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VAN DE REDACTIE

De lente van het nieuwe geluid is al weer heel oud: inmiddels nagenoeg voltooid verleden

tijd en alle documenten uit die tijd al lang openbaar.  Ons Mededelingenblad is van binnen

en van buiten vernieuwd en toch vertrouwd. Met een nieuwe drukker willen wij gebruik

maken van nieuwe mogelijkheden. Niet bezwijken onder de druk der gewijzigde

omstandigheden en bijblijven bij de tijd geldt ook voor ons. Kortom en als vanouds het

bestendig goede paren aan het welkome nieuwe. Wij van de redactie moeten dus weer leren

en ervaren nieuwe hobbels en oneffenheden op onze weg. Of alles naar wens zal verlopen? 

Tijden, die veranderen hebben geleid tot internetgenealogie: stamboom-onderzoekers, voor

wie het archief een nog onbekende plaats is en voor wie f 16  een onbegrijpelijke env

overbodige notatie is van de lettertijgers en papierleeuwen uit de studiezaal. Die oude

getrouwen vinden op de voorzijde van het omslag een tekst van hun gading. Binnenin

bezorgen dezelfde letters op ander papier het oog meer rust. Illustraties en foto’s moeten

voor meer afwisseling zorgen. 

En dan verschijnt voor het eerst een advertentie. Is dat nu alles?

Nee, dat is niet alles: het gaat immers om de inhoud. En de afspraak is niet dat daar de

redactie voor zorgt. Meestal gaan wij vrij zorgeloos door het leven en geloven in het kleine

wonder, dat alles sal regkom. 

Ten onrechte: binnen de redactie hebben we eerst op nogal brute wijze eerst de plank weer

boven water gehaald, maar deze bleek nagenoeg leeg. Vervolgens blijkt binnen de redactie

de kopijproductiecapaciteit voor noodgevallen intrinsiek beperkt te zijn. 

Dus overlaadt u ons met kopij: kopij met kwartierstaten, met moederslijnen, met schakels,

kopij met … wat u publiceren wil; zoveel kopij, dat Henk Unij er in om dreigt te komen en

van de weeromstuit de plank weer in ere herstellen en ons verblijden zal.     

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

Gemeenschapshuis  't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ  Eindhoven

Aanvang van de voordrachten 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Op elke bijeenkomst de stands: Contactdienst, Tijdschriften, Bibliotheek en Nieuwe Leden.

Dinsdag 11 maart Genealogisch onderzoek naar militairen 

door drs. J.P.C.M. van Hoof

Dinsdag 8 april Jaarvergadering van de afdeling

Dinsdag 20 mei Inloopavond voor leden 

Vrijdag 20 juni Excursie naar het CBG in Den Haag
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KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 11 maart 

Genealogisch onderzoek naar militairen 

door drs. J.P.C.M. van Hoof

De kern van de uiteenzetting vormt de historische informatie over het landleger en het

daarbij ingedeelde personeel vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw. Op basis van

deze informatie wordt ingegaan op de bronnen en de literatuur die van belang zijn voor het

genealogisch onderzoek naar militairen. 

Drs. J.P.C.M. van Hoof is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands

Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, waarin de historische diensten van de

krijgsmacht medio 2005 zijn opgegaan. Tot zijn specialismen behoren onder andere de

Nederlandse militaire geschiedenis tot 1814 en de methodiek van het genealogisch

onderzoek naar militairen.

Dinsdag 8 april 

Jaarvergadering afdeling Kempen- en Peelland

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen van de ledenvergaderingen op 17 april en 13 november 2007.

Concept-notulen zijn beschikbaar op de bijeenkomst van 11 maart 2008.

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen. 

5. Jaarverslag van de secretaris over 2007 en discussie over het reilen en zeilen van de

afdeling. Het concept-verslag is beschikbaar op de bijeenkomst van 11 maart 2007.

6. Jaarverslag van de penningmeester over 2007.

7. Verslag kascommissie over 2007.

8. Van de afgevaardigde.In het bijzonder de agenda van de Algemene Vergadering van de

N.G.V. op 26 april 2008 en het verlenen van mandaten aan de afgevaardigde.

9. Uitbreiding bestuur. 

Het bestuur stelt voor, het aantal bestuursleden (thans 7, waarvan 6 functies vervuld zijn

en één vacature) uit te breiden tot 9.

10. Bestuursverkiezing. 

Aftredend volgens rooster zijn Toon van Gestel en Henriëtte Hardeman-Emans. 

Beiden zijn herkiesbaar.

Kandidaatstelling kan tevens geschieden door tenminste vijf leden, tot uiterlijk een week

voor de vergadering, door schiftelijke en ondertekende opgave bij de afdelingssecretaris.
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11. Verkiezing kascommissie. Ton Conijn treedt af, Henny de Pee en Ger Kleinbergen 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 20 mei 

Inloopavond voor leden

Opnieuw houden wij een inloop-evenement. Deze keer geen middag maar tijdens een

reguliere afdelingsavond. Wij zorgen ervoor, dat om 19.30 uur alles klaar staat. Dan kunt u

meteen beginnen met het ontmoeten van uw mede-genealogen. De inloopmiddag van 15

december was ruim bezocht en zeer geanimeerd. Mocht u, om welke reden dan ook, daar en

toen er niet bij geweest zijn, dan kunt op deze avond de schade inhalen. 

Van onze kant nodigen wij, opnieuw, de CALS en de PR uit, de bibliotheek en de

tijdschriftenuitleen, de collectie knipsels en bidprentjes, de nodige kennis op computergebied

en algemene genealogische expertise.

Als u er voor zorg draagt, dat u zoveel mogelijk van uw eigen gegevens mee neemt, op laptop

of USB-stick, in showmap of in boekvorm of met een overzicht van familienamen en

onderwerpen waar u zich mee bezig houdt, dan belooft deze avond weer vruchtbaar en

geanimeerd te worden. En kijkt u ook eens op de NGV-website naar de profielen van onze

afdelingsleden. Daar kan uw profiel nog best bij, als u dat al niet aangemaakt hebt.

De zaal is gereserveerd van 19.00 tot 22.30, dus we kunnen om 19.30 beginnen.

Vrijdag 20 juni

Excursie naar het CBG 

Speciaal voor onze afdeling Kempen- en Peelland van de NGV is er een gratis excursie voor

15 personen naar het CBG in Den Haag.

Programma :

10.00-10.30 Ontvangst met koffie

10.30-11.30 Introductie in zoekmogelijkheden via website, studiezaal en digitale studiezaal.

11.30-12.30 Rondleiding

12.30 Lunchgelegenheid in het restaurant van de naastgelegen 

Koninklijke Bibliotheek.

Tot 17.00 uur gelegenheid voor eigen onderzoek.

De reis ernaar toe spreken we af in overleg met de deelnemers. 

Opgeven voor 1 juni bij Henriëtte Hardeman

tel : 040 2351163 of h.hardeman@hetnet.nl 

mailto:h.hardeman@hetnet.nl
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DE OMVANG VAN HET AFDELINGSBESTUUR EN EEN ROOSTER VAN AFTREDEN

Volgens de statuten van de NGV bestaat het afdelingsbestuur uit een oneven aantal personen.

Het aantal wordt vastgesteld door de afdelingsledenvergadering. Als afdelingsbestuur zullen

wij u op de komende afdelingsledenvergadering in april voorstellen het aantal bestuursleden

van onze afdeling uit te breiden tot 9. Het huidige aantal is 7. Het aantal activiteiten, dat door

de afdeling wordt ondernomen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, is in de loop

der jaren flink toegenomen. Naast die toename bestaat er de wens, dat zaken niet altijd van 1

persoon afhankelijk zijn, maar dat taken en verantwoordelijkheden in teamverband kunnen

worden uitgevoerd. Voor individuele bestuursleden betekent dit ook een ontlasting in tijd en

kopzorg. Wij hopen dan ook dat u aan ons verzoek zult willen voldoen, én, …. 

wellicht wilt u dat nieuwe bestuurslid zijn. 

