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IN MEMORIAM ANTON SCHOORLEMMER 

Op 11 maart in ’t Trefpunt was hij er niet: Anton Schoorlemmer. Bijna alle avonden was
hij er wel. Joyeus, vaak met hoed, maar altijd goedgemutst, opgewekt, geïnteresseerd in het
gebodene en belangstellend in de mensen. En vragen stellend, want nieuwsgierig naar wat
te berde werd gebracht. En na afloop gehecht aan gezelligheid, voordat hij weer naar
Someren terugreed.  
Acht jaar geleden sprak ik Anton voor het eerst per telefoon om met hem als nieuw lid
kennis te maken. Hij wilde terug in de tijd op zoek naar de oorsprong van de familie
Schoorlemmer en hoopte daarbij op steun vanuit onze afdeling van de NGV, de
Nederlandse Genealogische Vereniging. Hij werd een vaste bezoeker van onze
bijeenkomsten en behalve door zijn lengte viel hij op door zijn gezonde verstand en zijn
goede humeur, kortom als een aangenaam en prettig mens. Zo iemand wilden wij wel in het
bestuur en na even de kat uit de boom te hebben gekeken stemde hij daarmee in. Alles wat
in de regio als nieuws- of advertentieblad in de brievenbus belandde benaderde hij om
melding te maken van onze bijeenkomsten. Hij was daarbij vasthoudend, want wie dat
verzoek niet inwilligde werd stevig om nadere uitleg gevraagd. Hier bleken ook zijn
administratieve gaven: zo’n lijst moest volledig zijn en alle gegevens moesten 100%
kloppen. Samen met Anton mocht ik een beginnersdag organiseren en daarbij leerde ik
andere kwaliteiten: inventiviteit en ondernemingslust. Samen gingen we op stap en
onderweg in zijn auto verhaalde hij uit de tijd dat melkfabrieken op het Brabantse
platteland één voor één Campina werden. Nog nagenietend en met een twinkeling in zijn
ogen deed hij verslag hoe hij met bravoure en de truc-endoos weerstand onder en oninbare
schulden boven tafel had weten te krijgen. 
Toen zijn hart onder het mes moest stapte hij noodgedwongen voortijdig uit het bestuur.
Waarna wij hoorden hoe hij langzaam zijn bewegingsvrijheid weer veroverde: letterlijk
stap voor stap. Hij straalde optimisme uit en wilde waar hij kon weer graag meewerken. Zo
verzorgde hij vorig jaar de aanmeldingen voor de landelijke Genealogische Dag in
Helmond. 
Stamboomonderzoek was belangrijk voor Anton. Het past ook goed bij zijn karakter: zijn
nuchterheid, zijn praktische geest, gericht op het vinden van oplossingen, maar ook de zin
in en de vasthoudendheid bij het oplossen van puzzels, het daarin opgaan en het plezier als
dat gelukt is, dat alles komt in het genealogisch onderzoek volop aan bod. Hij had nog
graag dat ene stukje, de stap van Jochem Caspersz Schoorlemmer van Duitsland naar
Nederland, vanuit Lippstadt naar Zwolle volledig willen documenteren. Het is hem niet
meer vergund.

We zullen hem hevig missen. Hoe veel te meer geldt dat niet voor Jetty, voor Laura,
Marlotte en Walter, voor Katinka en Regine. Hen wens ik alle sterkte toe.
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VAN DE REDACTIE

Het was een aangenaam geroezemoes op onze laatste bijeenkomst dit seizoen. Niet
luisterend naar een spreker (m/v), maar met elkaar in gesprek over onze hobby. Niet passief
luisterend, maar interactief bezig en elkaar verrijkend. Dat geldt ook voor dit nummer van
ons afdelingstijdschrift. Onze oproep om toch vooral zelf bijdragen te leveren bracht meer
copij, dan wij kunnen plaatsen. De plank kan dus weer in ere worden hersteld. Prima en zo
zouden wij het altijd wel willen hebben! Als u dit blad naast u neer legt en de passieve
lezer in u een actieve schrijver wordt dan zullen wij uw inbreng koesteren en met alle
genoegen voor het voetlicht brengen. Want ongetwijfeld hebt u bij uw speurtocht
ontdekkingen gedaan, die de moeite van het publiceren waard zijn. Bij ons zijn die
welkom. 
Behalve de excursie naar het CBG wacht ons de lange zomer, voordat we in september
weer met een nieuw seizoen beginnen. Tot dan wensen wij u en de uwen een lange en
mooie zomer toe.  

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 9 September De Teuten  door drs. Jean Coenen

Woensdag 17 September Bijeenkomst voor nieuwe leden 

Dinsdag 7 oktober De oorsprong van twee families, archief versus DNA
door Hans Langedijk

Dinsdag 11 November Vader onbekend  door mr. A.H.G. Verouden

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 9 september 

DE TEUTEN 
door drs. Jean Coenen

Teuten zijn handelaren die in compagnieverband koper, haar, glas, stoffen of zaad
verkochten in Holland, Duitse gewesten, Lotharingen en Denemarken. De teuten treffen we
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vooral aan in de nabijheid van de kruising van de handelswegen van Den Bosch naar
Maastricht, Aken en Keulen enerzijds en de route van Antwerpen naar Keulen anderzijds.  
In de lezing wordt eerst een algemeen beeld gegeven van de teuten. De naam, de teutentaal
en de organisatie van de handel komen hier ter sprake. Vervolgens worden enige
teutendorpen, zoals Leende, Maarheeze, Budel, Eersel en Bergeijk, bekeken en de
handelsgebieden die bezocht werden.
De nadruk ligt op de Deense compagnie van Luyksgestel omdat dit de grootste organisatie
was, die uit meer dan 35 man bestond. Het dorp Luyksgestel, dat nu in de provincie Noord-
Brabant ligt, maakte in de 17de eeuw deel uit van het prins-bisdom Luik.  In die tijd telde
het dorp twee teutencompagnieën, namelijk een van haarteuten en een van koperteuten. De
haarteutencompagnie heeft bestaan tot 1917. In deze lezing zal de aandacht echter vooral
uitgaan naar de koperteuten die handel dreven met Denemarken. Deze Deense compagnie
bezat sinds de 18de eeuw een eigen handelshuis in Horssens.
In 1996 vond Jean Coenen de bedrijfsadministratie van de Deense compagnie in
Denemarken terug en liet die volledig op film zetten. Uit de kasboeken, die vanaf 1720
bewaard zijn gebleven, blijkt niet alleen hoeveel er verdiend werd, maar ook hoe groot de
compagnie was, wie er lid van was en wie in welk deel van Denemarken handel dreef.
In de archieven van de compagnie werden de contracten gevonden met de
messingproducenten, de jaarlijkse bijeenkomsten van de leden van de Deense compagnie in
Horssens en de aankoop van een eigen messingfabriek. De ontwikkeling van de Deense
compagnie is af te lezen aan de hand van de administratie. Omstreeks 1870 kwam echter
een einde aan de compagnie. Het was de laatste koperteutencompagnie in Nederland.
In 1996 werden enkele afstammelingen van Luyksgestelse teuten in Denemarken bezocht.
Zij bleken nog in bezit te zijn van kerkboeken met genealogische aantekeningen,
kasboekjes, bidprentjes en foto’s.  Het onderzoek in Denemarken werpt een nieuw licht op
de organisatie van de teuten. Aangezien de Deense compagnie van Luyksgestel een van de
grootste was in het teutengebied zijn die archieven van groot belang.

