 maal verschrik-

kelijk ingetuind. Dank zij mijn ervaringen als inspecteur van de Rijksbelastingdienst ben ik

weer op het juiste genealogische pad terechtgekomen.

Het is algemeen bekend dat in vele bronnen, welke wij thans als grondslag nemen voor

genealogisch onderzoek, nogal nonchalant is omgesprongen met feitelijkheden. Een naam

werd door iemand geschreven zoals hij hem hoorde uitgesproken worden. Dat betekent dat

in dezelfde plaats de dominee er een andere schrijfwijze op na hield van zo’n naam dan de

notaris of de schepen, die de betrokkenen soms onder een geheel andere naam kenden. Ook

kwam het regelmatig voor dat meneer A in zijn geboorteplaats naar zijn vader werd

genoemd, maar in de plaats waar zijn moeder vandaan kwam doodleuk de naam van zijn

moeder kreeg toebedeeld. Zolang je maar over keiharde DTB-gegevens beschikt, kom je

daar meestal nog wel uit. Maar als die ontbreken, wat dan ?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: allerlei soorten belastingregisters. Door de eeuwen

heen gold voor de Nederlandse belastingadministraties een ijzeren wet: Zorg dat de

tenaamstelling juist is, anders kun je naar je centen fluiten.

Of het nu om kohieren van de 100  penning of quotisatieregisters ging, cijns-, tiend-, pacht-e

, of leenregisters, de klerk die de namen en feiten moest te boek stellen, probeerde zoveel

mogelijk details weer te geven. Daardoor geeft een kijkje in dit soort registers vaak

verrassende nieuwe inzichten. Mijn ervaring is, dat 1 op 3 vastgelopen onderzoeken via het

een of andere belastingboek kan worden vlotgetrokken. Tijdens mijn lezing zal ik daarvan

een aantal voorbeelden geven van verschillende families die zo een flink stuk verder

konden worden gebracht.

Donderdag 18 oktober 2007

Jaarlijkse avond voor nieuwe  ( en “oude” ) leden

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

voor een kennismakingsbijeenkomst, die gehouden wordt in ’t Trefpunt, 20.00-22.00 uur. 

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur

Reserveer deze dag alvast in uw agenda.

De opzet van de avond is elkaar beter te leren kennen en verder kunnen allerlei

genealogische vragen, ideeën, problemen en vondsten etc. besproken worden. Alle andere

leden die nog nooit naar een dergelijke bijeenkomst zijn geweest en die willen komen zijn

natuurlijk ook van harte welkom. 

Zij kunnen zich aanmelden bij:

Jan Waszink tel.: 040 2261603 of mail: jh.waszink@hccnet.nl
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Dinsdag 13 november 2007

Genealogische bronnen in het stadsarchief Amsterdam, die via internet zijn te

raadplegen, toegelicht met een praatje en een plaatje

door Ben Bal

Globaal 10% van alle Nederlanders woont in Amsterdam. Geen wonder dat veel mensen

daar voorouders hebben of hadden. En dat veel genealogen daar vroeg of laat

terechtkomen. Een aantal bronnen zijn inmiddels toegankelijk via internet. Dit geeft

onderzoekers de mogelijkheid om archiefbezoek thuis voor te bereiden.

Het betreft de doopregisters, gezinskaarten, kwijtscheldingen (akten die zijn opgemaakt

voor Schepenen bij overdracht van onroerend goed), Huiszittenhuizen (zorg voor

Amsterdamse armen, die thuis woonden, oftewel bedeling), Marktkaarten en

Begraafregister de Nieuwe Ooster. Vanavond maakt u kennis met deze bronnen, toegelicht

met enige achtergrondinformatie en een plaatje.

Verder nemen we een kijkje in de Beeldbank, met inmiddels ruim 225.000 afbeeldingen

van straten en personen.

Zaterdag 15 december 2007

Inloopmiddag voor leden, 13.30-17.00 uur in ’t Trefpunt , met als doel:

Het bevorderen van onderlinge contacten en het uitwisselen van genealogische gegevens.

Toelichting: Het bestuur heeft besloten om op 15 december a.s. een contactmiddag voor

leden te organiseren. Als deze middag bevalt zal deze vaker gehouden worden, bijv. 2 keer

per jaar (in juni en december). 

Op deze middag mag u op dezelfde service rekenen als op onze lezingenavonden, dus op

aanwezigheid van de CALS (de ledenservice van de landelijke contactdienst) en

bibliotheek. Daarnaast de tijdschriftenuitleen en deskundige ondersteuning bij het gebruik

van de computer in de genealogie. 

Voorts de stands van de Dienst Informatie en Promotie (DIP) en van Leden helpen Leden.

Wij hopen ook voldoende deskundigheid aan te bieden op het gebied van archiefonderzoek,

zowel genealogisch als historisch.  

U wordt verzocht om op deze dag zo veel als mogelijk is, uw eigen genealogische gegevens

mee te nemen. Wij denken hierbij met name aan een kwartierstaat. 

Het liefst zou het ons zijn, als elke bezoeker een lijst met de in de kwartierstaat

voorkomende familienamen bij zich zou hebben.

Voor degenen die hun eigen notebook willen hanteren zijn (elektrische) aansluitpunten

beschikbaar.

Wilt u gegevens uit uw laptop afdrukken, dan bestaat hiervoor de mogelijkheid door

gebruik te maken van één van de aanwezige printers.

Wij hopen op een geanimeerde en vruchtbare middag.
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OPROEP VOOR KORTE VOORDRACHTEN

We zouden graag in 2008 een avond willen houden met korte voordrachten door leden.

Bent U bij Uw onderzoek iets tegen gekomen, dat interessant, verrassend of amusant kan

zijn voor anderen, en ziet U kans, daar een voordrachtje van 15 à 30 minuten over te

houden, dan horen we dat graag van U. We beschikken over een beamer, een

overheadprojector en een diaprojector. Gedacht wordt aan mei 2008, maar een latere datum

is ook mogelijk. Eén en ander in overleg met de sprekers vast te stellen.

Graag bericht aan Jan Waszink: jh.waszink@hccnet.nl of  040-2261603.

19  BRABANTSE CONTACTDAGde

Op 27 oktober wordt voor de 19  keer de Brabantse Contactdag gehouden.de

Deze keer gebeurt dat in het stadsarchief in Breda van 10.00 – 17.00 uur. 

Het thema voor deze dag is

MILITAIREN.

In het kader van dit thema kunt u genieten van een aantal lezingen. De stands richten zich

op het gebied van de genealogie in het algemeen, op het gebruik van de computer,

genealogische verenigingen en instellingen, op heemkunde en vanzelfsprekend op

militairen. 

Het stadsarchief van Breda is gevestigd in de oude Chassékazerne, vlakbij de oude

binnenstad, Parade no.10. De ingang is in de Keizerstraat. Vanaf het station is dit

bereikbaar met een wandeling van 20 minuten of met de stadsbus naar het centrum en dan

nog 2 minuten lopen.

Vlakbij het archief is de Chasséparkeerplaats (10 minuten), waar u voor een redelijk bedrag

uw auto kwijt kunt. ‘Achter de lange stallen’ (circa 2 minuten) en de Vlassak (5 minuten)

zijn dichterbij. 

Het Bredaas museum is in het zelfde gebouw gevestigd als het stadsarchief. Met een

programmaboekje hebt u gratis toegang tot dit museum. Verder krijgt u desgewenst

informatie over een rondleiding door Breda. 

In de omgeving van het archief bevinden zich voldoende gelegenheden om een lunch te

gebruiken. Informeert u zich ter plekke over de mogelijkheden.

Tevens wordt om ongeveer 10.30 uur in het archief de historische Canon van Breda

uitgereikt aan de Burgemeester van Breda, dhr. van der Ven.

TOT ZIENS OP 27 OKTOBER IN BREDA!  

mailto:jh.waszink@hccnet.nl
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2006

Leden, bestuur en afgevaardigde

Op 1 november 2006 had de afdeling 341 directe en 18 bijkomende leden 

(was 358 resp. 17 op 1 december 2005). 

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

mailadressen van leden beheerde. Dit bestand telt momenteel 98 adressen; het is dit jaar

drie maal gebruikt.

Na de ledenvergadering van de afdeling op 11 april 2006 bestond het bestuur uit: Toon van

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

Hardeman-Emans en Ad Wijnen. Afgevaardigde was Ad Hoeben, die op 13 oktober om

persoonlijke redenen zijn functie neerlegde, waarna de plaatsvervangend afgevaardigde,

Toon van Gestel, zijn plaats innam. Er bleven twee vacatures in het bestuur, waarvan één

werd opgevuld op de vergadering van 7 november door de verkiezing van Co van het

Groenewoud, die de interne communicatie en de ledenadministratie op zich heeft genomen.

Bijeenkomsten met voordracht

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

voordrachten gehouden:

Datum Spreker Onderwerp      Opkomst

17 jan. Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld De twintigste eeuw als eeuw van

het levensverhaal 46

14 feb. Jean Coenen Soldaten van Napoleon 49

14 mrt. René Bastiaanse Wat doet een archivaris tegenwoordig ?

en Albert Koning Het maken van een genealogische CD 72

  9 mei J. Cuperus Naar Indië. Hoe pak ik dit aan ? 45

12 sep. ir. R.A.J. Dix Vererving familienaam in vrouwelijke lijn 43

10 okt. Toon van Gestel Een verknoopt vlechtwerk:

populatiegenealogie en 

populatiegenealogische methode 48

 7 nov. Ben Bal en Johan van Hassel Gegevens verzamelen via Internet 62 

Gemiddeld 52 bezoekers per bijeenkomst (was 45 in 2005 en 54 in 2004). 

Aankondiging werden naar plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd

en daarin geregeld opgenomen.

Ledenvergaderingen van de afdeling

Vergadering op 11 april in 't Trefpunt

Aanwezig 32 leden. 

De notulen van ledenvergaderingen op 15 februari, 19 april en 22 november 2005 werden

goedgekeurd. Het jaarverslag van de secretaris over 2005 werd na enkele kleine correcties

goedgekeurd.

De penningmeester gaf  een overzicht van het vermogen van de afdeling, opgebouwd uit

winst op het boek "Migratie", het Kwartierstatenboek, de in 2005 uitgebrachte DVD en op

de Brabantse Contactdag; deze winst hoeft niet aan de NGV te worden afgedragen. 
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De kascommissie had de boeken in orde bevonden. Het financiële verslag over 2005 en de

begroting voor 2006 werden goedgekeurd. 

Albert Koning trad af als bestuurslid en de volgens rooster aftredende bestuursleden Ad

Wijnen (lid) en Jan Waszink (secretaris) werden herkozen. Ad Hoeben werd gekozen als

afgevaardigde en Toon van Gestel als plaatsvervangend afgevaardigde. Aan de hand van

het jaarverslag over 2005 werd het functioneren van de afdeling besproken.