Elk jaar zijn er bestuursverkiezingen volgens een rooster van aftreden. Zo’n rooster van

aftreden is een nuttige zaak. Het maakt duidelijk, dat een verkiezingsuitslag geen

eeuwigheidswaarde heeft. Volgens de statuten van de NGV wordt een bestuurslid voor 3 jaar

gekozen. Na afloop van die termijn is een bestuurslid aftredend. Om de continuïteit zoveel

mogelijk te waarborgen is eveneens bepaald, dat de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester elk in een ander jaar aftredend zijn. Zij worden ook in functie gekozen. Het is

dus niet mogelijk, dat een afdelingsbestuur na de bestuursverkiezing deze 3 functies op een

andere manier verdeelt. De overige bestuursleden zijn zoveel mogelijk gespreid aftredend. 

Het rooster van aftreden is op dit moment als volgt:

2008: voorzitter Toon van Gestel, bestuurslid Henriëtte Hardeman

2009: secretaris Jan Waszink, bestuurslid Ad Wijnen

2010: penningmeester Piet Dalmaijer, bestuurslid Co van ’t Groenewoud 

n.b. Co van ’t Groenewoud is op 7.11.2006 gekozen als bestuurslid; het leek ons juister zijn

bestuursperiode met een half jaar te verlengen tot april 2010, dan deze periode in te korten. 

Van de 3 nieuw te kiezen bestuursleden zal er volgens de regels één bestuurslid al weer in

2009 en een ander in 2010 aftredend zijn. Vanaf dat moment in 2010 zal er weer een regulier

rooster van aftreden zijn. Door het bestaan van vacatures en tussentijds aftredende

bestuursleden is e.e.a. de laatste jaren nogal onoverzichtelijk geweest. Wij hopen, dat wij

spoedig met een uitgebreid en voltallig bestuur verder kunnen gaan.

Toon van Gestel, afdelingsvoorzitter  

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 MEI 2008

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 04-02-2008, landelijk totaal 9228 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 324 en 20 bijkomende leden

Nieuwe leden

Dhr L.J.G. van Balkom Bakelsedijk 89 5703 JA Helmond

Dhr B.A. Baudoin Huisweg 2 6005 PL Weert

Dhr P.R. van Oostrum K.J. de Vriezestraat 59 9648 HC Wildervank

Dhr T.A.M. van Rooijen Nieuwpoortstraat 12 5628 NB Eindhoven

Dhr R. Smeets Vierlanderhof 7 5551 XK Valkenswaard

Dhr M.J.M.J. Swarts Helleberg 1 5508 BK Veldhoven

Mw A.M. Tabois van Leur Altenahof 3 5709 LZ Helmond

Mw T.E.M.J. van der Werf-van ’t Hullenaar

Sint Jorisstraat 15 5509 LA Veldhoven

Dhr F.H.J.M. Wiggers Ehrenstein 6 6002 VM Weert

Dhr E. Zuketto Warandalaan 28 5707 CV Helmond

Bijkomend nieuw  lid

Dhr H. Willems Antoniussingel 17 6166 XH Geleen

Adreswijziging

Dhr M.C. de Haan Gaailaan 9 5613 EJ Eindhoven

Mw I. Leenen Koolhovenlaan 23 5036 TK Tilburg

Overleden

Dhr A.J. Bodemeijer Noordende 36 5701 SR Helmond

Dhr L.H.C. Helsper ‘t Landschut 11 5583 AV Waalre

Dhr A. Klappe Kortonjolaan 20 5644 KA Eindhoven

Dhr W.H.A. Slaats Bakelsedijk 105 5703 JB Helmond

Dhr G. Welsing J. Steenlaan 17 5591 AH Heeze

Einde lidmaatschap

Dhr M. Bergman Halvemaanstraat 58 5651 BP Eindhoven

Dhr A.O.M.A. Bloemen Beethovenlaan 86 5707 PW Helmond

Mw L. Diepenbroek Haakakker 8 5731 EZ Mierlo

Dhr J.A.J.M. van Erp Rutger v.d. Broeckelaan 9 5671 EB Nuenen

Mw L. van den Eijnden-Nagel

Ekkert 4 5712 JS Someren

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

Dhr J.A. van Ham Soerakkerslaan 2 5591 CP Heeze

Dhr W.Th.J. van de Heijden Gabriël Metsulaan 19 5613 LC Eindhoven

Dhr H.J.M. Kerssemakers Sluiswaardersweg 4 4731 WC Oudenbosch

Dhr P.J.O. Kerssemakers Aquariuslaan 55 5632 BB Eindhoven

Dhr M.E.T.M. Lips Van Galenstraat 36 5571 BN Bergeijk

Dhr L. de la Rive Box Van Kijfhoeklaan 31 2597 TN Den Haag

mailto:h.unij@hccnet.nl
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Mw A.J. Spaan-Claus Bergh Opwaerts 2 7041 DB ’s-Heerenberg

Dhr L.A.J. Venverloo Heike 36 5508 PB Veldhoven

Mw R. Venverloo-Jülicher Heike 36 5508 PB Veldhoven

Dhr G.J. Vromen Kerkevelden 31 5521 KE Eersel

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

IN MEMORIAM DE HEER A. J. BODEMEIJER

Op 7 oktober 2007 is op 88 jarige leeftijd overleden de heer A. J. Bodemeijer.

Hij behoorde bij het groepje actieve, oudste leden van onze afdeling.

Hij heeft vroeger regelmatig in ons afdelingsblad gepubliceerd. In ons 50 jarig

jubileumnummer heeft er een interview met hem gestaan.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies.

VELE ZEEUWSE TIJDSCHRIFTEN

Van mevrouw Hamer uit Veldhoven ontvingen wij weer veel afleveringen van het blad

Zeeuwse Stam en Zeeuwse kwartierstaten en oude Gens Nostra’s. Deze tijdschriften

zijn voor belangstellenden gratis af te halen  tijdens de afdelingsbijeenkomsten in ’t Trefpunt.

GENEALOGISCHE DAG IN GRONINGEN

Op 24 mei 2008 wordt de Genealogische Dag in Groningen gehouden. De afdeling Groningen

verzorgt de organisatie.

De dag wordt gehouden in de Der Aa-kerk in het centrum van de stad. In het schip van de

kerk worden 's morgens een drietal lezingen gehouden over het thema "Groningen en graan",

in het koor is een uitgebreide informatiemarkt met stands over genealogie, regionale historie

en boeken. Ook presenteren zich onder meer musea en het Regionaal Historisch Centrum

Groninger Archieven. De cd-rom met het uitverkochte 1e Groninger Kwartierstatenboek en

het nieuwe 3e Groninger Kwartierstatenboek word gepresenteerd. Na de lunch kan men

deelnemen aan de excursie door de binnenstad, een museum bezoeken of een workshop

volgen. De dag wordt afgesloten met een diner, waaraan men kan deelnemen.