Tijdens de lezing zullen dia’s worden vertoond van documenten die in Denemarken werden
gevonden en foto’s van Luyksgestelse teuten, grafstenen in Denemarken en huizen van
teuten in het hele teutengebied.

Jean Coenen (Eindhoven 1956) streekhistoricus gevestigd in Maasbracht. Vanaf 1970
houdt hij zich bezig met de geschiedenis van Zuidoost-Brabant en aangrenzend Limburgs
gebied. In 1974 publiceerde hij zijn eerste artikel in de bundel Teuten, buitengaanders van
de Kempen. Van 1975 tot en met 1981 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. Zijn doctoraalscriptie ging over de secretarissen en schouten in Peelland, 1629-
1795. In 1982 was hij werkzaam bij de afdeling militaire geschiedenis en strategie van de
KMA in Breda. Sinds 1983 is hij gedeeltelijk werkzaam in het voortgezet onderwijs. In
1984 richtte hij het Bureau voor regionaal historisch onderzoek op, dat gevestigd was in
Geldrop en sinds 1998 in Maasbracht. Hij schreef in opdracht boeken over de geschiedenis
van Aarle-Rixtel, Asten, Best, Geldrop, Heeze, Leende, Nuenen, Son, Someren en Lierop,
Boxtel en Liempde, Mierlo. Veldhoven en van Weert. Binnenkort verschijnt deel twee van
zijn geschiedschrijving over Weert.
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In opdracht van de vriendenkring van de H. Kruiskapel van Luyksgestel deed hij onderzoek
naar de geschiedenis van die kapel, die nauw verbonden bleek te zijn met de geschiedenis
van de teuten. Hij publiceerde over teuten uit Heeze, Leende, Maarheeze, Weert en
Nederweert. Momenteel verricht hij in zijn vrije tijd onderzoek naar de teuten in Zuidoost-
Brabant, met name naar de Luyksgestelse compagnieën. 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2007

Leden, bestuur en afgevaardigde
Op 8 november 2007 had de afdeling 331 directe en 18 bijkomende leden 
(was 341 resp. 18 op 1 november 2006). 
Na de ledenvergadering van de afdeling op 17 april 2007 bestond het bestuur uit: Toon van Gestel
(voorzitter), Jan Waszink (secretaris), Piet Dalmaijer (penningmeester), Co van het Groenewoud,
Henriëtte Hardeman-Emans en Ad Wijnen. Afgevaardigde was Toon van Gestel, plaatsvervangend
afgevaardigde Jan Waszink. Er bleef één vacature in het bestuur.
Henriëtte Hardeman is sinds maart 2006, samen met John Boeren (afdeling ’s Hertogenbosch-
Tilburg), hoofd van de dienst Public Relations van de NGV (voorheen DIP). Het bestand van e-
mailadressen van leden van de afdeling telt momenteel 107 adressen; het is dit jaar drie  maal
gebruikt.

Genealogische Dag NGV op 26 mei 2007 in Helmond. (Henriëtte Hardeman, Ad Wijnen)
Deze dag, het belangrijkste evenement van dit jaar, werd door onze afdeling namens de NGV
georganiseerd in het Bavaria Event Center te Helmond. Wij (=bovengenoemde bestuursleden)
hebben de kar getrokken in de wetenschap dat zich ca 20 leden beschikbaar hadden gesteld om te
ondersteuning te verlenen.
Het hoofdbestuur van de NGV liet het in deze helaas afweten. Tot ca 6 weken vóór 26 mei 2007
hebben we vrijwel alles zonder ondersteuning zelf geregeld, afspraken gemaakt, contracten getekend
etc. Er was geen voorzitter, secretaris of penningmeester. Dat creëerde een situatie, waar we zeer
slagvaardig konden optreden, al moet vermeld worden dat het we wel steeds op de
bestuursvergadering van de afdeling verslag deden en zonodig advies vroegen. Belangrijk voor ons
was ook dat in de aanloop van deze dag de gemeente Helmond volop haar medewerking heeft
verleend. Veel ondersteuning kregen we ook van de Centrum Manager  en van de Heemkundekring
Helmond Peelland.

Ca. 6 weken voor de eigenlijke dag hebben we eigen leden ingeschakeld, voor o.a publiciteit, het
maken van badges, het verzorgen van drukwerk, lunch- en diner bonnen, toegangsbewijzen, hand- en
spandiensten op de dag zelf, etc etc. Wij hebben die ondersteuning erg gewaardeerd en zijn een ieder
die daar zijn steentje aan bijgedragen heeft erg dankbaar.
Er moest natuurlijk veel geregeld worden, zoals: 
de locatie, lezingen, rondleidingen door de stad,  excursies, sponsoractie, standhouders, uitnodiging
gasten,  publiciteit, les op scholen, teken- en kleurwedstrijd voor de jeugd (op school en via de
DELA), inschakelen van bibliotheken, GENS NOSTRA, Omroep Brabant, de website, het
programma van de dag zelf, etc.
Om de dag zelf onder controle te houden hebben we een uitgebreid draaiboek gemaakt met een
gedetailleerd tijdschema (bijna van minuut tot minuut) waarin we iedere medewerker ingeschaald
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hadden. Zo wist iedereen waar hij/zij moet zijn en wanneer. Bovendien hadden we daardoor zelf een
goed overzicht waar iedereen was.

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde Genealogische Dag. Toch willen we
hierbij ook nog een kritisch geluid laten horen:
Financieel hadden we de opdracht van het hoofdbestuur om kostendekkend te werken. Hier zijn we
niet helemaal in geslaagd omdat we onverwachts toch voor een hogere kostenpost kwamen te staan
en anderzijds we de toegangsprijs niet te hoog wilden stellen om laagdrempelig te zijn. 
Maar een belangrijker punt was het tegenvallend aantal bezoekers (en dus inkomsten). Als je nagaat
dat onze vereniging ca 10.000 leden telt en dat deze dag door zo’n kleine 150 eigen leden (= 1,5 %)
bezocht is, dat onze eigen afdeling 350 leden telt en dat we met moeite uiteindelijk zo’n 15 (= 4%)
eigen leden bereid vonden om mee te helpen, dan vragen wij ons toch af of het al die moeite en
kosten waard is om deze dag te organiseren. 
Misschien is de frequentie te hoog en zijn er teveel van deze dagen. Op 4 maart was er bv een
genealogische markt in Roermond, in oktober weer een in Breda, enz. Hier moet in de nabije
toekomst eens goed over worden nagedacht. 

Afdelingsbijeenkomsten
Bijeenkomsten met voordracht
In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven, werden de volgende voordrachten
gehouden:

Datum Spreker Onderwerp Opkomst

 9 jan. Nico Arts Archeologie, afval en menselijke overblijfselen: 
de geschiedenis van boeren, burgers en elites in de 
regio Eindhoven-Helmond volgens de bodemarchieven 55

13 feb. Henk Boersma Tips en trucs voor het publiceren 
van uw genealogische gegevens 58

13 mrt. Henny de Ruijter Zoekprogramma voor huwelijken in 
Noord-Brabant 1811-1922 57

 8 mei Sanne Vonk Helmond…what’s in the name ? 30
11 sep. Erik-Jan Broers De verlaten verloofde. 

Juridische procedures ter zake van verbroken verlovingen in 
de zeventiende en achttiende eeuw 35

 9 okt. Mr. A.H.G. Verouden De waarde van oude belastinggegevens bij vastgelopen
genealogisch onderzoek 52

13 nov. Ben Bal  Genealogische bronnen in het gemeentearchief Amsterdam,
die via internet zijn te raadplegen, toegelicht met een 
praatje en een plaatje 45

Gemiddeld 47 bezoekers per bijeenkomst (was 52 in 2006 en 45 in 2005). 
Aankondiging werden naar plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd en daarin
geregeld opgenomen.
Graag had het bestuur een een avond met korte voordrachten door leden willen opnemen. 
Hiervoor zijn echter geen sprekers gevonden.