Korte vergadering op 7 november in 't Trefpunt

Aanwezig 28 leden. 

Co van het Groenewoud werd tot bestuurslid gekozen. De begroting KPL voor 2007 werd

goedgekeurd.Vervolgens nam de afgevaardigde de agenda van de Algemene Vergadering

(AV) van de NGV op 25  november door, met als punten de begroting NGV voor 2007, het

beleidsplan Internetdiensten en de verkiezing van een lid van het hoofdbestuur; hij kreeg

mandaten voor het uitbrengen van de stem van de afdeling op de AV.

Bestuur

Het bestuur kwam dit jaar zes maal bijeen. Aan de orde kwamen alle onderwerpen die in

dit jaarverslag worden behandeld. Henriëtte Hardeman en Jan Waszink namen deel aan het

het overleg van het hoofdbestuur NGV met de afdelingen Zuidoost op 24 juni in Weert. Het

belangrijkste punt was de koers van de NGV (o.a. statutenwijziging, stemrecht), waarover

de NGV advies inwint van de Sesam Academie, een groep vrijwilligers, gepensioneerde

professionals op het gebied van marketing en organisatie.

Afdelingsafgevaardigde 

(Ad Hoeben, Toon van Gestel)

Op de Algemene Vergadering NGV (AV) van 6 mei werd de afdeling, bij ontstentenis van

Ad Hoeben, vertegenwoordigd door Toon van Gestel. Het royement van de ex-

bestuursleden van de afdeling Computergenealogie werd niet door de vergadering

bekrachtigd. Omdat in onze afdelingsledenvergadering hierover niet was gestemd, heeft

onze afgevaardigde hierover geen stem uitgebracht.

Een heet hangijzer is het aandeel van de bijkomende leden van een afdeling in het gewicht

van de stem van die afdeling. Op dit moment heeft iemand die, naast zijn lidmaatschap van

een regionale afdeling, tevens bijkomend lid is van een andere afdeling, een dubbele stem.

Het hoofdbestuur (HB) stelde nu ter discussie het invoeren van het principe "one man, one

vote". Een commissie, waarin Toon van Gestel zitting heeft, heeft zich hierover gebogen.

Op deze vergadering werd Henriëtte Hardeman, met John Boeren, benoemd tot hoofd van

de Dienst Informatie, Communicatie en Promotie.

Wegens een blessure van Toon van Gestel, die Ad Hoeben was opgevolgd als

afgevaardigde, werd de afdeling op de AV van 25 november vertegenwoordigd door

Henriëtte Hardeman, die hiertoe door het afdelingsbestuur was benoemd tot tijdelijk

afgevaardigde. Het beleidsplan Internetdiensten werd doorgenomen en een nieuw lid van

het HB werd gekozen. Het standpunt van onze afdeling, dat de reeds vastgestelde

contributieverhoging van de afdeling Computergenealogie ongewenst is, werd voor

kennisgeving aangenomen.
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Mededelingenblad 

(redactie: Toon van Gestel, Ger Kleinbergen, Hugo Schaap en Henk Unij)

De redactie van het Mededelingenblad bestond dit jaar weer uit vier personen: Ger

Kleinbergen kwam de redactie versterken. Hij verzorgt de kennismaking met nieuwe leden

in het blad. Voor het eerst was er geen JUNI-nummer = themanummer, maar een nummer

zoals de andere. In het decembernummer konden wij 12 extra bladzijden uitbrengen; dit

mede door een vruchtbare wisselwerking tussen auteurs. Vanaf 2002 heeft Henk Unij het

verzenden van het afdelingstijdschrift verzorgd: dit jaar gebeurde dat voor het laatst.

Dankzij hem konden we er op rekenen, dat ook in deze periode het Mededelingenblad de

geadresseerden tijdig bereikte. 

Voorbereiding Genealogische Dag NGV op 26 mei 2007 in Helmond. 

(Henriëtte Hardeman, Ad Wijnen)

Deze dag wordt door onze afdeling georganiseerd, in samenwerking met de

heemkundekring Helmond- Peelland. De voorbereidingen hiervoor lopen volop. Om een

indruk te geven van de zaken die geregeld moeten worden geven we hier een aantal punten.

- Het speciale thema nummer van Gens Nostra 

- Aanmeldingsformulieren, procedures  etc

- Het programma van de dag (lezingen, rondwandelingen etc.)

- Vastleggen locatie

- Standhouders

- Publiciteit

- Begroting, sponsoring

- Gastenlijst

- Helpers inschakelen voor de voorbereiding en de dag zelf.

- Contacten met Gemeente en allerlei instanties die van belang zijn voor een goed verloop  

van de dag.

- Etc.

Hierbij willen we zeker niet onvermeld laten dat de gemeente Helmond volop haar

medewerking verleent. Verder is er veel draagvlak bij andere instanties en personen die van

invloed (kunnen) zijn bij het slagen van deze dag.

Website 

(Ad Wijnen)

In de loop van 2006 is Hans Warnar definitief gestopt als webmaster en is deze functie

overgenomen door Antony Heywood. Inhoudelijk blijft Ad Wijnen verantwoordelijk. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een vernieuwde (modernere) opzet van de NGV

website (www.ngv.nl). Tevens wil men vanuit de vereniging meer eenheid

(herkenbaarheid) over de websites van de afdelingen. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.
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Viering 60-jarig bestaan van de NGV  (Ad Wijnen) 

Op zaterdag 13 mei 2006 werd in de Expohal van de Jaarbeurs in Utrecht het 60-jarig

jubileum van de NGV gevierd. De afdelingen uit Noord-Brabant en Limburg hebben zich

daar gezamenlijk gepresenteerd, met als thema “ OVER DE GRENS ”. Als afdeling

Kempen en Peelland stonden wij daar met de volgende onderwerpen:

PowerPoint Presentatie over “Grens en Genealogie”.

Boek “Migratie naar Kempen en Peelland”.

Ad W ijnen

Populatiebestanden van de gemeenten: Bergeijk, Luijksgestel, Riethoven,

Westerhoven, Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft,  Aalst en W aalre.

Regio: Breda tot Tilburg en Vlijmen tot Turnhout

Toon van Gestel

De namen v Gestel, v. Gastel, v. Es, Chantrel(le) Toon van Gestel

Aan de grens: Commiezen en marechaussees, Namen en akten Toon van Gestel

Info over alle Huwelijken in Noord Brabant. De informatie heeft betrekking op 195

gemeenten en voormalige gem eenten in de periode 1811-1912.  Opgenomen zijn

347.000 huwelijks- en echtscheidingsakten over 2.085.000 personen

Henny de Ruijter

Overlijdensberichten (ca 14.000 stuks) uitsluitend uit het Eindhovens Dagblad:

periode 1944 - 1945 en 1993 tot heden. 

Afschriften van bidprentjes (ca 4000 stuks) uitsluitend uit Kempen en Peelland.

Wim van Oers

Info materiaal afdeling etc. Henriëtte Hardeman

Bibliotheek en Uitleen CD's 

(Co van het Groenewoud, Lisette van Corven en Ad Wijnen)

In 2006 werden 10 CD's aan de collectie toegevoegd. Halverwege het jaar werd de gehele

CD/DVD- verzameling (35 stuks), opgebouwd door Ad Wijnen, overgedragen aan de

afdeling en ondergebracht in de bibliotheek. Uiteraard was de bibliotheekcommissie zeer

ingenomen met dit gebaar.

Gezien de grote hoeveelheid aanwinsten aan boeken, enerzijds verkregen door de aanschaf

van nieuwe en anderzijds door de schenking van leden, werd besloten om in het najaar

wederom een nieuwe catalogus uit te geven. Tegelijkertijd kon in deze nieuwe catalogus de

‘nieuwe’ cd-rom/dvd-collectie worden opgenomen. 

In het verslagjaar zijn in totaal 36 boeken en 1 cd-rom uitgeleend.

Een bijzonder woord van dank verdienen de gulle gevers die de bibliotheek van nieuwe

‘oude’ boeken hebben voorzien.

Uitleen tijdschriften 

(Hans Schippers)                                                             

De tijdschriftenuitleen beschikt eind 2006 over:

- de actuele uitgave van 30 NGV-afdelingen,

- 18 tijdschriften uitgegeven door heemkundekringen in onze omgeving,

-  2 tijdschriften in de categorie "diversen".
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Er werden, op de 8 bijeenkomsten in dit jaar, in totaal 52 tijdschriften uitgeleend.

Voor de afgelopen jaren zie de tabel.

Er hebben dit jaar dus wat minder uitleningen plaats gevonden dan in de voorgaande jaren.

2005 2004 2003 2002 2001 2000

60 58 61 65 55 58

Computergenealogie

De werkgroep Computergenealogie van de afdeling heeft zichzelf in november 2005

opgeheven. Inmiddels werkt de afdeling samen met de werkgroep Genealogie van de

Hobby Computer Club, afdeling Zuidoost-Brabant. Onze leden kunnen nu voor

computerondersteuning bij deze werkgroep terecht, die lezingen organiseert en maandelijks

een inloopmiddag houdt in Eindhoven. 

Werkgroep Informatie en Promotie 

(Henriëtte Hardeman-Emans)

De afdeling heeft dit afgelopen met een infostand gestaan op het jubileum van de NGV, zie

de paragraaf "Viering 60-jarig bestaan van de NGV" hierboven.

Tijdens de ledenavonden is er altijd een infostand met gratis folders, info ter inzage en

verkoopartikelen. De bibliotheek, contactdienst, tijdschriftenuitleen en helpdesk staan dan

ook ter beschikking van bezoekers. De ledenavonden worden altijd aangekondigd via een

poster in het RHCE.

Contactdienst, CALS 

(Wim van Stek)

De belangstelling voor de gegevens van de contactdienst tijdens de ledenbijeenkomsten

was dit jaar maar matig. Wel was er veel belangstelling op avonden dat er veel niet-leden

bij de lezing kwamen. Het bestand is dit jaar weer sterk uitgebreid. Echter: dit is wel via

internet te raadplegen, maar de bijgewerkte gegevens zijn niet onder de afdelingen

verspreid. Ook is er een begin mee gemaakt, bij de plaatsnamen de nieuwe gemeentenamen

te vermelden die bij de grote gemeentelijke herindelingen zijn ontstaan. Dit voegt echter

geen extra zoekmogelijkheden toe aan het bestand van de contactdienst.

Werkgroep Opvang Nieuwe Leden 

(Henriëtte Hardeman-Emans)

Er zijn dit afgelopen jaar 22 nieuwe leden bij de afdeling gekomen. Deze hebben  een

welkomstbrief gekregen met informatie over de afdeling. Ook kregen zij een vragenlijst

waarop zij info konden geven en vragen. Ger Kleinbergen maakt met hun instemming

daarover een artikel in het mededelingenblad.