GENEALOGISCHE MARKT IN AMSTELVEEN

Op 10 februari j.l. was het 60 jaar geleden dat de NGV afdeling Amsterdam e.o. werd

opgericht. Een dergelijke mijlpaal kan en mag men niet voorbij laten gaan zonder daar op

gepaste wijze aandacht aan te schenken. Los van het feit dat ter gelegenheid van dit jubileum

een CD-ROM, getiteld 'Familienaam = Beroepsnaam', het licht zal zien, zal een genealogische

markt georganiseerd worden. De markt zal gehouden worden op:

Zaterdag 27 september 2008 in wijkcentrum De Meent in Amstelveen

 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 16, nr. 1, 03-2008 7

EER EN DEUGD

In de zomer van 1592 arresteert Wouter van Elmpt, de schout van Oirschot, de Bestse

landbouwer Joost Jan Willems, en zet hem op het raadhuis van Oirschot vast in boeien. De

schout handelt op verzoek van de schepenbank, die het ter oiren is gecomen dat de beklaagde

in het jaar ervoor tot tweemaal toe de toenmalige schepenen in het openbaar heeft beledigd .1

In 1592 zijn de Spaanse en Staatse troepen constant met elkaar in oorlog. Voor de inwoners

van de meierij is het niet altijd even duidelijk wie op welk moment aan de winnende hand is.

Militairen van beide zijden vorderen van tijd tot tijd van burgers oogst, levensmiddelen, geld

en dieren. Het is altijd maar de vraag of de inbeslaggenomen goederen worden vergoed.

Secretaris Aert Schraets houdt in deze jaren in de schepenprotocollen een kroniek bij waarin

hij de gebeurtenissen beschrijft. Regelmatig is sprake van de vordering van beesten en

goederen, zoals op 4 juli 1590, als door de heer van Helmond veel paarden worden

meegenomen.

Ook in 1591 wordt er door een aantal ruiters in Best en Oirschot beslag gelegd op diverse

beesten. Joost Jan Willems ziet het met lede ogen aan, en zegt tegen omstanders: “Die beesten

en sullen nijet los comen, want de schepenen nemen het best gelt wech, ende en latende maer

een hoop oirtkens liggen” [van dat vee zien we niks meer terug, want de schepenen gaan de

schadevergoeding opstrijken, en er slechts een hoopje oortjes (centen) voor achterlaten]. 

Als enkele maanden later op het kerkhof van St. Odulphus een verordening van de schepenen

wordt afgekondigd over oorlogsinvorderingen van de Raad van Brabant zegt Joost nog eens

extra luid, zodat iedereen het kan horen: 

“Nu sijt genoech op gestoken hebben, nu gaen sijt ons vuijt affschumen”. 

[Nu zij (de schepenen) genoeg opgestreken hebben gaan ze ons afpersen]. 

Als Joost door de schout met de beschuldigingen wordt geconfronteerd wendt hij voor zich

niets te kunnen herinneren. Hij voegt daaraan toe dat hij over het algemeen niets dan goeds

van de schepenen kan zeggen, en als hij al iets verkeerd gezegd heeft was dat uit

onwetendheid of hartstocht. 

Daar komt hij echter niet mee weg, maar omdat de schout wel merkt dat Joost berouw heeft

over zijn ondoordachte uitspraken legt hij slechts een lichte straf op. Joost moet een boete van

vijftig gulden betalen: twintig gulden moeten meteen worden voldaan, de andere dertig

moeten met Pasen worden betaald. Maar dat is niet voldoende. Hij moet ook nog eens in het

openbaar zijn berouw uitspreken voor God en de overheid.

En dus komen op 2 januari 1592 de pastoor van Oirschot, Robbrecht van Os, met de schout en

een aantal van de beledigde schepenen uit het voorgaande jaar bijeen om te zien en horen hoe

Joost persoonlijk, met ontbloot hoofd en op beide knieën met gevouwen handen om

vergiffenis vraagt voor zijn uitspraken, aan God en aan de justitie, en dat hij gelogen heeft en

van de schepenen niets kan zeggen dan “eer en deugd”. 

Joost zal zijn verklaring op dezelfde wijze nog herhalen op het kerkhof van St. Odulphus.

De aanwezige schepenen zijn Bartholomeus van Gestel, Meester Dirck Toerkens, Goossen

van Oudenhoven, Henrick Marten Buckincx en Jan Henrick Gerits. Willem Henrick Keijmps
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en Gijsbrecht Niclaes Vlemmincx, die ook schepenen waren in 1591, vinden het kennelijk

niet de moeite waard om er voor te komen opdraven. 

De schout verklaart later dat Joost ook de volledige boete van 50 gulden heeft voldaan.

Joost Jan Willem woont te Verrenbest, en is getrouwd met Maria Henrick Gijsberts. Zijn

kinderen noemen zich later Blocx.

Noten:

(1) R Oirschot 2374 f. 1

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

ADVERTENTIE

Voor mensen die gepassioneerd bezig zijn met familieonderzoek kan het hebben van een

portret van oud-familielid ( naar foto of tekening) geweldig zijn. 

Jessica Brantjes
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

E. Zuketto - Helmond Enricozuketto@planet.nl 0492-546947

De heer Enrico Zuketto, 63 jaar, oud-commissaris van politie, is al geruime tijd bezig met

genealogie. Zoals hij zelf zegt, tien jaar sluimerend maar de laatste drie jaar aktief. Natuurlijk

wordt gezocht naar de familie Zuketto, maar deze naam komt ook voor als Zucketto, Zuchetto

en Zucchetto. De gegevens van de heer Zuketto komen uit de Duitse archieven, o.a.

Steuerliste en van Google. Met enige hulp wil hij graag eens wat van deze gegevens

aanleveren ter publicatie en daar zullen we hem graag aan houden. Hij zoekt voornamelijk in

de diepte, maar op dat punt ook in de breedte. Als beweegreden voert de heer Zuketto aan dat

hij zoveel mogelijk zijn oudste voorvaderen van rond 1650 wil reconstrueren. Hij heeft

inderdaad twee bijzondere voorvaderen gevonden n.l.:

Een van de voorvaderen, Peter Zughetto, was een van de leiders van de bende van de in

Duitsland legendarische bende van Schinderhannes. Onlangs is de geschiedenis van de

familie Zuketto/Zuchetto verfilmd door de WDR, in het kader van: könnte Ahnenforschung

auch schön sein. De oudste (tot nu toe) Zuketto, Francesco van ca 1650 kwam als Italiaan in

Ürzig aan de Moezel en werd puissant rijk. Een van de voorvaderen werd lid van het

Hochkammergericht in Wetzlar. De peters en meters waren voornamelijk graven en

princessen. Aangezien de oudste archieven in Ürzig niet meer aanwezig zijn, is tot op heden

niet duidelijk uit welke streek in Italie Francesco Zuc(c)hetto afkomstig is.

Voor het vastleggen van al deze gegevens wordt gebruik gemaakt van het programma

GensDataPro en dhr. Zuketto zou deze informatie graag willen gebruiken voor een publicatie

in boekvorm. Indien mogelijk bezoekt dhr. Zuketto onze afdelingsavonden waar hij tot

uitwisseling van gegevens wil komen en verdere kennis wil opdoen. Hij wil graag iets meer

weten over zoekbronnen in Italië.

Andere hobby's van dhr. Zuketto zijn, tennis, bridge, geschiedenis, Terschelling en hij mag

graag oppassen op zijn zes kleinkinderen.

Op Google zijn verschillende verhalen te vinden van de Schinderhannes bende. Een daarvan

is opgetekend door Josef Knoop. (redactie)

Im Gegensatz zu der Schinderhannes-Räuberbande besaß die Moselbande keinen eigenen

"Führer". Manche Räuber, die in der Bande des Hannes "gelernt" hatten, machten anderswo

ihren eigenen Laden auf. So soll hier nur, stellvertretend für viele andere, von einem Räuber

die Rede sein, dessen Leben wir gut kennen, und noch besser sein Ende, ein Räuberleben, das

von keiner Legendenbildung getrübt ist: 

Peter Zughetto, fälschlich oft, bis heute, mit einem anderen, aber noch viel grausameren

Räuber verwechselt, dem "Schwarzen Peter" aus der Hunsrückbande.