Overige activiteiten, voor zover niet hieronder genoemd.
 9 juni Excursie naar het Verenigingscentrum NGV in Weesp, 

waaraan ca. 15 leden deelnamen.
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15 dec. Inloopmiddag voor leden in ’t Trefpunt, 13.30-17.00. Een experiment.
Gezien het succes van de bijeenkomsten voor nieuwe leden hebben we een dergelijke bijeenkomst
voor alle leden gehouden, zonder programma. De bedoeling was het bevorderen van onderling
contact en het uitwisselen van informatie. Aanwezig waren de stands Tijdschriften (Hans Schippers),
Brabantse Huwelijken (Henny de Ruijter), PRO-GEN (Ben Bal), Info NGV etc. (Astrid Magielse) en
Contactdienst (Wim van Stek);
ook stond de bibliotheek open (Co van het Groenewoud en Lisette van Corven). 
Verder stonden tafels met  mogelijkheid voor aansluiting laptops ter beschikking.
De doelstellingen (onderling contact en uitwisseling van gegevens) zijn ruimschoots bereikt. De
bijeenkomst was goed bezocht, zeer geanimeerd en daardoor geslaagd. Er waren 34 aanwezigen, van
wie meer dan de helft om half vijf nog aanwezig was. Men drong aan op herhaling.

Ledenvergaderingen van de afdeling
Vergadering op 17 april in 't Trefpunt
Aanwezig 23 leden, het bestuur inbegrepen. 
De notulen van ledenvergaderingen op 11 april en 7 november 2006 werden goedgekeurd, evenals
het jaarverslag van de secretaris over 2006.
Henriëtte Hardeman en Ad Wijnen gaven een overzicht van de voorbereidingen voor de
Genealogische Dag van de NGV (Helmond, 26 mei).
Bij stemming besloot de vergadering, dat het gewenst is, dat de afgevaardigde en diens
plaatsvervanger bestuursleden zijn.
De kascommissie had de boeken in orde bevonden, het bestuur werd gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.
Over de Algemene Vergadering (AV) van de NGV (28 april): 
De afgevaardigde kreeg mandaat de diverse verslagen van het hoofdbestuur (HB) en de benoeming
van nieuwe leden van het HB goed te keuren. Over het regelen, in de statuten, van het stemrecht op
de AV: bij stemming koos de afdeling voor het voorstel van het HB, elk lid één stem te geven, die bij
een door dat lid aan te wijzen afdeling meetelt. Ook koos de afdeling voor het ter vergadering
ingebrachte voorstel, op de AV alleen regionale afdelingen mee te laten tellen (afgeschoten in de
AV, zie hieronder).
Piet Dalmaijer, volgens rooster aftredend als penningmeester, werd als zodanig herkozen.
In de kascommissie (zittende leden Ton Conijn en Henny de Pee) werd Ger Kleinbergen gekozen als
derde lid.
Als afgevaardigde werd gekozen Toon van Gestel en als plaatsvervangend afgevaardigde Jan
Waszink. 

Korte vergadering op 13 november in 't Trefpunt
Aanwezig 33 leden, het bestuur inbegrepen.
De afgevaardigde kreeg mandaat, het verslag van de AV op 28 april (dit behoudens enkele
opmerkingen), en de begroting NGV voor 2008 goed te keuren.
De begroting KPL voor 2007 werd goedgekeurd.

Bestuur
Het bestuur kwam dit jaar zeven maal bijeen.
Toon van Gestel, Henriëtte Hardeman en Jan Waszink namen deel aan het het overleg van het
hoofdbestuur NGV met de afdelingen Zuidoost op 16 juni in Weert. Deze bijeenkomsten zijn in de
plaats gekopmen van het vroegere Voorzittersoverleg. Het nut ervan ligt in het onderhouden van
contact met het HB en de andere afdelingen in de regio. 
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Afdelingsafgevaardigde (Toon van Gestel, plaatsvervanger Jan Waszink)
AV van 28 april. Hoofdpunten: evaluatie over 2006, verkiezing leden hoofdbestuur, stemrecht
afdelingen.
Punten hieruit:
De afdeling Computergenealogie (CG) had een aanzienlijk positief saldo, dat door het HB opzij
gezet is in een apart fonds. Voorzitter CG wilde dit echter toevoegen aan de reserves van zijn
afdeling. Bij stemming is dit voorstel verworpen. Men vond dat CG wel een punt had, maar dit
eerder met het HB had moeten regelen.
De voor het stemrecht ingestelde adviescommissie adviseerde, functionele en regionale afdelingen
gelijkwaardig te maken en aan elk lid één stem te geven bij elke afdeling waarvan hij/zij lid is, met
de bepaling, dat een afdeling niet meer dan 20% van het aantal stemmen kan uitbrengen. Het HB
nam dit advies niet over, maar stelde voor, aan elk lid één stem te geven, die telt bij een door dat lid
op te geven afdeling. Het voorstel van KPL, het stemrecht te beperken tot leden van regionale
afdelingen, vond geen bijval en werd voor kennisgeving aangenomen. Al met al werden er over de
stemrecht kwestie geen spijkers met koppen geslagen. 

AV van  24 november. Door een storing in het treinverkeer werd de plaatsvervangend afgevaardigde,
Jan Waszink, verhinderd de AV bij te wonen. Afgevaardigde Toon van Gestel was wel aanwezig.
Hoofdpunt: begroting 2008. Voorts stand van zaken statutenwijziging en PR.
De begroting van 2008 werd goedgekeurd; bijzonder is dat verhoging van de hypotheekrente
gelegenheid bood, de hypotheek in haar geheel af te lossen. De teruggang in inkomsten door de
terugloop van het aantal leden noopt ook dit jaar niet tot contributieverhoging. De DI(C)P wordt
formeel de Dienst PR. Er was veel lof over de nieuwe website. Over het stemrecht en de
statutenwijziging komt opnieuw een flinke discussie op gang. 

Mededelingenblad (Toon van Gestel, Ger Kleinbergen, Hugo Schaap en Henk Unij)
Het was een druk jaar voor de redactie. Naast het maartnummer werd voor de Limburgse
Genealogische Contactdag een extra nummer ‘Over Weert en Weerternaren’ uitgebracht. Hierin geen
nieuwe artikelen –wel een enkel vernieuwd artikel- maar een bundeling van eerder in het
Mededelingenblad verschenen artikelen over Weert. Het Juni-nummer was deze keer een Helmond-
nummer. De redactie zorgde zelf voor een 9-tal kwartierstaten van Helmonders. Het
septembernummer telde 16 extra bladzijden. Hierdoor kwam deze jaargang op een totaal van 112
bladzijden. Vanaf het begin werd het afdelingsblad gedrukt door Cees van Hooff in Eersel en na
diens overlijden door zijn vrouw Gerry. Gerry stopt daar nu mee. Wij danken haar voor de zorg,
waarmee zij dat al die jaren heeft gedaan. De redactie is inmiddels op zoek naar een nieuwe drukker.
De verzending van het afdelingsblad werd dit jaar verzorgd door Henriëtte Hardeman. Ger
Kleinbergen zorgde er weer voor, dat wij kennis konden maken met de nieuwe leden. Hij verzorgde
eveneens de rubriek ‘Voor u gelezen’. Henk Unij bleef het redactie-adres en tekende voor de
opmaak. Hij zorgde eveneens de Index, die opnieuw zijn intrede heeft gedaan. Intern werden nieuwe
afspraken gemaakt voor een soepeler verwerking van de copij.