Op 2 november is er de jaarlijkse bijeenkomst geweest voor de nieuwe leden. De

informatieuitwisseling daar en de kennismaking met het bestuur en kaderleden is weer als

zeer positief ervaren.
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Limburgse Genealogische Contactdag 2007  

(Toon van Gestel).

In het vorige verslagjaar viel nog de beslissing de 9  Limburgse Genealogische Contactdagde

te houden in Roermond op zondag 4.3.2007. In 2006 gaan de voorbereidingen verder.

De NGV-afdeling Land van Cuijk trekt zich terug als mede-organisator. Hierdoor wordt het

nodig de financiële verdeeelsleutel (van verlies/winst) bij te stellen. Ons aandeel daarin

wordt daardoor 10%. Er wordt actief gezocht naar sponsoring.

Besloten wordt opnieuw een Limburgse Genealogische prijs uit te loven. Daarnaast komt

het dagprogramma aan de orde met o.a. de inhoud van stands, lezingen en een heraldische

activiteit voor kinderen (en eventueel volwassenen).

Brabantse Contactdag 2007 

(Toon van Gestel, Astrid Magielse, Piet Dalmaijer)

De eerste bijeenkomst ter voorbereiding van de 19  Brabantse Contactdag heeft inmiddelsde

plaats gevonden. Van onze afdeling hebben Astrid Magielse en Toon van Gestel zitting in

de voorbereidingscommissie. Piet Dalmaijer blijft penningmeester van deze contactdag.

Opnieuw doet Land van Cuijk niet mee.

De traditionele laatste zaterdag in oktober valt deze keer samen met het 50-jarig bestaan

van de NGV-afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg. Nog voor de jaarwisseling zal deze

afdeling haar visie op dit samenvallen aan de voorbereidingscommissie laten weten.

Werkgroep Zuidoost-Brabant 

(Henny de Ruijter, Ad Wijnen, Toon van Gestel)

De werkgroep heeft in 2006 een tweede uitgave uitgebracht onder de titel  “Genealogische

Bronnen in Zuidoost-Brabant”. Hierin is het materiaal verwerkt dat in de loop van 2005 en

2006 is binnengekomen, zoals: boeken (in onze bibliotheek aanwezig) en overige

informatie van en over:

- het “Historisch Documentatiecentrum Geldrop”, 

- het BHIC in Den Bosch, 

- de werkgroep Zuidoost-Brabant van de Hobby Computer Club,

- bidprentjes van Wil v Oers

en voorts diverse aanvullingen en verbeteringen van reeds opgenomen bronnen.

Bezoekersplatform Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

(Toon van Gestel)

In 2005 werd het platform overheerst door de komende sluiting van de vestiging te

Helmond en de perikelen daaromheen, ook binnen het platform. Op 18.1.2006 is men met

een schone lei gegonnen.

Op 23.2 en 20.4 werden op verzoek van het RHCe de ‘zoekwijzers’ besproken. Op 21.9

kwam de verbouwing van de bezoekersruimte aan de orde en daarmee samenhangend de

tijdelijke sluiting voor bezoekers van de vestiging Eindhoven. Het vervolg hierop op

5.12.2006 is komen te vervallen.

Door wijziging van het gebruikelijke tijdstip van samenkomst kon Toon van Gestel als

onze vertegenwoordiger in het platform de bijeenkomsten van 23.2 en 20.4 niet bijwonen.
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Kaderbijeenkomsten

Bijeenkomsten werden gehouden op 27 april en 26 oktober in 't Trefpunt. 

Aan de orde kwamen de punten: 

- Voorbereiding Algemene Vergadering NGV (AV) op de jaarvergadering KPL. Men

wenste meer informatie over de agendapunten van de AV. Verder werd gediscussieerd

over de rol van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde, en over de vraag

of het wenselijk is, voor deze functies (of voor één hiervan) een bestuurslid te kiezen. Dit

punt komt op de agenda van de eerstkomende ledenvergadering KPL. 

- Lopende zaken betreffende de werkgroepen Bibliotheek, Redactie, Nieuwe Leden,

Zuidoost-Brabant, Platform RHCE en de samenwerking met de Hobby Computer Club.

De Algemene Vergadering van de NGV op 28 april 2007.
(Jan Waszink)
Op de vergadering waren namens KPL aanwezig de afgevaardigde en de plaatsvervangend
afgevaardigde.
Het hoofdbestuur (HB) vestigde de aandacht op het project "Vlamingen in de Nederlanden" en
kondigde aan de jacht op de stamboomvervalser Pince van der Aa voort te zetten.
Hoofdpunten waren: evaluatie van de gebeurtenissen in 2006, de samenstelling van het hoofdbestuur
en de kwestie van het stemrecht van leden binnen de NGV.
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Enkele punten hieruit:
- de kosten van het 60-jarig jubileum zijn meegevallen door zuinig operen van de organisatoren;
- de DVD Gens Nostra en het boek Hertogen van Brabant hebben geld opgeleverd, er worden

DVD's bijbesteld;
- Gens Nostra en de regionale afdelingen zijn binnen hun begrotingen gebleven.
- de afdeling Computergenealogie (CG) heeft een positief saldo van   18.000. De penningmeester

heeft dit opzij gezet in een fonds "automatisering". Voorzitter CG wilde dit echter toevoegen aan
de reserves van zijn afdeling en wenste stemming, waarbij zijn voorstel  werd verworpen; het
gevoelen in de vergadering was, dat ze wel een punt hadden, maar dat ze het eerder met het HB
hadden moeten bespreken.

- het budget voor PR (voorheen DIP), zijnde   1000 voor 2008, is te laag.
Mutaties in het HB: Roelof Vennik wordt voorzitter, Marius Krooswijk secretaris, Bas

Lems bestuurslid en John Boeren vice-voorzitter.
Over het stemmen binnen de NGV heeft de hiervoor ingestelde commissie geadviseerd, functionele
en regionale afdelingen gelijkwaardig te maken en aan elk lid één stem te geven bij elke afdeling
waarvan hij/zij lid is, echter met de bepaling, dat een afdeling  niet meer dan 20% van het totaal
aantal stemmen kan uitbrengen. Het HB heeft dit voorstel niet overgenomen, maar stelt voor, aan elk
lid één stem te geven, die telt bij een door dat lid op te geven afdeling.
Het voorstel van de afdeling KPL, het stemrecht te beperken tot leden van regionale afdelingen, vond
geen bijval en werd voor kennisgeving aangenomen.
Over deze stemrechtkwestie konden op deze vergadering geen spijkers met koppen worden geslagen,
omdat  een eventuele wijziging opgenomen zal moeten worden in de statuten. Daarover zal in elke
afdeling moeten worden gestemd en daarvoor zijn de voorbereidingen op dit moment onvoldoende.
Dit punt is doorgeschoven naar de najaarsvergadering.
Wij zijn hier niet gelukkig mee, want dat betekent, dat de afdeling in november, naast de begroting
NGV, ook deze kwestie zal moeten behandelen, wat niet gaat lukken in een half uur, terwijl ons
streven is, niet meer dan één avondvullende vergadering per jaar te houden.
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-08-2007, totaal 9571, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 335 en 18 bijkomende leden

Nieuwe leden

Dhr M.C. Aalberts Heikampen 147 5672 SX Nuenen 

Dhr P.P. van den Bemt Pauluskerkplein 125 5622 PP Eindhoven

Dhr J.A.B. Boerdijk Begijnstraat 8 5503 XW Veldhoven

Dhr P.G.C. Boogaarts Bugelstraat 10 5702 JW Helmond

Dhr P.J.M. van de Laar Den Binnen 21 5674 TW  Nuenen 

Dhr G. Leppers Willem de Zwijgerstr. 20 6021 HM Budel

Dhr G.P. Pols Draviklaan 8 5672 BX Nuenen

Dhr W.W.M. de Vreeze Ambachtenhof 7 6006 LX Weert

Dhr M.F. de Wolf Elsenhof 26 5571 LA Bergeijk

Adreswijziging

Dhr G.E. Bod Duinlaan 173 5691 EJ Son

Dhr P. Michielse Hoogemierdseweg 23 5049 AB Lage Mierde

Overleden

Dhr J.J.C. Coppelmans Vincent van Goghln. 22 5702 CX Helmond

Bijkomend lidmaatschap

Mw A.A. Aaltsz Lytsedyk 18 9036 ML Menaldum

Einde lidmaatschap

Mw F.A.M. Hezemans Velm. Montgomeryln.229 5612 BD Eindhoven 

Dhr E.H.J.M. van Oorschot Hulstbeemd 29  5551 HP Valkenswaard

Dhr J.W. Schiebaan Jonathanstraat 25 5632 NW Eindhoven

Dhr M.C. Wolterink Van Beeckstraat 19 5688 DX Oirschot

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 DECEM BER 2007

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

Efaxnummer: (084) 715 92 89

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND

mailto:h.unij@hccnet.nl
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OIRSCHOTSE BROUWERS en BIERVERKOPERS in 1527

Enkele maanden geleden kregen de bierbrouwers Heineken, Grolsch en Bavaria van de

Europese commissie een boete van in totaal 274 miljoen Euro, vanwege onderlinge

prijsafspraken en marktverdeling. Brancheorganisatie Horeca Nederland kondigde direct

aan dat de drie brouwers ook een claim van hun leden tegemoet konden zien. 

Conflicten tussen bierbrouwers en de overheid zijn van alle tijden. In de Oirschotse

schepenprotocollen komt in 1527 een kwestie voor tussen de brouwers en bierverkopers

van de heerlijkheid en de heer van Oirschot aangaande de belasting op het brouwen van

bier. In deze zaak blijken de dienaren van de heer er wel zeer bijzondere methoden op na te

houden om geld te innen waarvoor geen betalingsverplichting bestaat. 

Bovendien biedt de kwestie een interessante kijk op de bierproductie in Oirschot in het

begin van de zestiende eeuw. 

Op 17 februari 1525 melden zich in totaal twintig bierbrouwers- en verkopers bij de

schepenen van Oirschot, vijf dagen later gevolgd door nog eens vijf en op 24 februari nog

eens twee collega’s (1).

Zij verlenen allen samen procuratie aan Thomas Hoppenbrouwers, stadhouder van de

schout van Kempenland, en aan Ansem Jacobs van Lievelt en Geraert Jan Henricks, om

namens hen te procederen voor de heer kanselier van de Raad van Brabant in Brussel. De

brouwers verweren zich tegen een eis die de heer van Oirschot, jonker Henrick van

Merode, en zijn stadhouder Jan Jansen van Vlierden bij zondagse proclamatie hebben

ingediend tegen de brouwers en bierverkopers van Oirschot. Het geschil betreft het

gruitrecht, een belasting op bier, waarvan de heer van Oirschot meent dat hij die binnen de

heerlijkheid mag heffen op elk brouwsel. 