Peter Zughetto, ein Landkrämer von Ürzig an der Mosel, war einer der besten Freunde des

Schinderhannes und galt weit und breit als der älteste Pferdedieb. Von ihm hat Johannes

Bückler, genannt Schinderhannes, viel lernen können. 

Aber vor seiner Hinrichtung in Mainz belastete Schinderhannes noch seinen alten Freund

Zughetto sehr schwer durch seine Aussage, daß Peter bei dem grauenvollen fünffachen

Meuchelmord auf der Sprinker Mühle in der Eifel dabeigewesen sei. Von diesen Morden wird

noch bei der Eifelbande die Rede sein.

mailto:Enricozuketto@planet.nl
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Zughetto hatte schon auf dem Hunsrück eine eigene Bande gegründet. Er und sein Freund

Seibert verbreiteten überall Angst und Entsetzen, vom Rhein bis an die Mosel. Sie gaben an,

Feinde der Franzosen und Juden, und Freunde der Bauern zu sein."Seibert und Zughetto

waren unzertrennliche Gefährten. Beide waren mit doppeltem Gewehr bewaffnet, gingen

immer allein, und nur dann, wenn ein mächtiger Gewaltstreich auszuführen war, riefen sie

ihre Gehilfen zusammen, die in Dörfern wohnten und nicht mit herumzogen, aber gerade

darum die gefährlichsten waren." (Becker) 

Aus den Mainzer Gerichtsakten geht hervor, daß Zughetto ein rücksichtsloser und grausamer

Verbrecher war. Viele seiner Schandtaten sind in Niederschriften festgehalten. Als sein bester

Freund Seibert von Gendarmen auf dem Hunsrück erschossen wurde, zog sich Zughetto mit

seinen zwei Weibern, von denen er die eine, die Buzliese-Anne, vom Schinderhannes "geerbt"

hatte, als Einzelgänger an die Mosel zurück. An der Mosel traf aber auch ihn bald die

todbringende Kugel eines Osanner Bürgers. 

Der Schreiber dieses Beitrags ist den Spuren Zughettos nachgegangen und konnte von den

Brüdern Peter und Matthias Schander aus Osann, deren Vorfahre das Land von dem

gefürchteten Räuber befreite, noch Einzelheiten erfahren, die sich in stolzer Familientradition

bis heute in mündlicher Uberlieferung lebendig gehalten haben.

Quelle: Jahrbuch des Kreises Bernkastel-Kues 1985

T.A.M. van Rooijen - Eindhoven tevaro@gmail.com 040-2413428

Ik ben pas heel recent begonnen met het onderzoeken van de roots van mijn familie Van

Rooijen. De aanleiding was een artikel over het computerprogramma Aldfaer in het blad

Computeridee over de mogelijkheden hiervan. Voor de aardigheid heb ik snel wat namen

ingevuld en toen begon de zoektocht via Genlias, Familysearch en niet te vergeten Google.

Aan de hand van bidprentjes van mijn grootvader was mijn eerste ingang het Stadsarchief van

de gemeente 's-Hertogenbosch omdat daar mijn overgrootvader geboren was. Via toeval op

internet (site en een naamgenoot, overigens geen familie, die al heel veel informatie vergaard

had) mijn tak kunnen traceren tot Utrecht omstreeks 1720. Gelukkig zijn veel mensen bereid

je verder te helpen bij je onderzoek.

Opvallend vond ik dat de naam vóór 1811 als Van Roijen geschreven werd. Binnen hetzelfde

gezin trof ik dus Van Rooijen naast Van Roijen aan. Voorlopig zoek ik vooral in de breedte:

naast de Van Rooijens zoek ik naar de familienamen De Haar (Gelderland), Slangen

(Limburg, gemeente Echt-Susteren, Erkens (Limburg, gemeente Sittard). Het blijkt dat mijn

overgrootvader geheel Zuid-Nederland doorgetrokken is om zich uiteindelijk in Sittard

definitief te vestigen. Hij is toen werkzaam geweest in de mijnbouw. Voor de directe tak ben

ik wel geïnteresseerd om wat meer in de diepte te zoeken. Zo was mijn overgrootvader van

beroep fortificatieopzichter. Maar wat hield zijn beroep nu in naast het toezicht houden op de

vestigingswerken in achtereenvolgens 's-Hertogenbosch, Brielle en Delft? Bovendien wil ik

ook graag de herkomst van de naam Van Rooijen achterhalen. Ik verwacht niet dat mijn

familie destijds BN'ers geweest zijn. Wel weet ik dat het nageslacht van mijn stamvader heel

erg omvangrijk moet zijn. Het zou een hele prestatie zijn om deze te zijner tijd in beeld te

brengen!

Het aantal namen in Aldfaer is tot nog toe beperkt. Dus voorlopig geen publicatie van mij te

verwachten. Een kwartierstaat kan ik wel voor publicatie in het afdelingsblad te zijner tijd
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beschikbaar stellen. Naar aanleiding van het praatje van mr. A.H.G. Verouden heb ik mij als

lid aangemeld bij de NGV, voor zowel de afdeling Kempen- en Peelland als de afdeling

Utrecht (vanwege de origine van mijn familie). Als groentje op het gebied van de genealogie

verwacht ik een handreiking te verkrijgen hoe ik mijn onderzoek verder kan uitvoeren nu de

informatiebronnen op internet zo langzamerhand uitgeput dreigen te raken. In het profielboek

op de site heb ik aangegeven dat ik te allen tijde hulp van ervaren genealogen gebruiken kan. 

Ik ben 51 jaar oud en zal dus nog vele jaren actief zijn als beleidsingenieur bij een gemeente.

Ik speel – wat minder vaak dan ik zou willen – piano en verdiep mij in de Noorse taal en

cultuur. 

F. Wiggers - Weert Frans.Wiggers@hetnet.nl 0495-522280

De heer Frans Wiggers, 51 jaar en operationeel manager van een hotel, doet al vanaf 1973

onderzoek naar zijn familie. Zijn doel is een kwartierstaat samenstellen van hem en de

kinderen. Hiervoor heeft hij gegevens nodig van de families Wiggers, Raming, Wijnant,

Verschure, Van Buel, Van Ettro en Van Hofwegen. Met bezoeken aan archieven, surfen op

het Internet en informatie uit publicaties, verzamelt dhr. Wiggers deze gegevens. Hij is

opzoek naar de oudste voorvader en wil dus zo diep mogelijk graven.

Tot het zelf publiceren is het nog niet gekomen, maar hij heeft wel interesse om dit te gaan

doen. Mogelijk kunnen we hiervan een stukje in ons afdelingsblad tegemoet zien. 

Door ook onze afdelingsavonden te bezoeken, hoopt dhr. Wiggers zijn kennis te vergroten. 

Golf, bridge en lezen zijn andere hobby's van hem.

M. de Wolf - Bergeijk mf.dewolf@planet.nl 0497-572254

Mart de Wolf, 73 jaar, technisch directeur van een plastic buizenfabriek, is recentelijk

begonnen met genealogie. Gedurende een jaar is hij nu op zoek naar de familie De Wolf in de

provincie Friesland en de familie Rietveld in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De

gegevens komen tot dusver voornamelijk van het Internet, maar hij bezoekt ook archieven.

Voor het vastleggen van zijn gegevens maakt dhr. De Wolf gebruik van het programma

Reunion versie 9.05 voor de Macintosh van Apple. Op onze afdelingsavonden wil Mart de

Wolf natuurlijk tips krijgen voor zijn onderzoek en verwacht hij hulp bij eventuele publicatie.

Hij heeft verder maar een belangrijke hobby, en dat is reizen.