Website. (Ad Wijnen, Antony Heywood)
De vernieuwde, modernere opzet van de NGV website (www.ngv.nl) wordt op dit moment
geïmplementeerd. De mogelijkheden zijn uitgebreid en er is veel meer informatie op beschikbaar.
Het moet in feite ook het visitekaartje van de NGV worden. De bedoeling is dat alle
afdelingswebsites onder de NGV-paraplu gaan draaien en we zo meer uniformiteit en herkenbaarheid
naar de buitenwereld krijgen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. 

(Wordt vervolgd in het septembernummer). 
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LEDENVERGADERING NGV KEMPEN- EN PEELLAND

Kort verslag, van een van de deelnemers op 8 april 2008.

- Zoals gewoonlijk bij binnenkomst was het bestuur volop in de weer om alles in de zaal op orde
te brengen. De informatiebalie, de bibliotheek, de tijdschriften en de computer infobalie.

- Zoals gewoonlijk opent onze voorzitter Toon van Gestel de vergadering van ruim 25 leden. Hij
geeft aan welke mensen schriftelijk en mondeling een bericht van verhindering hebben gemeld
en hij staat stil bij enkele actieve leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Na een kort
moment van stilte wordt de vergadering weer hervat.

- De notulen van 17 april en 13 november worden zonder opmerkingen geaccordeerd en ook
over de ingekomen stukken vind geen discussie plaats.

- Bij het punt mededelingen viel dit
jaar niets te melden zodat snel naar
het jaarverslag kon worden
overgegaan. 
Naar aanleiding van het
jaarverslag werd uitgebreid
g e d i s c u s s i e e r d  o v e r  d e
activiteiten. 
Ter sprake kwamen o.a.
inloopmiddag versus lezingen,
plaats Eindhoven of ook verder
in de regio. 
Ook kwam het aantal leden uit
Weert van ongeveer 10 
ter sprake.

penningmeester Piet Dalmaijer legt het ons uit.

- Het bestuur deed een dringende oproep voor een nieuw bestuurslid die op zich neemt
contact te leggen met de verschillende heemkunde kringen.

- Co Groenewoud zal een overzicht maken van de spreiding van onze leden op
postcode.

- Over de bibliotheek is men vol lof. Verder komt de werkgroep knipselkrant ter sprake
en een universeel invoerprogramma vanuit het hoofdkantoor van de NGV. Een
belangrijke opmerking in deze was dat dubbel werk met heemkundekringen moet
worden voorkomen wat weer een onderbouwing was van de oproep van het bestuur
voor het nieuw te werven bestuurslid...

- Verder werd gesproken over de kaderbijeenkomsten en de regiodag zowel voor de
middellange als de lange termijn. Een duidelijke stellingname kwam echter niet naar
voren.
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- Het verslag van de
penningmeester werd
aangenomen en het
b e s t u u r  w e r d
gedechargeerd. Vanuit de
kascontrole commissie
werd opgemerkt dat het
bestuur weinig kosten
declareerde. Dat was
beleid. De vraag werd
opgeworpen of het niet
b e t e r  wa s  we l  t e
declareren en dan als gift
weer terug te storten.  Henny de Pée heeft de kas gecontroleerd

Niet iedereen heeft immers een goed pensioen en dan schrik je ook geen mensen af
om een bestuursfunctie te aanvaarden.

- Daarna brengt Toon van Gestel verslag uit van de NGV over 2007. Voor 2008 zal er
veel aandacht zijn voor positieve zaken en de website. De vergadering gaf de
voorzitter wel een opdracht mee om op de AV te vragen naar het verdwijnen van
bestanden door een computercrash en de Belgische overlijdensgegevens die zijn
meegegeven aan de Belgische vereniging.

- Daarna ging de vergadering akkoord met het uitbreiden van het bestuur. Ook de
afvaardiging naar de ledenvergadering NGV was unaniem

- Bij de rondvraag kwam de uitbreiding van het bestuur nog even aan de orde, de
sprekers op de ledenbijeenkomsten, de links op internet ...

- Met dit al was de hele avond weer goed en volledig gevuld. Iedereen kon weltevreden
naar huis of nog even een borreltje pakken aan de bar.

Bestuur bedankt voor jullie inzet!

Henny de Pée
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DE ALGEMENE VERGADERING NGV OP 26 APRIL 2008 TE Utrecht

Een rustige vergadering waarin de normale lopende zaken zijn afgewerkt.
Mededelingen. In 2012 komt er een congres Genealogie en Heraldiek in Maastricht. De
afdeling Zuid-Limburg zal dan tevens een genealogische dag organiseren. Er komt in 2009
weer een Genealogische Dag NGV, over de plaats wordt binnen een week beslist.
Naar aanleiding van de reorganisatie van de website is flink aan de weg getimmerd, wat
veel publiciteit voor de NGV heeft opgeleverd.
Goedkeuring jaarverslagen. Het verslag van de secretaris werd goedgekeurd.
Afgevaardigde KPL had opdracht van zijn afdelingsledenvergadering, zijn ongenoegen uit
te spreken over het vastlopen van het digitaliseren van Belgische knipsels en de
daaraanvolgende overdracht van de knipsels aan de Belgische organisatie. Dit punt is met
directeur VC doorgenomen.
Belangrijkste punten uit het verslag van de penningmeester: 
Er is een batig saldo van ca.   18.000 en de hypotheek op het VC is afgelost.
Ook dit jaarverslag werd goedgekeurd. De afdeling Computergenealogie (CG) diende een
motie in met de strekking, dat de inkomsten van deze afdeling, die thans geboekt worden
op de algemene rekening NGV, geboekt zouden moeten worden op een aparte rekening
voor de afdeling CG. De vergadering oordeelde echter, dat deze kwestie in overleg en niet
per motie geregeld moet worden en nam de motie niet in behandeling. 
Bestuursverkiezing. Roelof Vennik werd herkozen als voorzitter.
Website. De webmaster gaf een overzicht van de vorderingen. Doel is communicatie tussen
leden onderling en tussen leden en kader. 
Lopende projecten. 
- Het DNA-project (Toon van Gestel). Er zijn tot nu toe ca. 300 deelnemers. Presentatie
van het rapport in oktober. Dan zien of er een vervolg moet komen.
- Multiculturele genealogie. In feite geen nieuws: Er gaat een notitie verstuurd worden, er is
contact met een organisatie voor Surinaamse genealogie en er zijn weinig ontwikkelingen
in het Vlamingenproject.

Jan Waszink

nb Ook op de website van de NGV is een verslag van deze AV geplaatst.