Gruit (of: Gruut) bestond uit de gedroogde bloemen van de gagel (Myrtus Brabantica)

waaraan bijvoorbeeld salie, laurier en dennehars werden toegevoegd. Het werd bij het

brouwen gebruikt om het bier een kruidige smaak te geven. Het gruitrecht vormde voor de

adelijke stand van het hertogdom Brabant een aantrekkelijke bron van inkomsten. Het bier

was in de late middeleeuwen volksdrank nummer 1. Door de beperkte productietechnieken

kon het niet volledig vergisten, waardoor het relatief weinig alcohol en veel

voedingsstoffen (vooral suikers) bevatte. En omdat bier gebrouwen werd van gekookt

water, bevatte het minder ziektekiemen dan gewoon drinkwater. Bier was dus voedzaam én

gezond. Zelfs kinderen dronken bier.

Henrick I van Merode (2) is heer van Oirschot van 1523 tot 1533. Behalve Oirschot bezit

hij als oudste zoon van Ricalt IV van Merode ook nog andere heerlijkheden, zoals

Petershem en Herlaer. In 1533 draagt hij de heerlijkheid Oirschot over aan zijn jongere

broer Ricalt V, die ook kanunnik is in Oirschot.

Op 28 maart wijst de Raad van Brussel vonnis in het geschil tussen Hernick van Merode en

de Oirschotse bierbrouwers (3) . De brouwers worden verplicht om al het bier dat ze voor

de verkoop brouwen eerst door de dienaren van de heer te laten pegelen, volgens het vonnis

om goed zicht te krijgen op de hoeveelheid brouwsels.

Op 13 mei (4) verschijnen alle brouwers en bierverkopers gezamenlijk opnieuw voor de

schepenen, op verzoek van Wouter van Olmen, de procureur van jonker Henrick van

Merode en Jan van Vlierden. Van Olmen heeft aan Jan de Greve, een Brusselse procureur
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die kennelijk door de gemachtigden is aangezocht als vertegenwoordiger, verzocht om de

Oirschotse brouwers en bierverkopers onder ede te laten verklaren dat zij noch hun

voorouders ooit gruitrechten hebben betaald, omdat ze daarvan zijn vrijgesteld. De

Oirschotse brouwers beroepen zich op een privilege dat hen is verleend door de hertogin

van Brabant. Op 5 december 1386 oorkondt hertogin Johanna (5) dat aan onse goeden

luiden onser Vrijheit van Oerscot mit hoiren toebehoerten hen gegeven ende verleent het

recht dat sij hoirre gruijten van hoppen ende van vremden biere sonder eenegerhande

ontelt daer af te geven (het zonder belasting gebruik maken van het recht om bier te

brouwen) gelijc die van Beke (net zoals de ingezetenen van Hilvarenbeek) (6). Uit de

verklaring van de brouwers blijkt overigens dat ze, om problemen te vermijden, in het

verleden wél met de stadhouders van de heren van Oirschot hebben onderhandeld, en

meestal zelfs kleine vergoedingen hebben betaald. Sommige bierbrouwers hebben altijd

geweigerd te betalen, zoals bijvoorbeeld Philips van Hersel, zelf een afstammeling van

Jordaen van Hersel (7), die op 14 juni 1365 als bottelier en leenman van de gruit van

hertogin Johanna het recht had verkregen om op hop en vreemd bier dat te Oirschot wordt

verkocht, belasting te mogen heffen (8). Met deze verklaring, door de schepenen gezegeld,

kunnen de Greve en de andere procureurs terug naar Brussel.

De kwestie krijgt in Oirschot eind oktober een vervolg. Alle brouwers leggen nu in een

paginalang verslag (9) een gedetailleerde verklaring af over hun bierproductie en de

betalingen die zij hebben verricht aan de vertegenwoordigers van de heer van Oirschot,

zoals Jan van Vlierden en Henrick Willem Schoetmans. En daarbij doen ze ook een boekje

open over de methoden die de stadhouders van de heer hanteren bij het onrechtmatig innen

van gruitgeld. De kleurrijke zestiende eeuwse taal kan niet verbloemen dat daarbij

chantage, intimidatie, omkoping en volstrekte willekeur niet van de lucht zijn. 

Al in mei verklaarden de brouwers dat zij, om procesvoering te voorkomen per brouwsel of

per jaar betaalden, soms in ruil voor giften die gedaan werden aan de echtgenotes van de

brouwers. Op 29 oktober komen echter vrijwel alle brouwers een voor een aan het woord

om hun productie toe te lichten, te verklaren wat zij betaalden en hoe de gruitmeesters hen

zover brachten. Zo vertelt Goijaert Hoppenbrouwers dat de vertegenwoordigers van de heer

van Oirschot soms in zijn huis bier dronken zonder af te rekenen, zogenaamd om met het

gruitgeld te verrekenen. Jan Meeus verklaart dat zijn moeder aan Jan van Vlierden wel eens

een vaatje bier gaf, en volgens Bartholomeus Dirck Corstens onderhandelden de pachters

van Jan van Vlierden met hem over de prijs met het kennelijk doel een deel van de

opbrengst voor zichzelf te houden.

De prijs blijkt inderdaad te verschillen: van 2½ stuiver tot 5 stuiver per brouwsel, of 2 tot 3

Rijnsgulden per jaar.

Het proces bij de Raad van Brabant sleept nog enkele jaren voort. In een tussenvonnis van

13 februari 1528 (10) krijgt de heer van Oirschot voorlopig een halve stuiver per aam bier

dat in Oirschot is gebrouwen. Op 27 januari 1529 (11) wordt nogmaals een tussenvonnis

gewezen, en op 14 maart 1529 (12) stellen de heer en de bierbrouwers borgen aan voor de

nakoming van hun verplichtingen. 

De schepenen bemiddelen in juli 1530 nog over een minnelijk akkoord (13), en Henrick

van Merode machtigt in maart 1532 nog zijn rentmeester Jasper van Esch in de kwestie
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(14), maar kort daarna moet hij de heerlijke rechten overdragen aan zijn broer, en wordt

over het geschil met de brouwers geen woord meer gerept.

De gedetailleerde informatie over het geschil tussen Henrick van Merode en de Oirschotse

bierbrouwers, vooral uit de schepenakte van 29 oktober 1527, biedt een uitgelezen kans om

een beeld te schetsen van de bierbranche in Oirschot in de vijftiende en zestiende eeuw.

Meer dan viereneenhalve eeuw brouwerservaring is samengebracht in achttien folio’s.

Ansem van Lievelt praat over een periode van 60 jaar: 20 jaar van hemzelf, en 40 jaar van

zijn vader voor hem. Goijaert van der Vleuten heeft volgens zijn eigen verklaring 36 tot 40

jaar ervaring, voor hem zelf en zijn ouders. Er zijn echter ook beginnende brouwers bij,

zoals Antonis van de Velde met minder dan twee jaar, en Jacob Daniel Smetsers, samen

met zijn moeder iets meer dan een jaar.

De brouwers meten hun productie in aantal brouwsels per jaar, en aantal tonnen per

brouwsel. Een ton bier heeft een inhoud van ongeveer een aam, een oude vloeistofmaat die

in de Nederlanden werd gebruikt. Een aam is tussen de 140 en 160 liter. De grootste

brouwers van Oirschot zijn Willem Jacob Kemps (253 tonnen per jaar), Aert Henrick (250),

Goijaert van de Vleuten (221), Dirck van de Velde (220) en Gerrit Jan Henrick (216).

Twaalf brouwers zitten op een jaarproductie tussen de 100 en 200 tonnen, zestien brouwers

onder de 100 tonnen. De gemiddelde jaarproductie bedraagt 120 tonnen. Daarbij moet wel

worden opgemerkt dat enkele potentiële grootbrouwers, zoals Goijaert Hoppenbrouwers en

Philip van Hersel, hun productie niet opgeven. 

Uitgaande van alle verklaringen is de jaarproductie in Oirschot omstreeks 1527 in totaal

4216 tonnen. Dat komt neer op meer dan 600.000 liter per jaar, zo’n 1900 liter per dag. 

Oirschot telde in 1526 in totaal 778 bewoonde huizen (15), circa 3000 inwoners. Als alle

bier dat in Oirschot werd gebrouwen in Oirschot werd geconsumeerd (16) komt dat neer op

circa 1,5 liter per persoon per dag.

Dat het geschil met de heer van Oirschot eigenlijk om een kleinigheidje gaat blijkt uit de

opbrengst van het gruitgeld: bij 3,5 cent per brouwsel bedraagt deze 72 gulden per jaar. Een

halve stuiver per aam (ton), zoals aan de heer toegekend bij het tussenvonnis van de Raad

van Brabant, komt neer op ongeveer 100 gulden. Verdeeld over 35 brouwers is dat nog

geen 3 gulden per jaar.

De Oirschotse brouwers en bierverkopers die in 1527 zich tegen de claim van de heer van

Oirschot verweren worden hieronder, alfabetisch op voornaam, opgesomd. De aanvullingen

tussen accolades komen uit andere bronnen. 

Aelbrecht Wellens

Aert Henricks

Aert Leenaerts [Aert Rombouts] 

Ansem [Jacob] van Lievelt 

Antonis Dirck Corstiaens [van de Velde] 

Bartholomeus die Cromme 

Bartholomeus Dirck Corstiaens van de Velde 

Claes Ariaens die Molder [ook: Smollers] 

Cornelis Gerrits van Pelt (17) 

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 3, 9-200766

Dirck Corstiaens van de Velde 

Geerlack Peters [Laureijs] (18)

Geraert Jan Henricks [Beekmans]

Gijsbrecht Vlemmincks 

Goijaert Peters van den Doeren 

Goijaert van den Hoevel 

Goijaert Hoppenbrouwers

Goijaert Willem Henricks van der Vleuten 

Hans metter Stelten 

Henrick die Verwer

Henrick Jansen van de Lusdonck (19)

Jacob Daniel Smetsers 

Jan Aerts 

Jan [Jacob] Ansems [van Lievelt] (20)

Jan Henrick die Harnismaker 

Jan Meeus 

Jan die Roeije (21)

Jan [Jan] Lucas van de Schoot 

Joest Jan Steenbeckers [= van de Sande] 

Joris van Salzburg (22) 

Marten Jan Willems van Aelst 

Michiel Joest Michiels [van de Waarden] 

Philip [Jacob] van Hersel (23)

Rutger Huijskens 

Rutger Willem Henricks van de Vleuten 

Thomas Gielis 

Thomas [Gijsbrecht Dirck] Hoppenbrouwers 

Walraven Walravens van Best (24) 

Willem Corstens van den Hoevel 

Willem Gerrits

Willem Jacobs [Willem] Kemps 

Eindnoten

(1) RHCe, R Oirschot 2360 f. 303 e.v. Het archief van de schepenbank van Oirschot en

Best is in de afgelopen jaren opnieuw geïnventariseerd door J. Lijten († 2001) en 

H. Mijland. De nieuwe inventaris is in 2006 gereed gekomen. In dit artikel worden de

nieuwe inventarisnummers gehanteerd. 