G.P. Pols - Nuenen bert.pols@onsnet.nu 040-2831209

De heer Pols, 64 jaar, was facility manager en is een tweetal jaren bezig met de zoektocht naar

de families De Ruyter, Verhoeven, Kempenaar, Bolstier, Questro, Pols, Egberts, Van Gelder

(overwegend in Zuid-Holland). Gegevens vindt dhr. Pols op het Internet, in het Regionaal

Archief Leiden en Rijnlandsmidden. Hij maakt gebruik van de computerprogramma's Aldfaer

en TNG (TheNextGeneration) om zijn gegevens vast te leggen. Op de vraag of hij al eens iets

gepubliceerd heeft, verwijst dhr. Pols naar zijn website www.jonagames.nl. Hij zou graag iets

willen weten over oude beroepen. Er bestaat een gids van historische beroepen van Carl

Denig; "Van aakschipper tot zwikker" (redactie) Andere hobby's van de familie Pols zijn te

vinden op de website n.l. schilderen en het maken limericks.

Ger Kleinbergen

mailto:tevaro@gmail.com
mailto:Frans.Wiggers@hetnet.nl
mailto:mf.dewolf@planet.nl
mailto:bert.pols@onsnet.nu
http://www.jonagames.nl
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 V /1 16 
Jan

BOERDIJK

 V/2 17  

Aaltje

SW ART

 V /3 18  

Hendrik

BO O N

 V/4 19  

Neeltje Pieters

BAKKER

 V /5 20  

Frederik

VEEN

 V /6 21  

Reijntje

M aria van

M OURIK

 V /7 22  

Cornelis

Sim onsz

DUINKER

 V /8 23  

Cornelia de

GRAAF

zn. van D irk

Jansz

BO ERDIJK

en Bregtje

Jacobsdr

SCHERM ER

dr. van Jan

Klaasz

SW ART en

M aartje Jansdr

PRONK

zn. van Jan

M aartensz

BO ON en

Pieternella

Izaaksdr van

der HART

dr. van Pieter

Ides BAKKER

en Syke

Sjoukesdr

OOSTERBAAN

zn. van

Jacob

Tijmensz

VEEN en

Seijtje

Frederiksdr

SPREEUW

dr. van Jochem

Gijsbertusz

van M OURIK

en Hillegonda

PRINS

zn. van Simon

Gerritsz

DUINKER en

Dirkje Klaasdr

KOK

dr. van D irk

Cornelisz de

GRAAF en

Neeltje Dirksdr
GOLLENSTEIN

landman

(  Zijpe

(Schagerbrug)

03-10-1826

† Den Helder

09-02-1902

(  Zijpe 1823

† Den Helder

20-06-1877

schoenmaker

(  Den Helder

06-05-1829

† Den Helder

29-12-1887

(  Barradeel (Fr)

16-11-1829

† Den Helder

14-11-1879

schilder

( Koog a/d

de Zaan

14-05-1822

† 

na 1885

(  Oostzaan

14-03-1818

† Zaandijk

21-09-1865

zeeloods

(  Den Hoorn

(Texel) 

08-11-1818

† Velsen

05-07-1882

(  Den Hoorn

(Texel)

14-08-1820

† Den Helder

13-08-1857

x Den Helder 05-04-1849 x Den Helder 24-11-1853 x Zaandijk 03-05-1846 x Texel 17-06-1841

  IV/1 8 

Arie 

BOERDIJK

houtzager

( Den Helder 03-11-1857

† Den Helder 06-09-1930

  IV/2 9 

Petronella Maria 

BOON

( Den Helder 03-05-1860

† Ermelo 13-02-1922

  IV/3 10 

Jochem  

VEEN

onderwijzer

( Zaandijk 10-04-1852

† Den Helder 10-05-1894

  IV/4 11  

Gerberdina 

DUINKER

kamerverhuurster en

theeverkoopster

( Den Hoorn (Texel)

20-01-1854

† Den Helder 26-12-1932

x Den Helder 09-12-1880 x Den Helder 19-02-1879

 

  III/1 4 

Hendrik BOERDIJK

onderwijzer

( Den Helder 09-08-1882

† Hapert 11-01-1971

 III/2 5  

Hillegonda VEEN

onderwijzeres

( Den Helder 09-01-1884

† Dordrecht 24-05-1952

x Den Helder 01-03-1916

  II/1 2  

Arie Hendrik BOERDIJK

natuurkundig Ingenieur, Dr. in de Technische Wetenschappen

( Den Helder 27-09-1917

x Amsterdam 06-03-1925
 

  I/1 Johannes Antonius Benedictus

BOERDIJK
personeelsfunctionaris

( Eindhoven 23-03-1947

kwartierstaat Jan Boerdijk

 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 16, nr. 1, 03-2008 13

 V /9 24 

Hendricus

Nicolaas

VERHORST

 V /10 25

 

Theodora

BRUGM AN

 V /11 26

 

Frederik

CLOBUS

 V /12 27

 

Catharina

STEFFENS

 V /13 28

 

Franciscus

FREQUIN

 V /14 29

 

Herm ina
BROEKHUISEN

 V /15 30

 

Johan Adam

SCHM IDT

 V /16 31  

 

M aria

COCILIUS

zn. van

Nicolaas

Gerardusz

VERHO RST

en M aria

Elisabeth

Gerhardsdr

W INTERINK

dr. van

Hendricus

Johannes

BRUGM AN

en Johanna

TIJSELINK

zn. van

Gerardus

Johannesz

CLOBU S en

M arianne

Dorothea

Georgsdr

BORGER

dr. van G eert

STEFFENS

en G eertje

VENEM A

zn. van

François

Joseph

Nicolaas

FREQ UIN en

M arie Anna

Jansdr

KESSEL

dr. van

Johannes

BROEKHUIJZEN

en Bartha

PETERS

zn. van

M elchior

SCHM IDT en

Agnes W OLF

dr. van

Johannes

COCILIUS en

M argaretha

OORDBAND

schoenmaker

(  Doesburg

08-10-1829

† Arnhem

09-10-1914

dienstbode

(  Rheden

11-05-1832

† Arnhem

25-06-1894

kleermaker

(  Katwijk

01-02-1825

† Amsterdam

12-01-1900

(  De G roeve

09-01-1823

† Velp

05-05-1885

kleermaker

(  Gorcum

28-10-1811

† Arnhem

19-12-1890

(  Arnhem

08-12-1815

† Arnhem

10-03-1878

koopman

(  M eudt (D)

1823
†

Doetinchem-Stad

22-05-1873

( Lichtenvoorde

1823

†
Doetinchem-Stad

15-09-1854

x Hummelo en Keppel

27-10-1854

x Zuidlaren 15-04-1848 x Arnhem 16-08-1837 x circa 1845

 

 IV/5 12 

Gerardus Franciscus

VERHORST

expediteur

( Arnhem 18-07-1857

† Nijmegen 24-08-1935

 

 IV/6 13 

Margaretha Alida

CLOBUS

( Hoogezand 02-04-1866

† Coudewater 

(Rosmalen) 08-02-1942

 

 IV/7 14 

Franciscus Lodevicus

Hendricus FREQUIN

boekdrukker

( Arnhem 26-06-1843

† Arnhem 09-01-1926

 IV/8 15  

Johanna Margaretha

SCHMIDT

diensbode

( Doetinchem-Stad

03-08-1849

† Arnhem 22-10-1926

x Nieuwer Amstel 02-05-1889 x Arnhem 28-01-1880

 III/3 6 

Frederik Hendrik M arie VERHORST

boekhouder

( Arnhem 21-08-1891

† Utrecht 04-09-1955

 III/4 7  

Elisabeth Maria FREQUIN

beheerster Katholiek Militair Tehuis

( Arnhem 31-05-1889

† Harmelen 27-02-1978

x Arnhem 31-08-1923

  II/2 3  

Margaretha Johanna VERHORST

( Amsterdam 06-03-1925

1  

x Eindhoven 14-01-1972

Els van OORT
( Eindhoven 16-12-1950
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GENEALOGIE ONLINE

De website Genealogie Online biedt de mogelijkheid om uw genealogische gegevens te

publiceren. En nog wel gratis! Kwartierstaten, parentelen of zelfs de hele

gegevensverzameling tot en met bidprentjes kunt u daarop kwijt.