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 september 2008

e-mail adres: h.unij@hccnet.nl
post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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MUTATIES LEDENLIJST 
Per 06-05-2008, landelijk totaal 9323 leden, 
waarvan voor Kempen- en Peelland 325 en 21 bijkomende leden

Nieuwe leden
Dhr G.F.A. Derks Forclazpas 2 5624 ND Eindhoven
Mw T. Liebregts-Beets Hintham 14 5246 AG Rosmalen
Dhr R.L.H. van Rooij Saonelaan 1 5627 WL Eindhoven
Mw M.L.J.B.van Wijk
        - van Duurling Salderes 93 5682 EP Best

Bijkomend nieuw  lid
Mw J.M.W.F. Mentrop Geerestein 28 2403 PC Alphen a/d Rijn

Adreswijziging
Dhr J.B. Beekman St Elisabethstraat 9 5261 VK Vught
Mw M. van den Hurk van Isterdael De Wever 8 5506 AW Veldhoven
Dhr K.J.B.M. de Kruijf Hazewind 10 5454 HK Sint Hubert

Overleden
Dhr A. Schoorlemmer Iepelaar 6 5711 CL Someren

Einde lidmaatschap
Dhr G.P.J. Creemers De Korveter 6 5554 LX  Valkenswaard
Dhr H.G. de Groot Aanschot 113 5629 GZ  Eindhoven

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:
NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp
Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

GRATIS AF TE HALEN GENS NOSTRA JAARGANG 1960-1992

Bij J.B. Glasbergen in Nuenen zijn gratis de complete jaargangen 1960 t/m 1992 van 'Gens
Nostra' af te halen. De jaargangen zijn niet ingebonden; de omslagen zitten er los bij. 
Mijn telefoonnummer is 040-2832572

Met een vriendelijke groet, Joop Glasbergen.
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  V/1 16 
Carel

WIJDEVELD

 V/2 17 
Petronella
Johanna

HARMSEN

 V/3 18  
Lucas

HOUTERMAN

 V/4 19  
Theodora
PETERS

 V/5 20  
Johannes

Wilhelmus
KRAMPS

 V/6 21  
Maria

Catharina
HARMSEN

 V/7 22  
Idsard Gerrits

van der SPOEL

 V/8 23  
Trijntje Seitzes
TJAARDSTRA

zn. van Evert
Andries 

van
WEYDEVELT

en Hendrina
EMMERIK

dr. van
Hendrikus

HARMSEN en
Hendrina
Dorothea 
van LOON

zn. van Johannes
HOUTERMAN

en Theodora
LANGEVELD

dr. van Willem
PETERS en

Engelina
ANSUMS

zn. van Jan
Willem

KRAMPS en
Emilia Odilia
CUYPERS

dr. van Engbert
HARMSEN en
Maria Catharina

MONTÉ

zn. van Gerrit
Ruurds van der

SPOEL en
Taetske Johannes
POSTHUMUS

dr. van Sietze
Binnerts

TJAARDSTRA
en Akke Meintes

de JONG

schoenmaker

(

 Nijmegen
09-01-1816
† Nijmegen
23-05-1887

(

 Velp
19-06-1819
† Nijmegen
19-01-1909

akkerbouwer

(

 Nijmegen
17-12-1813
† Nijmegen
09-01-1887

(

 Nijmegen
10-12-1812
† Nijmegen
22-02-1887

kachelmaker

(

 Zutphen
21-07-1805

† Sneek
18-02-1885

(

 Maastricht
13-01-1822

wever

(

 Leeuwarden
09-05-1811
† Bolsward
21-12-1879

(

 Bolsward
05-03-1815

† Sneek
01-12-1885

x Nijmegen 25-02-1841 x Nijmegen 20-05-1847 x Sneek 20-05-1849 x Bolsward 18-05-1834

  IV/1 8 
Evert Martinus
WIJDEVELD
winkelbediende

(

 Nijmegen 18-08-1852
† Nijmegen 22-01-1937

  IV/2 9 
Hendrina

HOUTERMAN
naaister

(

 Nijmegen 01-06-1855
† Nijmegen 17-02-1937

  IV/3 10 
Antonius Josephus

KRAMPS
kachelmaker

(

 Sneek 23-01-1852
† Hilversum 26-08-1947

  IV/4 11  
Meintje 

van der SPOEL

(

 Bolsward 21-02-1854
† Hilversum 01-07-1932

x Nijmegen 22-06-1876
x Bolsward 24-11-1875

 
  III/1 4 

Johannes Ludovicus 
WIJDEVELD

bankwerker

(

 Eindhoven 29-05-1887
† Eindhoven 24-03-1954

 III/2 5  
Taetske 

KRAMPS

(

 Sneek 14-03-1887
† Eindhoven 04-09-1964

x Hilversum 19-02-1916

  II/1 2  

Antoon 
WIJDEVELD

personeelfunkionaris

(

 Eindhoven 25-12-1919

x Eindhoven 14-06-1945
 

  I/1

Ben 
WIJDEVELD
electrotechnisch Ir.

(

 Eindhoven 12-03-1947

kwartierstaat Ben Wijderveld
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 V/9 24 
Johannes 

van
GENUGTEN

 V/10 25 
Johanna Maria

DOMMELS

 V/11 26 
Jean Matthieu
DREESSENS

 V/12 27 
Marie Joseph
MANDERS

 V/13 28 
Simon

CUIJTEN

 V/14 29 
Joostina 

van
ENGELAND

 V/15 30 
Henricus

JANSSENS

 V/16 31  
Jacoba 

van
OVERBRUGGEN

zn. van
Wilhemus van

GENUGTEN en
Maria 
van der

HEIJDEN

dr. van Jan
DOMMELS en

Anna Maria
BAKERMANS

zn. van
Guillaume

DREESSENS
en Maria Helene

LAHAYE

dr. van Guillaume
MANDERS en
Anne Gertrude
CREEMERS

zn. van Nicolaas
CUIJTEN en

Johanna 
van der VORST

dr. van Hendrik
van

ENGELAND en
Johanna
BLOKS

zn. van Wouter
JANSSENS en

Maria
VERBEEK

dr. van Christianus
van

OVERBRUGGE en
Joanne de GREEF

arbeider

- Tongelre
19-04-1806
† Stratum

05-04-1897

(

 Heeze
27-01-1815
† Stratum

15-11-1883

hovenier

(

 Maaseijk (B)
02-09-1807

† Maaseijk (B)
03-10-1887

(

 Maaseijk (B)
14-08-1812

† Maaseijk (B)
01-12-1895

wever

(

 Nuenen
12-10-1808
† Nuenen

12-03-1891
(

 Nuenen
04-06-1812
† Nuenen

12-03-1891

landbouwer

(

 Mierlo
29-04-1799
† Nuenen

12-01-1878

(

 Nuenen
16-09-1801
† Nuenen

09-02-1869

x Stratum 30-04-1841 x Maaseijk (B) 19-08-1831 x Nuenen 05-06-1840 x Nuenen 15-05-1824

 
 IV/5 12 

Hendrikus 
van GENUGTEN
koffiehuishouder

(

 Stratum 30-07-1849
† Stratum 11-08-1919

 
 IV/6 13 

Maria Elisabeth
DREESSENS

(

 Maaseijk (B) 03-05-1853
† Eindhoven 17-09-1945

 
 IV/7 14 

Nicolaas 
CUIJTEN

wever

(

 Nuenen 15-07-1842

 IV/8 15  
Anna Maria 

JANSEN

(

 Nuenen 13-05-1838
† Eindhoven 19-03-1924

x Maaseijk (B) 07-06-1875 x Nuenen 22-02-1868

 III/3 6 
Joannes Josephus Christianus 

van GENUGTEN
fabrieksarbeider

(

 Maaseijk (B) 20-02-1880
† Eindhoven 31-07-1957

 III/4 7  
Antonia 

CUIJTEN

(

 Nuenen 05-07-1882
† St. Truiden (B) 12-04-1965

x Nuenen 03-07-1905

  II/2 3  

Wilhelmina Hubertina Hendrika 
van GENUGTEN

(

 Strijp 27-11-1920
† Eindhoven 13-01-1988

1   

x Eindhoven 25-06-1971
Jane Elviere 
WETZELS

(

 Bandoeng 28-11-1948
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VERDRONKEN IN EEN SLOOT

De invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland was het gevolg van de invoering van
het Franse Burgerlijk Wetboek (Code Civil, ook: Code Napoléon ) in 1811. Aan de linker
Rijnoever (waaronder het Departement des Bouches du Rhin , globaal de voormalige
Meierij van ’s-Hertogenbosch) wordt de Code Napoléon met ingang van 1 januari 1811 van
kracht, de noordelijke departementen volgen op 1 maart. Met de invoering worden
tegelijkertijd de Franse regels betreffen het registreren van geboorte, huwelijken en
overlijden ingevoerd (1). De akte van overlijden bevat de naam, leeftijd en geslacht van de
overledene, naast beroep en woonplaats, en de personalia van de twee getuigen. Als iemand
buiten zijn woonplaats overlijdt wordt een uittreksel van de akte gezonden aan de
burgerlijke stand van de laatstbekende woonplaats van de overledene, ten einde insgelijks

in de register aldaar te worden ingeschreven (2). Ondanks aanbevelingen daartoe van
onder andere de staatssecretaris van volksgezondheid J. van Heekeren jr. uit 1799, wordt de
doodsoorzaak niet in de overlijdensakte vermeld. De Nederlandse wetgever volgt daarin
klakkeloos de Franse regels, wat tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven.
In de gemeentelijke archieven van na 1811 komen soms nog verklaringen van overlijden
voor, meestal uit het einde van de negentiende, begin van de twintigste eeuw. 
Een arts stelt vast waaraan de overledene is doodgegaan, met een verwijzing naar de
“nomenclatuur van doodsoorzaken”, een lijst die werd vastgesteld door de minister van
Arbeid, Handel en Nijverheid.
Uit de oudste registers van de Burgerlijke Stand blijkt dat de officiële regels nog niet bij
alle ambtenaren bekend zijn. Met name de overlijdensregisters zijn nog zeer summier,
lijkend op de begraafregisters van vóór 1811. Zo worden getrouwde vrouwen nog veelal
met hun man’s naam geregistreerd, en ontbreekt in veel gevallen de leeftijd van de
overledene. Aan de andere kant leidt die vormvrijheid soms tot verrassende toevoegingen
in de aktes.

De broers Nicolaas en Tholof van Laarhoven, wevers, woonachtig te Oirschot, geven op 18
november 1811 bij de ambtenaar van burgerlijke stand het overlijden aan van Corneille
(Cornelis) Heesters, woonachtig in Moergestel, kanton Hilvarenbeek, departement Bouches
du Rhin. Volgens de aangifte is hij overleden op zaterdag 16 november 1811. 
Bij uitzondering voegt de ambtenaar de doodsoorzaak toe:
trouvé mort noijé dans un fosse ou on lave le vourage pour les betes de corne. 
In het Nederlands betekent dat: dood gevonden, verdronken in een sloot waarin men het
voer (3) voor de runderen wast. 

Volgens het bevolkingsregister van Moergestel uit 1810 is Cornelis Heesters geboren in
1771 (4). Hij wordt gedoopt als Cornelius Ludovicus op 25 augustus 1771, als zoon van
Jacob Jan Heesters en Maria Bernard Kemps. Zijn moeder is afkomstig uit Oirschot: zij
wordt daar op 9 december 1722 gedoopt als dochter van Bernard Jacob Kemps en Jenneke
Gerrits van Zeeland. Zij trouwt voor de pastoor te Moergestel op 9 mei 1762 met Jacob
Heesters. Op 9 augustus 1762 geven de schepenen van Oirschot een borgbrief af voor haar
vestiging in Moergestel (5).
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Waarschijnlijk was Cornelis dus een bekende in Oirschot. Gelukkig maar, anders had hij,
gegeven de tragische omstandigheden van zijn overlijden, mogelijk als N.N. (6) in de
overlijdensregisters te boek gestaan. 

(1)  G.J. Heederik, Van kasboekregister tot burgerlijke stand, Meppel 1973, pag. 205.
(2) Art. 50 tweede lid BW (oud)
(3) de ambtenaar schrijft vourage in plaats van fourrage

(4) Bevolkingsregister Moergestel nr. 93 (1810), pag. 857
(5) R Oirschot 2474 f. 155.
(6) N.N., afkorting voor nomen nescio (Latijn: ik weet de naam niet).

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

SCHOENENDOOS.

Kleinzoon Jesper kijkt me vol ongeloof aan als ik hem vertel dat er nog geen televisie en
mobieltjes waren toen ik zo oud was als hij. Het is de start van een verhaal over de radio en
onze telefoon met een abonneenummer van 4 cijfers.
Één keer heb ik het huis van een overleden tante mee leeg geruimd. Het eerste halve uur
voelt het als een ontheiliging. Het is een vreemde gewaarwording als je in de intimiteit van
haar kasten duikt en kennis neemt van de inhoud. Daarna word je praktisch, haar inboedel
moet immers geruimd en verdeeld. 
Ik ging naar huis met wat spulletjes en een grote schoenendoos, die bijna in de papierbak
verdwenen was. Thuis bleek de doos een schatkist te zijn: een trouwakte uit 1868 van mijn
overgrootouders, bidprentjes, brieven, nieuwjaarswensjes met een strak regelmatig
handschrift van mijn toen acht jaar oude moeder, borduurwerkjes van de
leraressenopleiding van de Zusters van Oirschot, persoonsbewijzen uit de oorlog met een
vingerafdruk, een vergeeld kerkboekje enz. 

Wat moet je met die oude troep, zullen velen zich afvragen. Door het vroege overlijden van
mijn ouders heb ik vele verhalen gemist over hun leven, mijn familie en de tijd waarin ze
opgroeiden. Der stille getuigen uit de doos vullen nu voor een deel die leegte in. Mijn
kinderen en kleinkinderen kunnen nu ervaren dat zij een deel zijn van een lange
geschiedenis. Ik vertel ze hoe hun bekende zaken er vroeger uitzagen als deel van het leven
van opa en oma. Zulke verhalen blijven lang hangen. Zij scheppen banden en dragen
waarden over, ook onze verhalen over de kerk. De schoenendoos is een bron van verhalen,
mis ze niet als je het huis van oma of je ouders gaat opruimen. 

Auteur Steef Pas. 
Ingezonden: Anton van der Vorst
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HEBBEN WE INDERDAAD MEER GEMEEN DAN ALLÉÉN DE FAMILIENAAM?

Gedurende mijn hele leven heb ik al interesse gehad in geschiedenis, in het bijzonder die
van mijn voorgeslacht. Veel voor interessante zaken, vooral foto's, brieven en officiële
papieren heb ik sinds mijn jongensjaren al verzameld maar tegen mijn 50ste ben ik de
familiegeschiedenis pas werkelijk gaan onderzoeken. 

Mijn vader is geboren in Deventer, maar zijn vader kwam uit Middelburg. "Wij zijn
Zeeuwen", zei hij dan ook wel eens met een zekere trots en in momenten van tegenspoed
gebruikte hij dan ook altijd het Zeeuwse wapendevies luctor et emergo (ik worstel en kom
boven), waaraan hij een zekere kracht leek te ontlenen.
Wie schetst dan ook mijn verbazing toen uit mijn onderzoek bleek dat beide Middelburgse
overgrootouders geboren en getogen waren in Leeuwarden en dat de Moezelaars stammen
uit een echt Fries geslacht dat al sinds vele eeuwen in en rond Leeuwarden heeft geleefd.