De transcripties van de Oirschotse schepenprotocollen die zijn vervaardigd door Jan

Toirkens uit Canada zijn tegenwoordig op twee sites op internet te raadplegen:

home.wxs.nl/~vera0000/oirschotraover.html en de-wit.net/bronnen/oirschot-start.htm

(2) J. Lijten, De Heren van Oirschot, in Oog op Oirschot, pag. 73.

(3) RANB, Vonnisboeken RvB, inv. nr. 574, f. 284v.

(4) RHCe, R Oirschot 2360 f. 343 e.v.

http://home.wxs.nl/~vera0000/oirschotraover.html en de-wit.net/bronnen/oirschot-start.htm
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(5) Johanna van Brabant, dochter van hertog Jan III, regeerde over het hertogdom van

1355 tot 1404.

(6) Campinia 2 (1972), pag. 19.

(7) Joordaen Jan van Hersel werd in 1312 leenman van de bona dicta de hersele (het

goed genaamd Hersel) onder Oirschot.

(8) Campinia 3 (1973), pag. 201.

(9) RHCe, R Oirschot 2360 f. 481 e.v.

(10) RANB, Vonnisboeken RvB, inv. nr. 575, f. 152v.

(11) RANB, Vonnisboeken RvB, inv. nr. 576, f. 232v.

(12) RHCe, R Oirschot 2360 f. 42.

(13) RHCe, R Oirschot 2361 f. 72.

(14) RHCe, R Oirschot 2361 f. 37.

(15) Campinia 2 (1972), pag. 37.

(16) Wat niet waarschijnlijk is.

(17) Volgens zijn verklaring hebben zijn ouders nooit in Oirschot gewoond.

(18) Getrouwd met IJke Willem van der Vleuten, de zus van Goijaert Willems van der

Vleuten

(19) Hij komt alleen voor in de akte van 13 mei: waarschijnlijk is hij dezelfde als Henrick

de Verwer.

(20) In de eerdere aktes heet hij: Jan Ansems. Hij is de broer van Ansem Jacobs van

Lievelt.

(21) Hij komt slechts voor in de laatste akte.

(22) Volgens zijn verklaring hebben zijn ouders nooit in Oirschot gewoond.

(23) Hij is mansman (achterleen) van het goed Hersel.

(24) In een eerdere akte: Walraven Waltgaerts

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

SCHELMEN en HONTSVOTTEN

In de nacht van 10 op 11 februari 1735 werd Mr Jean de Marcq, drossaard van de

heerlijkheid Oirschot en Best, op de markt van Oirschot bij het raadhuis doodgeschoten

door oud-borgemeester Antony Schepens. Over het enerverende voor- en naspel van deze

moord heb ik, na uitvoerig onderzoek, een boek geschreven met de titel Schelmen en

hontsvotten werck. Het boek gaat in op sociale, bestuurlijke en strafrechtelijke aspecten in

de Meierij van ’s-Hertogenbosch, en bevat veel genealogische gegevens. 

Sinds enkele weken is Schelmen en hontsvotten werck te koop bij gespecialiseerde

boekhandels in de omgeving van Oirschot, maar is ook bij mij te bestellen. 

Het boek kost i 19,95.

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

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 3, 9-200768

Kwartierstaat van
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Gijsbertus Petrus Smits
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Generatie VI 

32 Gerardus (Gerrit) Smits, * 14-12-1743 in Oirschot. 

† 28-11-1796 in Oirschot

X 27-01-1782:

33 Maria van Cuijck * 15-10-1756 Best.

34 Hendrik Tonies, * St.Oedenrode.

X 

35 Maria der Kinderen, * St.Oedenrode.

36 Johannes Hendrik van Loon * 01-08-1764 Oirschot.

X 17-05-1801 in Oirschot

37 Catharina de Croon * 24-10-1772 Oirschot

38 Willem Hendr. van Nunen * Oirschot

X 13-05-1798 Oirschot

39 Barbara Cornelis van Loon * Oirschot

40 Cornelius Croot * vóór 1764 Oostelbeers

X vóór 1787 Oostelbeers

41 Anna Maria Wouters * 27-08-1763 Oostelbeers † 05-12-1845 Oostelbeers 

42 Martinus van Hasselt  † 24-07-1830 Netersel.

X 

43 Elisabeth Maria Geijsbers

44 Peter Kattenstart

X 11-08-1805 Boxtel. 

45 Anna Maria Traa

46 Andries Traa

X 

47 Jenemie Franciscus van Heesch

48 Leonardus van Erp

X

49 Maria Timmermans

50 Francis van Vessem

X 21-04-1799  St. Michielsgestel.

51 Johanna J. van der Steen

52 Martinus Cornelis Dankers

X 20-03-1791 Haaren

53 Anna Konings
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54 Everardus Hend. van Heesch

X 09-05-1802 Boxtel

55 Hendrika van der Meijden

56 Jan van Dommelen * 30-12-1732 Westelbeers

† 19-10-1784 Diessen  (†)  21-10-1784 te Diessen.

X 25-01-1767 Hilvarenbeek X 26-01-1767 Diessen

57 Joanna Maria van Zelst * 13-03-1743 Diessen † 22-10-1809 Diessen

58 Hendrik Jacobus Noojens * 26-03-1752 Diessen ~  28-03-1752.

X 02-10-1785 Tilburg

59 Gerardina Jan Smulders * 1755 in Tilburg (Stokhasselt)

60 Joannes Michiel Evers * 16-01-1758  Hilvarenbeek.

X 01-04-1787 Hilvarenbeek

61 Maria J. Verhoeven

62 Adrianus Leemans * 01-07-1742 Hilvarenbeek.

X 22-02-1767 Hilvarenbeek

63 Joanna M . Kuipers

Generatie VII 

64 Theodorus Smits, * 1710 in ?. 

X

65 Johanna van Overbeeck, * 14-03-1712 in Oirschot.

66 Peter Janse van Cuijck, * Best.

X 10-02-1754 Oirschot

67 Anna Theodora ( Dirck ) Legius * 23-02-1728 Oirschot.

72 Henricus Cornelis van Loon * 24-10-1729 in Oirschot

X 14-11-1762 Oirschot 

73 Maria Denisse van Erffort

74 Petrus Jans de Croon

X 18-02-1770 Oirschot

75 Maria Jaspers van Overdijk * Oirschot

76 Hendrick Jansz. van Nunen * Oirschot

X 09-02-1766 Oirschot

77 Anna Maria Snelders

78 Cornelis van Loon

X 10-02-1760 in Oirschot.

79 Catharina Jansz. Roovers
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82 Walterus Joannes Wouters, * 12-11-1726 Oostelbeers.

X 15-02-1756

83 Henrica Walterus Kemmers * vóór 1748.

112 Joannes Wouter van Dommelen, * 30-04-1699 Diessen.

X 27-04-1723 Diessen

113 Petronilla Adriaen de Crom * 05-11-1702 Diessen.

114 Bernardus van Zelst * 1703 Diessen.

X

115 Joanna van Goirle * 1704 Hilvarenbeek.

116 Jacobus Petrus Noijens

X 23-02-1738 Hilvarenbeek, X 18-02-1738 Diessen

117 Adriana Moonen

120 Michiel Petrus Everts

X 03-06-1742 Hilvarenbeek

121 Wilhelmina Willem Roeloff Jans

124 Adrianus Leemans

X 28-06-1733

125 Adriana van Spreeuwel

Generatie VIII

128 Joannes Smits, * Straten ?. 

130 Paulus van Overbeeck

Hij ging een relatie aan met: 

131 Petronella G. van Taertwijck

134 Theodorus Joannis Legius, * 04-05-1695 Oirschot.

X 26-11-1727 Oirschot. 

135 Joanna Henrica van de Schoodt * 31-03-1704 Oirschot.

144 Cornelis Jansse van Loon * Loon op Zand ?.

X 19-05-1726 Oirschot

145 Anna Henricus van Berendonck

150 Jaspar van Overdijck

X 28-01-1742 Oirschot

151 Johanna van Overbeeck * 13-03-1711 in Oirschot.

152 Jan Jans van Nunen * Oirschot.

X 15-09-1715 Oirschot

153 Maria J van den Heuvel
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224 Waltherus van Dommelen

X

225 Petronella van den Eijnden

226 Adriaen Hendrick de Crom

X 23-02-1699 Diessen

227 Jenneken Jan Otten

232 Petrus Nicolaus Noijens * 1679.

X

233 Maria Henricus Stalpers

Generatie IX

268 Joannes Legius

X 

269 Anna Henricus de Smit

300 Henricus van Overdijck

302 Adrianus Jacobus van Overbeeck  ~ 05-01-1688 Oirschot

X 06-06-1706 Oirschot

303 Maria Wauters de Gruijter. ~ 09-10-1683.

Generatie X

604 Jacobus van Overbeeck ~ 16-05-1641 Oirschot

X 05-09-1666 Oirschot

605 Elisabeth Van der Weghen ~ 28-01-1646.

606 Wauterus de Gruijter

Generatie XI

1208 Niclaes van Overbeeck   ~ 1600 Oirschot

X 

1209 Maria Aelbrechts  ~ 1600

1210 Paulus Van der Weghen

Generatie XII

2416 Adriaen van Overbeeck ~ 1560 Oirschot.

X 

2417 Catharina van Berendonck  ~ 1560

2418 Dirck Aelbrechts.

Ingezonden: dhr. G.P. Smits Spoordonkseweg 98a  5688 KE Oirschot
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MOEDERSLIJN van VEERLE HENRIëTTE MARGARETHA BOCXE

I Veerle Henriëtte Margaretha Bocxe, 

* 24-05-2006 Tilburg 

II Josepha Wilhelmina Maria Rens, 

* 15-08-1972 Hooge en Lage Mierde

X 23-05-2003 Valkenswaard, Antonius Martinus Maria (Twan) Bocxe

* 28-01-1965 Valkenswaard,  ~ Valkenswaard

zoon van Antonius Silvio (Ton) Bocxe en 

Henrica Johanna Catharina Maria (Riet) van Soestbergen.

III Margaretha Theresia Antonia Maria van Herk

* 24-12-1954 Hulsel

X 10-11-1967 Hooge en Lage Mierde Johannes Waltherus Jacobus Gerardus Rens,

* 29-08-1941 Hooge en Lage Mierde  ~ Hooge-Mierde.

IV Leonardina Fiers

* 10-05-1904 Bladel en Netersel

X 28-04-1927 Bladel Laurentius van Herk,

* 27-10-1898 Reusel

† 13-10-1981

zoon van Jan van Herk en Maria Cornelia Kerkhofs.