Het aanleveren van de gegevens geschiedt bij voorkeur via een GEDCOM bestand. 

Na uw akkoord wordt de publicatie opgenomen op de site. Tevens worden uw gegevens

vermeld in de Stamboom Gids.

Het bijwerken van de gegevens kan niet online. Wanneer u nieuwe gegevens toe wilt voegen,

dient u de complete file opnieuw aan te leveren. 

De vele mogelijkheden die het programma biedt kunt u terug vinden op de site:

www.GenealogieOnline.nl. 

De redactie van K&P is erg benieuwd of er onder haar leden mensen zijn die op deze site

publiceren en vooral wat hun ervaring daarmee is.

U kunt uw verhaal kwijt op het adres: g.kleinbergen@onsnet.nu
 

STAMBOOMONDERZOEK  IN HET ERFGOEDPUNT IN VELDHOVEN

In het nieuwe Erfgoedpunt op de begane grond in de Veldhovense bibliotheek wordt in de

eerste drie maanden van 2008 volop aandacht besteed aan genealogie.

Gedurende drie maanden is er een permanente tentoonstelling over wat genealogie precies is.

Er zijn voorbeelden te vinden hoe men een familieboek, stamboom, parenteel of kwartierstaat

kan uitwerken. 

Op zaterdag 15 maart en op woensdag 26 maart tijdens de openingstijden van de

bibliotheek zullen leden van onze afdeling van de NGV en van de Hobby Computer Club

afdeling Genealogie aanwezig zijn om belangstellenden wegwijs te maken.

Ook zal een aantal genealogen aanwezig zijn met hun computerbestanden waarin van heel

veel Veldhovense generaties de huwelijken, geboorten en overledenen te vinden zijn.

Voor kinderen zijn er wedstrijdformulieren om een eigen kwartierstaat te maken of om de

kwartierstaat van prinses Amalia te maken. Tot 26  maart kunnen deze formulieren ingeleverd

worden. Er zijn mooie boeken te winnen.

Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2

Openingstijden :

Woensdag 10.30 -12.30 en 14.00 - 17.30 uur

Zaterdag 10.30 - 13.30 uur

Info : www.bibliotheekveldhoven.nl 

www.ngv.nl 

Heeft u ook zin en tijd om hierbij mee te helpen? 

Meld u dan aan bij Henriëtte Hardeman    h.hardeman@hetnet.nl
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EEN KORTE FOTOIMPRESSIE VAN HET ERFGOEDPUNT IN VELDHOVEN

http://www.GenealogieOnline.nl
mailto:g.kleinbergen@onsnet.nu
http://www.bibliotheekveldhoven.nl
http://www.ngv.nl
http://www.ngv.nl
mailto:h.hardeman@hetnet.nl
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DE NIEUWE NGV WEBSITE.

Wij vragen nogmaals alle leden zich te registreren op de nieuwe NGV website.

Het is niet moeilijk, het wijst zich vanzelf. Met deze registratie heeft u toegang tot veel meer

informatie dan niet geregistreerde leden en niet leden. Uw emailadres blijft geheim.

De makers van de nieuwe website voegen nog iedere dag meer informatie toe.

Op 12 januari 2008 is de website officieel geopend in het NGV verenigingscentrum in Weesp.

EEN PROFIEL OP DE NIEUWE NGV-WEBSITE

Wie nog niet heeft gekeken moet het maar vlug doen. De NGV heeft een nieuwe website met

vele nieuwe mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is het registreren van een

ledenprofiel. Ook als gast kun je met een gastprofiel je zelf in het zonnetje plaatsen. Eenieder

kan dan voor de NGV in haar geheel én voor de eigen afdeling afdeling (voor zover dat al

mogelijk is), zien, waar anderen mee bezig zijn. Ook is het mogelijk aan te geven over welke

speciale kennis je beschikt. Aan het eind kun je dan nog een speciaal ei kwijt, als je daaraan

behoefte hebt. Voor het afdelingsblad van  HTB (’s-Hertogenbosch-Tilburg) waarvan ik ook

lid ben, kreeg ik het verzoek mijn speciale kennis nader toe te lichten. Een bewerkte versie

daarvan volgt hieronder:      

Het profiel van Toon van Gestel nader toegelicht

Aan het eind van mijn profiel op de website van de NGV meld ik het volgende: 

Als geneticus is het voor mij vanzelfsprekend, dat een mens 2 ouders heeft. Mijn bestand

vormt daarom ook een verknoopt vlechtwerk, eerder dan een stamboom. Niet familienamen,

maar gedeelde voorouders en nakomelingen staan hierin centraal.  

In Utrecht heb ik biologie gestudeerd met genetica (erfelijkheidsleer) als hoofdvak. Mijn

werkzame leven was ik leraar biologie vwo-havo o.a. aan het Van der Puttlyceum in

Eindhoven. Sinds mijn studie is de genetica vanuit haar aparte hoekje in de biologie het

middelpunt geworden van de levenswetenschappen. Het DNA bevat de recepten voor al onze

levensfuncties, zorgt ervoor dat kinderen op hun ouders lijken, en als erfenis van onze

voorouders vormt het een groots archief uit de vroegste tijden van de mensheid en

documenteert het onze evolutionaire verwantschap met andere levende wezens. Verschillen

en overeenkomsten tussen soorten weerspiegelen zich in het DNA. Naast erfelijke ziekten

worden steeds meer gewone en bijzondere eigenschappen herleid tot verschillen in het

genoom (het geheel van genen en chromosomen). 

Enkele jaren geleden heb ik voor de eigen afdeling een lezing gegeven over genealogie en

genetica en daarbij de nieuwste bevindingen van de wetenschap speciaal voor genealogen

toegelicht. Op dit moment ben ik betrokken bij het project ‘genetische genealogie’,  waarover

ik in februari een lezing verzorgd heb.

Ook voor het onderzoek naar onze herkomst als mensheid heb ik steeds een bijzondere

belangstelling aan de dag gelegd. Door archeologie (bestrijkt 100-en tot 1000-en jaren) en
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paleontologie (bestrijkt 1000-en tot miljoenen jaren) is de laatste 50 jaar het gat tussen historie

en prehistorie en tussen prehistorie en de voormenselijke tijd heel aardig opgevuld. Wat niet

wil zeggen, dat het niet meer duizelt als je bedenkt hoeveel tijd er voorafgegaan is, voordat we

een eerste glimp opvangen van onze eigen voorouders. Wie daarover van gedachte wil

wisselen kan dan ook bij mij terecht.

Vanaf het begin van het onderzoek naar mijn nabije verwanten ben ik bezig geweest met mijn

kwartierstaat. ‘Mijn geslacht’ (Gens nostra!?) bestaat voor mij niet in de betekenis, die er

meestal aan gegeven wordt. Biologen spreken over populaties als zij het hebben over de

bakermat, waarin nieuwe generaties uit oude voortkomen. Daarin zijn moeders minstens zo

belangrijk als vaders. 