Het echte onderzoek begon in 1982 met het raadplegen van de Nederlandse telefoon-
boeken. Ik had nog geen computer en moest daarom een aantal dagen per fiets naar het
postkantoor, waar ik per dag een telefoonboek mocht lenen. De zoektocht leverde een
twaalf namen op, aan wie ik een brief stuurde met het verzoek een bijgevoegd formulier te
willen invullen. Deze werden alle zonder uitzondering ingevuld en geretourneerd.
Sommigen konden, kennelijk door eerder ondrzoek, enkele eeuwen teruggaan, maar alles
paste in elkaar. Wij allen hebben een gezamenlijke voorouder: Hendrik Roelofs Moezelaar
die rond 1800 een drukkerij had in Leeuwarden. Via drie van zijn zonen lopen lijnen naar
het heden waartoe alle nu levende Moezelaars behoren. In één van die lijnen schrijft men
de naam met een s, de overigen met een z.

De eerste contacten werden telefonisch gelegd: met David Moezelaar uit Deventer, Henk
Moezelaar uit Leeuwarden en met Jan Moeselaar uit Oegstgeest. Wij spraken af om elkaar,
met echtgenotes, in mei 1983 in een motel in Deventer te ontmoeten. Mijn vrouw en ik
waren daar al vroeg en zaten, wat gespannen, tegenover de glazen draaideur waardoor
steeds mensen binnenkwamen. Toen zag ik een echtpaar van mijn eigen leeftijd. Zij bleven
staan, de vrouw knikte in mijn richting en ik hoorde haar tegen de man zeggen: "Daar
zit-ie. 't Is net je vader!" 
Het werd een zeer geanimeerde en heel gezellige dag die wij nog vaak herhaald hebben. 
Al 25 jaar komen wij sindsdien jaarlijks bijeen en op zo’n dag constateren echtgenotes wel
weer eens welke trekjes ”de mannen” naar hun mening gemeen hebben, althans die zij
menen in ons te zien. “Ach,” denk ik dan: twee eeuwen geleden! Her kàn gewoon niet!” Je
kunt de genetische inbreng van de moeders toch niet wegpoetsen?

Maar toen wij wat later in een nieuwe buurt woonden hadden we bij ons de
“Moezelaarsdag”. Een van onze nieuwe buren refereerde later aan die dag als "de dag
waarop jouw broers er waren, Henk”. En niet lang geleden, op bezoek bij één van hen,
werden bij het afscheid voorgesteld aan een zojuist binnenkomend echtpaar. De man keek
naar de gastheer, toen naar mij en zei: “Jullie lijken op elkaar!” Toeval? Verbeelding?  Of
beschikken wij in onze vaderlijn echt over hardnekkig sterke genen?
 

Ingezonden door dhr. H.P.W. Moezelaar, Ori 2, 5663 TD  Geldrop
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INFORMATIE OP INTERNET.

Al sinds vele jaren verzamel ik bidprentjes voor mijn genealogie. De oogst is maar schraal
maar ik klop alle door mij verzamelde bidprentjes in op mijn pc. Mijn bestand met
gegevens staat op internet bij Familieberichten-on-line (www.hollantsnet.nl). Op deze site,
oorspronkelijk begonnen door Mark Hollants uit Tilburg, stonden per eind april 2008:
Bidprentjes:  151.788 stuks
Geboorteadvertenties:   60.089 stuks
Geboortekaartjes:     2.751 stuks
Huwelijksadvertenties:   12.724 stuks
Overlijdensadvertenties: 347.385 stuks
Rouwbrieven:     2.446 stuks
Trouwkaarten:          28 stuks
Totaal: 577.211 stuks
Een aanzienlijk bron van informatie zeker als men er rekening mee houdt dat in
advertenties meerdere namen voorkomen. Een aantal deelnemers aan dit project zetten
direct de gescande kopie van hun informatie op de website. Anderen, zoals ik, geven er de
voorkeur aan om niet alles bij voorbaat te scannen en maken alleen een scan op verzoek.
De aanvrager klikt op een nummer in de regel op zijn beeldscherm en via
www.hollantsnet.nl krijg ik een e-mailtje met het verzoek om een scan. Het voordeel voor
mij is dat ik zo nog wel eens in contact kom met mensen die aanvullingen kunnen geven op
mijn genealogisch onderzoek. Dankzij een vraag van een meneer Rekmans kon ik zo de
link leggen tussen twee families Rekmans die tot dan beweerden geen familie van elkaar te
zijn. Wilt U ook deelnemen? Ga dan naar www.hollantsnet.nl en klik op contact onder de
kop oproep. Als U meedoet zult U zien dat er niets is dat voorgoed verdwijnt als men de
herinnering bewaart.

Ferrie Moubis, Hulst
www.moubis.nl

UNIEK KWARTIERSTATENBOEK VAN BERGEIJK EN OMGEVING

Dit voorjaar verschijnt er in Bergeijk een unieke publicatie met 1464 kwartierstaten uit
Bergeijk en zijn omgeving met als titel:
”Kwartierstaten  Bergeijk & omgeving” . Het is een driedelig genaaid gebonden A3-
formaat oblong boekwerk, uitgevoerd met een harde omslag voorzien van echt antiekbruin
leer met versieringen, pilaarsloten en beslag.

Een kwartierstaat is een genealogisch schema van rechtstreekse voorouders van generatie
tot generatie, waarbij één kwartier iedere stam- of voorouder van een bepaalde persoon is.
Een kwartierstaat wordt per generatie opgebouwd. De kwartierdrager, de persoon waarop
de kwartierstaat gebaseerd is, ook wel  probandus genoemd, vormt de eerste generatie. 
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Voor de tweede omvat hij dus twee voorouders dan wel kwartieren, en voor iedere
volgende telkens het dubbele aantal. De kwartierdrager wordt met 1 aangeduid, de ouders
met 2 en 3. Mannen worden met even en vrouwen met oneven getallen benoemd. 

Altijd hebben mensen al belangstelling getoond voor hun afkomst. Reeds het Oude en het
Nieuwe Testament bevatten afstammingsreeksen. De wetenschap van de afstamming, de
genealogie, werd in de middeleeuwen van zeer praktisch belang, toen de kerk
huwelijksbeletselen van aan en bloedverwantschap vaststelde en toen kandidaten voor
hoogadellijke waardigheden moesten bewijzen het vereiste aantal kwartieren te bezitten.
Ook moest men erfrecht met een stamboom kunnen staven. Reeds in de 13de eeuw
kwamen ook familienamen in gebruik voor nietedelen. Dit had tot grotere juistheid en
duidelijkheid in de geslachtslijsten kunnen leiden, maar eerzucht verleidde dikwijls tot
vervalsing, hetgeen aan genealogie eeuwenlang het predikaat van onbetrouwbaarheid
verleende. Thans houden vele amateurs zich bezig met genealogie. Een levendige materie
met al die dode mensen! 

Erg geïnteresseerd in genealogie als gevolg van mijn familieonderzoek wat geresulteerd
heeft in een publicatie van de familie "Slenders", getiteld: 
Slenders & Slenters, Familiegeschiedenis 1595 – 1981 , nam ik later het plan op, mijn
onderzoek te verbreden tot mijn biologische voorouders. Ik was erg benieuwd wie mijn
voorouders waren, wat ze deden om in hun levensonderhoud te voorzien, in wat voor tijd
ze leefden, welke namen ze droegen en waar ze woonden en werkten. Met die gedachte
begon ik gegevens te verzamelen, een schema te ontwikkelen en  die gegevens te
verwerken in dat schema. Gaandeweg werd het resultaat duidelijk. Dit leidde tot een
kwartierstaat, een schema, waarin hier de gegevens van 126 voorouders in zes generaties,
overzichtelijk worden weergegeven. 