V Johanna de Beijer

* 16-06-1863 Bladel en Netersel 

X 25-04-1887 Bladel en Netersel Johannes Fiers veldwachter

* 24-06-1859 Bladel 

zoon van Johannis Fiers en Maria Elisabeth Goossens. 

VI Henrika van Diessen

* 14-07-1827 Vessem

X 11-02-1857 Bladel en Netersel Johannes de Beijer, landbouwer 

* 05-11-1825  Bladel

zoon van Willem de Beijer en Johanna Hendriks.

VII Allegonda Corstiaans

* 04-04-1792 Hapert 

X 26-05-1826 Vessem Johannes van Diessen

* 31-08-1784 Vessem 

zoon van Everardus van Diessen en Maria Catharina Staasens. 

VIII Maria Jacobs

X 16-10-1785 te Hoogeloon Johannes Corstiaans

Ingezonden: Ton Bocxe, Willibrorduslaan 72, 5552 HE Valkenswaard
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kwartierstaat Edith van Dijk, Ingezonden: G.J.H van Dijk Zonnedauwsingel 16 5709 PE Helmond
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

R.T.C. de Grood - Nuenen r.degrood@onsnet.nu 040-2832458

De heer Richard de Grood, 62 jaar, kwaliteitsmanager, is al een aantal jaren bezig met

genealogie, zij het op een laag pitje. De laatste maanden besteedt hij daar wat meer

aandacht aan. De families waarnaar hij op zoek is zijn: De Grood, Simons, Roof en

Bouwes in Nederland. Amat en Ayanz  in Spanje. In Frankrijk Amat en Bugat en in

Duitsland de families Rauff en Eichacker. Gegevens voor zijn onderzoek komen van

familieleden die al eerder onderzoek gedaan hebben, van andere genealogen en zeker ook

van het internet.

Via diverse forums in Frankrijk en Duitsland heeft hij een aantal nuttige contacten gelegd. 

Dhr. De Grood zoekt nu vooral in de breedte. Later wil hij daaruit personen selecteren voor

een diepgaander onderzoek. Voor vastlegging en presentatie van zijn gegevens maakt hij

gebruik van de programma’s Stamboom de Luxe en Aldfaer en GDP. 

Hij denkt erover om t.z.t. op Geneanet te gaan publiceren en wellicht via een eigen website.

Van zijn lidmaatschap van de afdeling verwacht hij de nodige informatie door contacten

met andere leden en uitwisseling van gegevens, maar vooral ook de sociale contacten door

samen te werken en te zoeken.

Andere hobby’s van dhr. De Grood zijn fotografie, geschiedenis, sociale geografie en

wandelsport.

S. Callaars - Helmond jcg.callaars@qwysoft.nl       0492-545601

De heer Sjef Callaars, 61 jaar, was salesmanager bij een internationaal bedrijf en recentelijk

met de vut gegaan, is nog niet zo lang op zoek naar zijn voorouders. Het is de familie

Callaars waarvan hij gegevens probeert te verzamelen. Hiervoor bezoekt Sjef de archieven

in Helmond (Eindhoven) en Den Bosch. Voor publicatie heeft hij nu nog onvoldoende

gegevens, maar in de toekomst zou hij best mee willen werken aan een stukje in ons

mededelingenblad. 

De informatie die dhr. Callaars zoekt spitst zich toe op enkele personen. Hierover wil hij

zoveel mogelijk te weten zien te komen. Hij weet nog niet goed hoe hij het beste kan

zoeken vooral via Internet is een probleem. Van zijn lidmaatschap van de vereniging

verwacht hij de nodige ondersteuning.

J.A.B. Boerdijk - Veldhoven elsjanboerdijk@hetnet.nl 040-2544673

De heer Jan Boerdijk, 60 jaar, was personeelsfunctionaris, is zich de laatste drie jaar

intensiever met genealogie gaan bezig houden. Hij is naar verdere informatie over diverse

families op zoek. Om er een paar te noemen: Boerdijk, Veen, Verhorst, Frequin, Van Oort,

Moesman, Kruisselbrink, Engelvaart, Duinker, Lindhout, Spleet en Streefkerk. Deze

families kunnen overal ter wereld aangetroffen worden. Dhr. Boerdijk heeft hiervoor reeds

verscheidene bronnen aangeboord t.w. archieven, internet, publicaties, bibliotheken,

literatuur, standaardwerken, deskundige genealogen, familie en onbekenden. De soort

informatie gaat zowel in de breedte als in de diepte. Voor het vastleggen van al deze

gegevens maakt dhr. Boerdijk gebruik van het programma Aldfaer.

Zijn ervaring is dat deskundigen graag bereid zijn om je te helpen en dat er vaak al meer

mailto:r.degrood@onsnet.nu
mailto:jcg.callaars@qwysoft.nl
mailto:elsjanboerdijk@hetnet.nl
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vast ligt dan je denkt. Mogelijk krijgen we nog eens wat te zien in ons blad K&P. Voor de

familie is er al eens iets gepubliceerd n.l.: “Dat is onze (verre) familie”, met 12 stambomen,

618 pagina’s in twee delen, uitgegeven in mei 2004 (80 exemplaren). Aanleidingen voor

die uitgave waren onder meer: het huwelijk van zijn oudste dochter, waarbij zijn

schoonzoon de familienaam Boerdijk aannam; zijn ouders waren in dat jaar 60 jaar

getrouwd en zijn schoonouders waren het jaar daarop 60 jaar getrouwd. Het 1  deel bevat,e

naast een inleiding in de genealogie, de 4 stambomen van zijn eigen grootouders; het 2e

deel bevat de 4 stambomen van de grootouders van zijn echtgenote alsmede de stambomen

van de ouders van zijn schoonzoon.

Inmiddels heeft hij over alle genoemde families zoveel meer informatie vergaard dat

eventuele toekomstige uitgaven per familie zullen moeten plaatsvinden.

Onderwerpen waar hij graag iets meer over zou willen weten zijn genealogie in zijn

algemeenheid, oude handschriften en hun transcripties. Hiervoor kan dhr. Boerdijk naar het

RHC-Eindhoven verwezen worden. Binnen de afdeling wil hij graag op de hoogte gebracht

worden van de verschillende computer programma’s die er bestaan om genealogische

gegevens vast te leggen.

Naast deze belangstelling voor de genealogie heeft dhr. Boerdijk nog verschillende andere

hobby’s zoals, postzegels, munten, fotografie, reizen, klassiek muziek, volleybal,

sterrenkunde, knutselen en niet te vergeten zijn kleinkind.

P.G.C. Boogaarts - Helmond p.boogaarts@hccnet.nl

Mijn naam is Piet Boogaarts en mijn eerste bijeenkomst met NGV-leden zit er op. 

Dat was nl. op 26 mei jl. in het Bavaria House in Helmond. Een interessante dag voor mij

als nieuweling. 

Mijn interesse voor genealogie is ontstaan toen mijn schoonvader vertelde over de familie. 

Zijn naam is de Jongh en hij was afkomstig uit Zevenbergschenhoek (gem.Zevenbergen) in

West-Brabant. Hij kon smakelijk en uitgebreid vertellen over vroeger, vooral over de

tegenstellingen die er toen heersten tussen katholieken en protestanten. En zo is het er van

gekomen dat ik ben gaan neuzen op diverse internet-sites. Ik heb zijn familie kunnen

traceren tot ongeveer 1700. zonder ook maar een keer in Zevenbergen te zijn geweest. 

Daarna wilde ik natuurlijk meer en ben ik op zoek gegaan naar de herkomst van de familie

van mijn schoonmoeder, de fam.Jansen. Deze zijn afkomstig uit Frasselt(Duitsland) en via

Ottersum in Helmond terechtgekomen. Hier wonen nog vele nazaten en die heb ik wel

kunnen vinden. Maar terug in de tijd is moeilijk. De betovergootvader van de fam.Jansen is

Hermann Jans(s)en en deze was gehuwd met ene Christine Boskamp. Zij hebben hun eerste

kinderen gekregen in Frasselt, Schottheide, Scheffenthum, allemaal kleine dorpjes in de

buurt van Kranenburg in Kreis Kleve. 

Nou mij grote vraag: Hoe zoek ik nu verder? 

Als iemand daarop iets kan vertellen, zou ik mij zeer verheugen. U kunt Uw bericht sturen

naar boven vermeld e-mail adres. Bij voorbaat dank en wellicht tot ziens op een van de

bijeenkomsten. 

Groetjes uit Helmond Piet Boogaarts
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OPSPORING VERZOCHT!

Ik zoek de herkomst van een aantal personen (uit Weert of omgeving):

1 Lauren(tiu)s Janssen

Hij trouwt te Weert op 20.4.1777 met Joanna Maria Coppen waarmee hij 7 kinderen

krijgt. Volgens het Guedenisboek wordt Jan op 6.5.1777 gegoedt in een huis met

stalling, schuur, boomgaard, moeshof en 7 bunders landerijen gelegen op Boshoven.

Hij blijft tot zijn dood op Boshoven wonen. Laurens overlijdt (47 jr.) op 10 fructidor 6

(=28.8.1797) tegelijk met twee van zijn kinderen. Weet iemand wat voor epidemie er

toen in Weert heerste? Laurens zou dus rond 1750 gedoopt moeten zijn. Echter: ik

vind in Weert, Nederweert en Stramproy alleen:

a. Het echtpaar Martinus Janssen en Elisabeth Janssen (inderdaad allebei Janssen).

Die trouwen te Weert op 26.7.1750 en daarvan vind ik een kind Henricus

gedoopt te Weert op 3.7.1753 met getuigen Wilhelmus Caris en Mathia Janssen.

Maar geen zoon Laurentius geboren rond 1750.

b Wel vind ik een Laurentius in Weert gedoopt op 14.8.1740, zoon van Joannes

Jansen en Catharina Broens, Dg. Petrus Broens en Helena Maes. De ouders zijn

gehuwd te Weert 10.2.1737, Hg. Elisabeth Janssens en Henricus Broens. 

Zij laten ook nog op 10.5.1747 te Weert dopen Petrus, Dg. Petrus Flessers en

Elisabeth Jansen. Maar een verschil van 10 jaar bij zijn overlijden als 47-jarige

vind ik te groot en ik durf hier dus niet verder mee. Heeft iemand een beter idee?

2 Joannes Lo(o)mans

Jan is begraven te Weert (ex Boshoven) 31.1.1751 als echtgenoot van Maria

Verschueren, waar hij in 1716 te Weert mee trouwde. Het echtpaar laat te Weert 7

kinderen dopen. Ik vermoed dat hij rond 1690 is geboren, maar in Weert of omgeving

staat hij niet in het doopboek, ook niet in Grathem. Waar wel?