Als je daarnaast bedenkt, dat elke generatie het aantal nummers in een kwartierstaat

verdubbelt en er dus sprake is van zg exponentiële groei, dan wordt het onvermijdelijk, dat

steeds meer voorouders broers en zusters van elkaar blijken te zijn en er kwartierherhaling

optreedt. Er zitten dus a.h.w. supervoorouders tussen. Want niet alleen bij onszelf, maar ook

bij onze vrienden, collega’s, aanverwanten, medegenealogen of zelfs naamgenoten, en zeker

bij onze stads- en dorpsgenoten komen we steeds of de ene of een andere voorouder tegen.

Die neem ik dan ook allemaal op in mijn bestand. 

Van enkele (voormalige) gemeenten heb ik via de volledige (of nog gedeeltelijke)

bevolkingsadministratie (bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand) de onderlinge

verwantschap van de gemeentenaren in kaart gebracht. (Het gaat om Riethoven, Westerhoven,

Borkel en Schaft, Dommelen, Aalst, Valkenwaard, Waalre, Luiksgestel en Bergeijk). Dit

noem ik populatiegenealogie. Door de supervoorouders met hun nageslacht daar

succesievelijk uit te destilleren is een nieuw methode ontstaan om dergelijke bestanden te

ordenen en te beschrijven: de populatie-genealogische methode. 

Europese vorsten zijn genealogisch interessant, omdat zij een beperkte groep vormen,

onderling trouwen, hun gegevens meestal eenvoudig te achterhalen zijn en deze tot ver in het

verleden teruggaan. Vandaar dat ik een ‘vorstenbestand’ heb opgebouwd aan de hand van de

kwartierstaten van de regerende vorsten uit de 60-er jaren. Met dit bestand heb ik een nieuw

afstammingsmodel ontwikkeld, waarin in beginsel iedereen past. Populatiegenealogie en het

nieuwe afstammingsmodel zijn het onderwerp van een afzonderlijke lezing, die ik vorig jaar

heb gegeven. 

Ik hoop, dat ik de melding aan het eind van mijn profiel voor de lezer voldoende heb

toegelicht. En: 

Mijn speciale kennis is dus:

Populatiegenealogie, genetica, afstamming mens, vorstenkwartieren.
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VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Bulletin, Achterhoek en Liemers, december 2007

- Parenteel van Barend Obelink, door J. Bazuin. (Lieber, Voskuil, Te Brake)

GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, november 2007

- De afstamming van Christina illegitima de Cortenbach en de familie Moenen, 

door F. Wetzels.

- Lijst van hoogstaangeslagenen in belastingen in het hertogdom Limburg, 

- deel 2 door mr. Stefan J.H. Vrancken.

- De Genealogie van Joseph Marie à Campo, door M.H.M.N. Senden en 

I.M.E. Suilen-à Campo.

Gepermeteerd, afdeling Den Bosch en Tilburg, december 2007

- Kwartierstaat Marinus van den Akker (deel 3), door Rinus van de Akker

Hollands Noorderkwartier, december 2007

- Signalementen van voortvluchtigen, Marry Luken-Sluis.

- Het gaat om een map met papieren waarop namen en signalementen van

veroordeelden staan vermeld. Bovendien staat er bij geschreven welke misdaad ze op

hun geweten hebben. Men geeft als voorbeeld een klein deel van veroordeelden in

Noord-Holland.

- Genealogie Louwe/Zeeman (2), door Jaap Leek en Jan Louwe ism de redactie.

Koggenland,  december 2007

- Kwartierstaat Dirk Gregor Horst Simon Plug (III), door Toos Plug.

- Genealogie van Jan Cornelis Laan (II), door Hans van den Broek

- Personen uit West-Friesland in het ONA van Purmerend (II), door José Schenk.

- (Oud Notarieel Archief)

- Een bijna uitgestorven tak van de familie Van Die, door Joke van Rouwendaal.

Kwartier van Nijmegen, december 2007

- Kwartierstaat van Nicolaas Hamers, (Westenend, Brouwer, Kraft)en, 

- Nijmeegse kooplieden in de late middeleeuwen door, Henny Fransen.

NoordKOPstukken, december 2007

- De Helderse en Huisduiner bevelhebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw, door P. Dekker

Ons Erfgoed, december 2007

- Nogmaals registratie van doodsoorzaken en begraven (slot), door JW. Koten.

- GenNetjes: Het modernste stamboomprogramma, door H.M. Lups.

- Een nieuw programma, zie ook  www.gennetjes.nl
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Oude Sporen, 2007/4

- Kwartierstaat van Gerrit Jan Teeuwissen

West Noord-Brabant, 2007/4

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

- door Marcel Kusse, Diemen.

- Kwartierstaat van Adrianus Jacobus Maria Hoevenaars, door A.J.M. Hoevenaars.

- (Hoevenaars, Knipscheer, De Bont, De Hoon)

- Adriaan van Campen. (1) De beruchtste misdadiger van Breda, door de HH Martijn 

en Ides.

- Matriarchale stamboom Snelders, door H.A.M. Snelders.

- Pieter Huijser(s) Azn, (1781-1848) bouwmeester te Breda, door Fr. Buijs.

Zaanstreek-Waterland, december 2007

- Kwartierstaat van Veronique Blok (5), door Margriet Blok-Charbot.

- Herinneringen en lotgevallen mijner dienstjaren (1), door Willem Bruijn.

- Het verhaal start in januari 1863 als de schrijver 19 jaar oud is.

- De oudere generaties van het geslacht De Best uit Strijen (1), door K. J. Slijkerman

- Genealogie: Gellof (Geldolf, Ghelf, Geerlof, Geelof) Jansz.

11 en 30, Afdeling Friesland, januari 2008

- Matriachale stamreeksen:

- Loman, Veldhuis, De Boer, Hogema, Biegel, Huininga, Van der Zijpp, Tiemersma,

- Radstake, Buis, Frankena, Jagersma, Van der Graaf, Zijlstra, Hofstra, Van Tilburg, 

- Veenstra, Haitsma.

Heemkundekringen:

D'n Effer, 't Hof van Liessent, december 2007

- Klooster Sint Aegten in St. Agatha; Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

- Voor meer informatie zie www.kloostersintaegten.nl

Heemschild, De Oude Vrijheid te Sint-Oedenrode, 2007/4

- Huis Emmaus, een 'moated site' in Sint-Oedenrode.

- Brug Pas Boogaert, door H. van Kuijk en W. Damen-van de Mosselaer.

- Appartementen complex genaamd: "De Heeren van Rode". 

- Een bouwhistorie startent in 1649, door Willie Damen - Van de Mosselaer.

Deze tijdschriften en nog vele andere, liggen elke afdelingsavond ter inzage / te leen.

Dhr. Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

Ger Kleinbergen.

http://www.gennetjes.nl
http://www.kloostersintaegten.nl
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814

Auteurs: J.A.M.Y. Bos-Rops, J.G.M. Sanders, A.P. van Vliet

Dit boek behandelt de periode waarin de structuren van het Ancien Régime voorgoed werden

afgebroken en de basis werd gelegd voor een geheel nieuwe organisatie van maatschappij en

staat. De belangrijkste overheidsinstellingen worden beschreven, met name: bestuur,

rechtspraak en notariaat, belastingen, defensie, onderwijs, landbouw, waterstaat en domeinen.

Daarnaast is er aandacht voor de territoriale ontwikkeling van het grondgebied en enquêtes en

registraties door de overheid. Vanwege de roerige tijden die in dit boek worden belicht,

komen alle aspecten van de Brabantse Franse tijd aan de orde. Het boek kan gezien worden

als een leidraad in de Brabantse geschiedenis van deze tijd. 

Tot slot wordt een overzicht per plaats gegeven, met daarin opgesomd de besturen en

rechterlijke instellingen waaronder ze landelijk en regionaal/provinciaal ressorteerden. 

Voor genealogen een rijke bron van informatie.

(Uitgave 2002, 531 bladzijden)

Eindhoven, open venster op Eckart

Auteur: M.H.G. op den Buijs

De auteur is geboren in Eindhoven-Woensel. Als kind leert hij Eckart kennen, dat dichtbij zijn

geboortehuis ligt en is verrukt van deze andere wereld. Later als medewerker op St Jozefdal,

richt hij een personeelsorgaan op en schrijft dan een artikelenreeks over de historie van het

kasteel, het landschap en de mensen van Eckart. In een periode van ruim 25 jaar verzamelt hij

een uitgebreide documentatie over onderwerpen die Eckart betreffen. Elk plekje dat licht

werpt op de geschiedenis van dit stukje bijzondere Eindhoven, wordt bezocht. Vele

gesprekken met deskundigen en Eckartse mensen worden gevoerd en opgetekend. Tevens

onderzoekt hij de wending van het agrarische naar het steedse Eckart.

De grond onder Eckart, de historische vondsten daarin en vooral het boeiende mensenleven

daarop, hebben zijn grote belangstelling. Zijn historische benadering is grondig en steunt op

ervaring. Met een schat aan kaarten, prenten en foto’s, wetenswaardigheden en anecdotes,

geeft hij ons een levendig beeld van het Eckart van toen en nu.

 (Uitgave 1988, 276 bladzijden)  

Voorouders van verre – Deel 1 - De Molukken ‘Silsilah Maluku’

Auteur: R. Habiboe

Op 22 februari 1951 stapten de eerste Molukkers in Indonesië aan boord van de Kota Inten.

Dit was de eerste van twaalf scheepstransporten dat jaar. Ruim twaalfduizend Molukkers,

merendeels KNIL-militairen en hun gezinnen, kwamen naar Nederland. Hun verblijf was als

tijdelijk bedoeld, maar inmiddels spreekt men al van de vierde generatie Molukkers in

Nederland. De eerste generatie is langzaam aan het verdwijnen en daarmee dreigt ook de

kennis betreffende de herkomstgeschiedenis en de geschiedenis van de familie verloren te

gaan. De laatste tijd trekken steeds meer jonge Molukkers voor korte of langere tijd naar het

dorp van herkomst. Voor velen is dit het begin van een verdere zoektocht naar de eigen
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familie en al haar geheimen. Geboren en getogen in Nederland, maar de band met de

Molukken blijft. 

Dit boek is voor hen, maar ook voor al diegenen die om andere redenen geïnteresseerd zijn in

Molukkers in het algemeen en de verschillende familiegeschiedenissen in het bijzonder.

(Uitgave 2007, 174 bladzijden)

Co van het Groenewoud

TWAALFDE LUSTRUM AFDELING UTRECHT IN 2008

De viering van het zestigjarig bestaan van de afdeling Utrecht op 8 maart 2008 valt samen

met de honderdste Wereldvrouwendag. Op die dag zal een lustrumboek verschijnen, getiteld

‘Dameslijnen’. Dit boek bevat negentig matrilineaire stamreeksen waarvan de proband een

nauwe relatie had met de provincie Utrecht. De titel is te danken aan een van de inzenders.

Het boek is rijk geïllustreerd. De prijs bedraagt circa i 19,-. 

U kunt dit boek nu bestellen bij de penningmeester van de afdeling Utrecht, 

de heer drs. W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht, 

e-mail: w.van.zon@hccnet.nl.

NGV INFORMATIEDOSSIERS AH SERIE 2

Als vervolg op de eerste mededeling over informatiedossiers in het mededelingenblad van

Kempen- en Peelland  maart 2007, hierbij een tweede serie van tien dossiers die gratis

beschikbaar zijn voor de leden van onze afdeling.

nr.11 Spiegel Historiael (met o.a. geneal. tabellen gesch. Nederlanden) - Spiegel

der historie (met o.a. ‘Verborgen Bronnen’) 

nr.12 Gelderland inventarissen, oork. boeken, stadsrek. 

nr.13 Overzicht fondsen en verzamelingen rijksarchieven Vlaanderen

nr.14 Repertoria/Registers Ned. periodieken

nr.15 Colloquia Brabantse Stad

nr.16 Duitsland – Oork. boeken, inventarissen, kerkeboek Munster, 

WGOD (=Werkgroep Gen. Onderzoek Duitsland)

De volgende nummers zijn boeken, waarvoor ik 1 Euro in rekening breng; 

de opbrengst komt ten goede aan het Rode Kruis. 

nr. 17 De Bruijn/Reinders, Nederlandse Vestigingen (Fibulareeks 3) 

nr. 18 Jappe Albers, De Middeleeuwse Stad (Fibulareeks 6) 

nr. 19 Zilverberg, Ketters in de Middeleeuwen (Fibulareeks 38) 

nr. 20 Wansink/Wels, Zeven pijlen (en) negen penningen (Phoenix pockets)

Neem kontakt op met Ad Hoeben, email: hoebenvb@kpnplanet.nl om te ‘reserveren’. 

De   gereserveerde dossiers/boeken worden op een eerstvolgende bijeenkomst meegebracht.

mailto:w.van.zon@hccnet.nl
mailto:hoebenvb@kpnplanet.nl
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DUIZENDEN KRANTENKNIPSELS

NGV afdeling Kempen- en Peelland is in het bezit gekomen van enkele duizenden

krantenknipsels uit de nalatenschap van de heer  Duyf.

Deze knipsels bestaan alleen uit overlijdensberichten uit diverse kranten,  zoals  de Telegraaf,

het  NRC, Tubantia, de Limburger, en enkele uit het Eindhovens dagblad,  over de periode 

ca 1970-1995. Deze zijn gerangschikt  op alfabetische volgorde in enveloppen  en opgeborgen

in 15 schoenendozen.

Voorts is onze afdeling in het bezit gekomen van 50 archiefdozen met eveneens

krantenknipsels voornamelijk bestaande uit overlijdensberichten,  enkele rouwbrieven,

geboorte  en huwelijksaankondigingen. Ook deze over de periode ca 1970-1995.

De knipsels zijn  uitsluitend uit het Eindhovens dagblad.

Daarnaast duizenden copieën van bidprentjes uit de gehele 20e eeuw, enkele zelfs nog

vroeger. Dit geheel is afkomstig van het gemeentearchief  (cq streekarchief) Eindhoven  en is

ondergebracht  bij ondergetekende en voor eenieder ter inzage.  

Afspraken per telefoon of  email.

Will v. Oers

Madeliefstraat 27  5643 HP Eindhoven  

tel. 040-2114430    e-mail:  w.oers3@chello.nl

EEN OPROEP VOOR EEN 

SPECIAAL VERHAAL VOOR EEN ZONNIGE ZOMERDAG

Er was eens een tijd, dat het juninummer een themanummer was. 

Die tijd is voorbij. 

Toch hopen wij met deze oproep voor het komende juninummer speciale bijdragen van u te

ontvangen. Met die bijdragen hopen wij dan het juninummer een bijzonder karakter te geven. 

Uw bijdrage mag lang en kort zijn, zolang u daarin maar iets bijzonders weet te leggen: een

ervaring in een archief, met een medegenealoog, in de familie, of bv een onverwachte vondst. 

En wellicht is de manier, waarop u het verhaal brengt nu juist het bijzondere van het verhaal. 

Met dank bij voorbaat wachten wij op uw bijdrage! 

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 MEI 2008

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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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  

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

Een nieuw bestuurslid (zie blz. 95 decembernr. 2007)

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 kopij 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 VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 MEI 2008

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND

mailto:h.unij@hccnet.nl
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