3 Hendricus van de Craen

Hij zal geboren zijn rond 1665 want hij trouwt met Elisabeth Nijs in 1689. De meest

passende lijkt Hendrik van de Craen ~ Weert 22.11.1668 z.v. Henricus en Margareta

NN met Dg. Matthias van de Craen en Joanna Willems. Maar is hij niet te jong om als

20 jarige te huwen? Ook vind ik: Henricus op de Craen ~ Weert 10.12.1656 z.v.

Joannes en Joanna NN met Dg. Petrus Crijns en Elisabeth op den Craen en verder

Henricus op den Craen ~ Weert 17.11.1652 z.v. Lambertus en Maria NN met Dg.

Marcellus op den Craen en Elisabeth Stevens.

Via de doopgetuigen bij de vier kinderen van het echtpaar Van de Craen-Nijs kom ik

er niet uit. Wie wel?

mailto:p.boogaarts@hccnet.nl
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4 Joannes Stals

Hij zal rond 1700 geboren zijn want trouwt in 1724 te Stramproy met Hendrica

Driesen. Ook van hem zoek ik de herkomst.

Ik vond voor de doop van Joannes Stals vier mogelijkheden en allemaal te Stramproy:

1.8.1689 z.v. Leonardus en Anna Jacobs ; get. Joannes Stals en Eva Jacobs

30.3.1688 z.v. Henricus en Anna Gerarts

30.1.1688 z.v. Christianus en Mathia Groten

13.2.1678 z.v. Leonardus en Gertrudis NN

De naam Stals komt ook in het Belgische Limburg voor. Zo vond ik te Bilzen ~

30.1.1678 Joannes z.v. Joannes Stals en Elisabeth Hortulanus. Maar ook in Opitter,

Neeritter, Beersel en Hoesselt komt Stals voor. Maar geen goede candidaat voor de

man van Hendrica Driesen.

Ook hier geven doopgetuigen bij hun kinderen geen uitsluitsel. 

Heeft iemand de goede?

5 Joannes Koolen (cq Colen)

Van hem stond bij zijn huwelijk op 30.11.1752 te Weert met Elisabeth Nijs vermeld dat

hij ‘ex Oolder cum Dimissorialibus Parochi de Grathem’ was. Maar daar staat hij niet in

het doopboek. Weet iemand waar wel?

Wel vond ik te Nederweert de doop van Joannes Colen op 11.12.1714. Jan wordt op

18.7.1796 te Weert begraven. 

Het gezin woont te Leveroy; zij komt van Swartbroek. 

Ze laten te Leveroy acht kinderen dopen.

Zijn vrouw sterft op 18.3.1804 te Nederweert op 74-jarige leeftijd. Die acte geeft haar

ouders: Cornelis Nijs en Martine Henekens. Maar de doop van Elisabeth rond 1730

staat niet in het doopboek van Swartbroek. Dus die zoek ik ook nog.

NB Ik zoek trouwens ook nog de doop van nog een Elisabeth Nijs die rond

1665 moet zijn geboren en trouwde met Hendrik van de Craen 

(zie nummer 3 hierboven).

Maar wat Jan betreft lijkt mij een leeftijdsverschil van 22 jaar toch niet erg

aannemelijk.

6 Paulus Hoeben of Houben

Hij huwde te Nederweert op 7.2.1720 met Antonia Herdircks (Hg. Judocus Herdircks

en Maria Houben) en laat daar tot 1740 veel kinderen laat dopen. Zij wordt te

Nederweert begraven op 21.6.1783. Hij is dan al overleden. Ik zocht naar zijn doop

rond 1690, maar vond die niet. 

In Nederweert wordt op 26.10.1671 een Paulus Houben gedoopt. Die lijkt me te oud.

Wie doet een suggestie?

Ik laat het voorlopig bij deze vragen. Ik heb er tzt nog meer. 

Ik ben benieuwd naar de reacties van de lezers.

Ton van Reeken, Alex. Battalaan 62, 6221CE  Maastricht

antonmol@hotmail.com 

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 3, 9-200780

GEZOCHT: (JOANNES ) RE(Y)NERUS SCHE(E)(I)PERS

Al zo'n 50 jaar ben ik op zoek naar de doopdatum en -plaats van de oudst mij bekende

voorvader:

(JOANNES) RE(Y)NERUS SCHE(E)(I)PERS. Hij trouwde op 10-10-1747 te Meer (B)

met (J.)M. Sm(eu)(o)lders. Hij werd op 11-11-1769 te Meer begraven.

Het enige spoor naar zijn onbekend verleden blijkt uit de doopinschrijving van zijn jongste

zoon, waarin achter de naam van zijn vader ex Woonsel is vermeld. 

Ex Woonsel heb ik vertaald in ex Woensel.

Meermaals heb ik het streekarchief te Eindhoven daarover benaderd, 

echter zonder resultaat.

Gevraagd: doopdatum en bevestiging Woensel als doopplaats van 

(Joannes) Re(y)nerus Sche(e)(i)pers; de namen van zijn ouders, broers en zusters met zo

mogelijk doopdata en -plaatsen.

W.J.A.M. Scheepers 

van Hogendorpstraat 6A  6904 BW Zevenaar 

0316-524889

VOOR U GELEZEN:

GeneVer, 2007-2

- Kwartierstaat van Rudolf Stöcker. (Indië) Stöcker, Wagner, Adriaan.

- Moederstamboom. Joanna Maria Jansen, Van Bakel, Jongen, Van Reeken.

- Lijst van hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in het hertogdom

Limburg, deel 1, door mr. Stefan Vrancken.

- Tips en trucks bij het publiceren van genealogische gegevens. De complete tekst van de

lezing verzorgd door Henk Boersma. 

- Memories van successie: Een ondergewaarderde bron, door Joep Willemsz, Zevenaar.

Kwartier van Nijmegen, 2007-2

- Kwartierstaat van Ferdinand L.S.M. Van Keeken, door Henny Fransen.

- Van Juliaanse naar Gregoriaanse kalender, door Paul Eijkhout en Evert Kam

- Oudschrift. De oorspronkelijke tekst, de diverse lettertypes en de transcriptie, door

Evert Kam en Henny Fransen.

HuppelDePup, 2007-2

- Een Vriend van Openbaarheid….

Over het huwelijk Van Bolhuis Lieftinck-Cap, door  Petronella J.C. Elema.

- Kwartierstaat van Willem Boerhave Beekman, door Thijs IJzerman †.

mailto:antonmol@hotmail.com
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Threant, 2007-2

- Kwartierstaat van Jan Vennik (deel 2), door Roelof Vennik.

- Kwartierstaat van Jantina W.K. Boerhave, door A. Stiksma.

Twente Genealogisch, 2007-2

- Parenteel van Engbert ten Tije (slot), door Mw. A. ten Tije-Kort.

Ten Tije, Heupers, Hilgenstock, Nordholt

West Noord-Brabant, 2007-2

- Afstammelingen van Jan Willense van Dijk,

metselaar te Steenbergen (deel 5), door Marcel Kusse.

- Kwartierstaat van Anna Maria Kops, door Paul van Gool.

Kops, Nijsen, Nollen, Ooms.

- Kwartierstaat van Gerardus Schrauwen (deel 1), door Frans Roelvink.

Schrauwen, De Rooij, Van Nispen, Segers.

IJsseldelta, 2007-2

- Genealogie Van Wengelo, door G.J.A. Rientjes

Zaanstreek-Waterland, juni 2007

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

- Aanvullingen op de kwartierstaat van Cornelis Kakes, door Henk Remiëns.

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

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

Ger Kleinbergen

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2006 - Deel 60

Thema: Ziekte en gezondheid

Op een symposium in het laatste kwartaal van 2006 werd door collega’s en genodigden

afscheid genomen van de heer Nico Plomp, plaatsvervangend directeur van het Centraal

Bureau voor Genealogie. Nico Plomp is meer dan 26 jaar verbonden geweest aan het CBG.

In de loop der jaren heeft hij talloze kortere of langere genealogische bijdragen het licht

doen zien. Eén van de thema’s die in het bijzonder zijn aandacht had, betrof het grensvlak

tussen genealogie en medische geschiedenis. Hij publiceerde hierover verscheidene studies,

uiteenlopend van een monografie over ziekenzorg in Woerden door de eeuwen heen tot een

in twee delen in één van de CBG-Jaarboeken verschenen artikel over de lijfarts van Koning

Willem I, Joseph Harbaur.

Dit deel van het Jaarboek bevat negen artikelen die het onderwerp ‘ziekte en gezondheid’

vanuit een medisch, historisch of genealogisch aspect benaderen. Het geheel vormt een

eerbetoon aan Nico Plomp.
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Oud-Brabant over den dorpel bekeken

Auteur:  J.C. Jegerings

De foto’s in ‘Oud-Brabant over den dorpel bekeken’ geven een beeld van Noord-Brabant

en haar dorpsbewoners in de periode van 1900 tot ongeveer 1930. 

Op de schrale zandgronden woonden, leefden en werkten de Brabanders, die ondanks hun

povere bestaan opgeruimd, vrolijk en goedhartig bleven. Men ploeterde om te voorzien in

het dagelijks onderhoud op de eigen boerderij of als dagloner in dienst bij de boer of elders.

Werk besloeg een zeer groot deel van het leven, en begon onmiddellijk na de lagere school.

Rijkdom zat in het kindertal en het godvruchtige en culturele leven, maar alles – behalve de

hoeveelheid kinderen – mondjesmaat. 

Toch leefde de Brabander tevreden in zijn contact met de natuur en binnen de

overzichtelijke gemeenschappen, waarin burenhulp de banden verstevigde.

De auteur verzamelde de mooiste beelden uit 1900 – 1930 om de herinnering aan onze

voorouders levend te houden, en schreef er toelichtende teksten bij.

Beroepsnamenboek

Auteur:  J.B. Glasbergen

Het boek bevat ruim 25.000 beroepen, de meeste met datering, vindplaats en verklaring. 

Citaten uit gildekeuren, plakkaatboeken, octrooiaanvragen, stadsrekeningen, advertenties,

gevelopschriften en boeken van oude schrijvers geven aanvullende informatie over de aard

van de beroepsbezigheden en de omstandigheden waaronder ze werden verricht. 

Ook de maatschappelijke waardering van menig beroep wordt daarmee duidelijk.

Naast de 25.000 beroepsnamen uit het tijdvak 1300 – 1900 bevat het boek zo’n 10.000

spellingsvarianten, die het raadplegen vergemakkelijken. 

Voor genealogen een onmisbaar boek.

Co van het Groenewoud

CURSUS HERALDIEK, PALEOGRAFIE en GENEALOGIE 

IN HET GEMEENTEARCHIEF ROERMOND

Op 18 september 2007 start een nieuwe cursus in het gemeentearchief Roermond. Centraal

staan de onderdelen paleografie, heraldiek en genealogie. Bij paleografie zullen originele

teksten uit het gemeentearchief worden gebruikt.

Tijdens de lessen genealogie wordt aandacht besteed aan het opzetten van een genealogisch

onderzoek en het gebruik van diverse bronnen wordt uitgelegd. De lessen heraldiek worden

verzorgd door de heer Vroomen die zijn sporen op het terrein van de heraldiek ruimschoots

heeft verdiend. 

De eerste cursusdag wordt gehouden op dinsdag 18 september 2007 van 19.30 uur tot 21.30

uur.  De laatste cursusdag zal zijn op dinsdag 20 november 2007.

De cursus bestaat uit 10 lessen. De cursuskosten bedragen i 60,00 plus  i 15,00  voor

materiaalkosten. De cursus wordt gegeven in de studiezaal van het gemeentearchief,

Swalmerstraat 12. U kunt zich telefonisch aanmelden bij dhr. Lemmens 0475-

359662/359617 Een email sturen kan ook: gemeentearchief@roermond.nl

mailto:gemeentearchief@roermond.nl
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EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR TOEN 

IN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN

De laatste jaren hebben zich in het gebied van onze afdeling de nodige veranderingen

voorgedaan op archivarisch gebied. De archieven van Deurne en Helmond zijn als

instelling gefuseerd met dat van Eindhoven, waarin eerder al het archief van Oirschot was

opgegaan. Een nieuw modern gebouw is verschenen aan de Raiffeisenstraat. 

Nieuw geformuleerde doelstellingen zijn zichtbaar geworden in de naamsverandering tot

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM . Door een interne verbouwing is het gebouw

aangepast aan de wens de drempel voor nieuwe bezoekers te verlagen. Tijdens deze

verbouwing van februari tot juli was de vestiging in Eindhoven gesloten. Voor de vestiging

in Helmond betekende dat een laatste functioneren: met de heropening van het Regionaal

Historisch Centrum in Eindhoven is nu ook de vestiging in Helmond gesloten. Die nieuwe

toekomst voor TOEN  wordt gevierd met een openingsprogramma. 

Dit vindt u hieronder. 

Openingsprogramma TOEN

De studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum ging eerder dit jaar flink op de schop.

In juli konden we de deur weer open zetten om de bezoekers weer te ontvangen. 

De studiezaal van voorheen is weg en heeft plaatsgemaakt voor TOEN. 

TOEN is de plek waar nog steeds onderzoek gepleegd kan worden in de diverse historische

collecties. Het verleden van de regio kun je op vele manieren beleven. 

Onderstaand openingsprogramma is daar een voorbeeld van.

Alle activiteiten vinden plaats in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven,

Raiffeisenstraat 18, 5611 CH  Eindhoven.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, behalve de lezing op 21 oktober.

De lezing op vrijdag 26 oktober is exclusief voor vaste klanten van de Bijenkorf.

30 september:

Brabant Leeft! live vanuit TOEN – 12.00 - 16.30 uur

Live radio-uitzending vanuit TOEN van 12.00 tot 14.00 uur. 

Presentie Eric Kolen en Bianca van Vugt; zij ontvangen diverse gasten aan tafel

afgewisseld met live-muziek. Brabantse geschiedenis, cultuur en natuur staan centraal.

Na live radio-uitzending matinee tot 16.30 uur met live-optredens van diverse Eindhovense

artiesten. Ook in het matinee:
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7 oktober:

Historische markt van 12.00 - 16.30 uur

- Markt! Heemkundige en historische verenigingen uit de regio Zuidoost Brabant

presenteren zich. 

- Ruilbeurs voor deelnemers historische markt en bezoekers

- Boekenmarkt. Verkoop dubbele boeken, tijdschriften uit de collectie van het RHCe

- Workshops onder andere kennismaken met Stamboomonderzoek, Oud schrift en

Onderzoek naar oude panden)

- Rondleidingen door het depot

(14 oktober: Eindhovense marathon – geen activiteiten)

20 oktober - 28 oktober:

Salonfähig - Dutch Design Week

- Jonge ontwerpers tonen in TOEN hedendaags avant-garde design in een virtueel

historische context.

21 oktober:

Historische salon 14.00 - 16.30 uur

- Eerste lezing van de lezingencyclus, over 100 jaar interieur en design door Marcel

Lebesque van Lebesque persoonlijke interieurs Eindhoven

- Tevens aftrap deelname aan Dutch Design Week.

26 oktober:

BIJ-card arrangement 19.30 - 21.00 uur 

(alleen voor vaste klantenkaarthouders van de Bijenkorf)

- Presentatie door het ontwerperscollectief over design

- wandeling door de tentoonstelling met uitleg door de ontwerpers

- koffie/thee met gebak

- een affiche van de tentoonstelling

28 oktober:

Laatste dag van de Dutch Design Week. Jonge ontwerpers tonen in TOEN hedendaags

avant-garde design in een virtueel historische context.

4 november:

Afsluiting oktober erfgoedmaand 14.00 – 16.30 uur

n.b.

De DNA-route in de genealogie

7 oktober tijdens de historische markt in het RHCe houdt Toon van Gestel om 14.15 uur

een lezing met als titel: De DNA-route in de genealogie
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OOSTGELDERSE CONTACTDAG 2007 

voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis

Op zaterdag 15 september 2007 wordt voor de 5  keer in Groenlo de Oostgeldersee

Contactdag voor Genealogie, Boerderij-en Streekgeschiedenis gehouden. De derde

zaterdag in september in Groenlo! Traditiegetrouw de dag van de Oostgelderse Contactdag.

Op deze Contactdag kunnen mensen die zich bezighouden met genealogie, boerderij- en

streekgeschiedenis in Oost-Gelderland zien wat voor informatie op dit gebied allemaal

beschikbaar is. Ook kunnen de bezoekers op ongedwongen wijze met elkaar in contact

komen om informatie uit te wisselen.

In Oost-Gelderland zijn heel vaak familienamen afgeleid van boerderijnamen. Veel

onderzoekers willen daarom graag weten of er nog iets terug te vinden is over de boerderij

waar hun voorouders hun naam aan ontleenden of waar ze hebben gewoond. Op deze

Contactdag wordt daarom speciaal aandacht besteed aan bronnen die iets kunnen vertellen

over boerderijen in Oost-Gelderland en hun geschiedenis en alles wat daar verder mee

samenhangt. Als standhouders zijn op deze Contactdag aanwezig genealogische

verenigingen, oudheidkundige en cultuur-historische verenigingen, musea die zich

bezighouden met boerderijgeschiedenis, uitgevers van (streek)geschiedenis, archieven,

bibliotheken, aanbieders van genealogische computerprogramma's, antiquariaten enz. Op

deze Contactdag treft u standhouders uit Nederland aan maar ook een aantal uit het Duitse

grensgebied. In de voorgaande eeuwen waren er namelijk nogal wat grensoverschrijdende

contacten, ook in familieverband. 

De Contactdag wordt gehouden in het Cultureel Centrum “De Bron” in Groenlo, de

voormalige kerk op de hoek Buitenschans-Ruurloseweg. Bezoekers zijn welkom van 10.00

tot 16.00 uur. De toegang is evenals de vorige keren weer gratis. 

Deze Contactdag wordt gezamenlijk georganiseerd door de volgende organisaties:

1 Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB);

2 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers;

3 Oudheidkundige Vereniging Groenlo;

4. Landeskundliches Institut in Vreden, Duitsland

Voor nadere inlichtingen over deze Oostgelderse Contactdag kunt u terecht bij de voorzitter

van de Werkgroep Ben Verheij, tel. 0544-462032 (e-mail: btmverheij@planet.nl) of 

Johan Hiddink, tel. 0318-618618 (e-mail: jenghiddink@hetnet.nl). 

GEWORTELD IN ZELHEM

Voor wie geworteld is in Zelhem staat een interessante publicatie op stapel. 

Dit boek is alleen bij vóórintekening verkrijgbaar en kost i 19,75. 

Het boek, 12 eeuwen Lambertikerk, bevat vele namen uit Zelhem. 

Meer informatie op de website: www.lambertikerk.nl of 

bij G. Rijsdorp, g.rijsdorp@planet.nl tel 0314-621886

             Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 15, nr. 3, 9-200786

GENEALOGIE & INTERNET

Websites, welke werden vermeld in diverse tijdschriften, 

o.a. in Rijnland en in De Kempische Genealoog.

Maritiem:

http://www.marine.nl

http://www.geschiedeniszeeland.nl

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl

http://voc-kenniscentrum.nl

http://www.vocsite.nl

Militair:

http://www.dutchregiments.eldrik.net/ Geschiedenis van het Nederlandse leger

http://soldaten-genealogie.nl Militaire voorouders

http://forum.archieven.org Bron voor veel genealogische en

heemkundige data in Vlaanderen en 

West-Brabant

http://www.stehelene.org Personen die gediend hebben in het leger

van Napoleon, in 1857 nog in leven en

door Napoleon III gedecoreerd.

Archieven:

www.archieven.nl Overzicht van alle archieven 

en verenigingen

http://www.drenlias.nl/ Uitsluitend Drentse voorouders

Begraafplaatsen:
www.graftombe.nl
www.begraafplaatsgroenesteeg.nl
www.rhijnhof.nl
www.schoonselhof.be
www.antwerpsebegraafplaatsen.be

Digitale bronbewerkingen:
http://www.geneaknowhow.net/index.html

Van alles wat:

http://els.favos.nl/ Zoals Maryke Snels (Rijnland) omschrijft: 

een soort Cindy’s list, 

maar dan Nederlands.

http://www.home.zonnet.nl/rampenpublicaties B r a n d ,  w a te r s n o o d ,  e p e d e m ie  i n

Nederland 1500 tot 2000

http://oudnieuwsuithetnoorden.web-log.nl/ Historische krantenberichten 

database van het noorden

http://www.marine.nl
http://www.geschiedeniszeeland.nl
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl
http://voc-kenniscentrum.nl
http://www.vocsite.nl
http://www.dutchregiments.eldrik.net/
http://soldaten-genealogie.nl
http://forum.archieven.org
http://www.stehelene.org
http://www.archieven.nl
http://www.drenlias.nl/
http://www.graftombe.nl
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl
http://www.rhijnhof.nl
http://www.schoonselhof.be
http://www.antwerpsebegraafplaatsen.be
http://www.geneaknowhow.net/index.html
http://els.favos.nl/
http://www.home.zonnet.nl/rampenpublicaties
http://oudnieuwsuithetnoorden.web-log.nl/
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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 regelmatig 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 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: http://zo-brabant.hcc.nl  
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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. 87 en 88 vindt u achteraan in dit blad

op de binnenzijde van het omslag!

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 DECEM BER 2007

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

Efaxnummer: (084) 715 92 89

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND

http://kempenenpeelland.ngv.nl
http://www.artimond.nl
http://zo-brabant.hcc.nl
mailto:h.unij@hccnet.nl
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