Daarna werd het besluit genomen om enkele kwartierstaten te maken van aanverwante
personen en van personen uit de nabije omgeving van mijn jeugd. Stilaan wekten die
diverse familieverbanden en hun voorouders mijn nieuwsgierigheid steeds meer op, met het
gevolg dat het onderzoeksgebied geleidelijk werd uitgebreid. Dit was het moment waarin
besloten werd om een publicatie te maken van mensen uit Bergeijk. Dit werd later
uitgebreid met "omgeving".
 
Dit boek bevat kwartierstaten van personen uit Bergeijk, Borkel en Schaft, Luyksgestel,
Riethoven, Westerhoven, Eersel, Duizel en Lommel. Van Eersel, Duizel en Lommel zijn
slechts een beperkt aantal kwartierstaten gemaakt. Daarnaast zijn er ook nog kwartierstaten
van personen uit naburige dorpen opgenomen, waarvan het gezin of echtpaar
oorspronkelijk afkomstig is uit een van de bovengenoemde plaatsen, of die daarmee een
nauw familieverband hebben.
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Van een familie of gezin is een kwartierstaat opgenomen:

- als de kwartierdrager of probandus geboren is rond 1945 plus of min ca 20 jaar. Dit
heeft te maken met leeftijdsverschillen van de eerste generatie ouders. De
kwartierdrager, geboren rond 1945 kan zowel het jongste dan wel het oudste kind uit
een gezin zijn. Zo ook kunnen er onderlinge leeftijdsverschillen bestaan van 20 jaar en
meer tussen broers en zusters van de vader en/of moeder van de probandus.

- als de eerste generaties voornamelijk stammen uit de hierboven genoemde plaatsen of
uit de directe omgeving.

Het uiteindelijke resultaat, van 14 jaren intensief vorsen  naar onze voorouders, in tal van
historische documenten, berustende in archieven in binnen- en buitenland, is een driedelig
boekwerk. Bovendien bevat deze publicatie nog de volgende geïllustreerde hoofdstukken;

- Voorafgegaan door een ”Voorwoord” en een "Inhoudsopgave" begint dit boekwerk,
met het hoofdstuk "Geboekt van wieg tot graf", over de aard en vindplaatsen van de
documenten waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden. 

- In het tweede hoofdstuk "Toponymie" wordt aandacht besteed aan de naamgeving van
dorpen, gehuchten, waterstromen en van de bodemgesteldheid in Bergeijk en
omgeving. Dit hoofdstuk is toegevoegd omdat vele mensen hun familienamen
ontlenen aan toponiemen en is tevens een inleiding op het volgende hoofdstuk.

- Deze zoektocht zou onmogelijk zijn geweest als de mensen elkaar niet van namen
hadden voorzien. In het hoofdstuk "Antroponymie" wordt de naamgeving van personen,
voornamelijk van onze voorouders, behandeld.

- In die naamgeving spelen familieverbanden een belangrijke rol, hetgeen leidt tot het
hoofdstuk "Genealogie", waarin een korte toelichting wordt gegeven op de diverse
onderzoeksmogelijkheden en op het weergeven van de onderzoeksresultaten. 

Daarmee wordt het algemene gedeelte van dit boek afgesloten, wat tevens een belangrijke
leidraad kan zijn voor de beginnende familieonderzoeker.
Het feitelijke resultaat van al dit genealogisch speurwerk wordt weergegeven in de bundeling
van kwartierstaten, die daarna volgt, voorafgegaan door een alfabetische index. Die bundeling
vormt de neerslag van familierelaties vanaf omstreeks het jaar 1700.

Tot slot wil ik iedereen mijn oprechte dank betuigen, die in welk opzicht dan ook, een
bijdrage heeft geleverd bij het tot stand komen van deze publicatie.

Gerard Slenders
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WONDERVAL.

Thomas WONDERVAL, oud 35 jaar, dus geboren rond 1750, huwde in juli 1785 te Mierlo
Wilhelmina van Turenhout. (Hij overleed te Mierlo op 12 juni 1804).
In de ondertrouwakte is sprake van: ‘gebooren te Vugt’. Vugt kan echter volgens meerdere
archivarissen ook gelezen worden als Trigt!
Nazoekingen in archieven van ’s-Hertogenbosch (Vught), Maastricht, Arnhem (m.b.t. het
Gelderse Tricht) en Zuidoost Brabant (Eindhoven/Mierlo) leverden tot nu toe geen resultaat.
Volgens een achterkleinkind zou de familie Wonderval afkomstig zijn uit Duitsland en daar
Wunderfall geheten hebben!
Op Internet blijkt dat de naam Wonderval thans niet meer voorkomt in Nederland, België of
Duitsland, evenmin als de naam Wunderfall.

Vraag 1: Kan ‘Trigt’ of ‘Vugt’ mogelijk bedoeld zijn als (Wald)Feucht, 
een kleine gemeente, 12 km ten oosten van Sittard? 
Of gaat het om V ügten, een woonplaats in Niedersachsen, gemeente Georgsdorf.
Of om "Füchte", een woonplaats bij Gronau, Nordrhein-Westfalen;  
of om "Füchten", een plaats bij Ense, Nordrhein-Westfalen.

Vraag 2: Waar of wanneer is Thomas Wonderval geboren? 
Vraag 3: Is de naam Wonderval een verbasterde Duitse familienaam? 

Zoja, wat is dan de originele Duitse naam? 

Vraag 4: Wie heeft er informatie of advies, 

waardoor we dichter bij een antwoord kunnen komen?

Reacties naar Toon van Gestel of beter nog:
rechtstreeks naar Hein van den Eijnden: jelke@wish.nl 

VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Amersfoort en Omstreken, april 2008
- Wageningse archieven digitaal beschikbaar.
- Het Garnizoen van Amersfoort, door Wim Zevenboom
- Inkwartiering van soldaten en stalling van paarden, 1747-1748, door Wim Zevenboom
Apeldoorn en Omstreken, 2008-1
- Onderzoek naar relaties van VOC-schipbreukelingen met aboriginals.
Genealogica, afd. Flevoland, april 2008
- Monsterrollen; zie www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl
GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, februari 2008
- Kwartierstaat Godfroij, door Jeannette Emons-Godfroij. 
- Lijst van hoogstaangeslagenen in belastingen in het hertogdom Limburg,

- deel 3, door mr. Stefan J.H. Vrancken.

 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 16, nr. 2, 06-2008 45

Gens Propria, afd. Kennemerland, maart 2008
- Een opmerkelijke exercitie, door N.A. Woortman.
- Genealogie en notitiesystemen (vervolg), door D.F. Goudriaan
Gepermeteerd, afdeling Den Bosch en Tilburg, december 2007
- Het kadaster van ‘s Hertogenbosch (1822-1972), door Nico Koppers
- Een Tilburgse tak aan de Rijense boom (Houtepen), door Sjef Trommelen.
- Bevolkingsreconstructie Loon op Zand, door John Boeren.
Hollands Noorderkwartier, maart 2008
- Mr. Jan Swart, chirurgijn te Egmond aan Zee, door R. Bijl en A. Leijnse.
- Kwartierstaat Kuhne-Van Eteren.
- Armenzorg in Alkmaar (3 en slot), door Jos Kaldenbach.
Koggenland, afd. Oostelijk West-Friesland, maart 2008
- Fragmentgenealogie Spruit (I), door Marry Luken-Sluis.
NoordKOPstukken, maart 2008
- De Helderse en Huisduiner bevelhebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw, 

door P. Dekker.
Ons Erfgoed, januari-februari 2008
- Grondrechten in vroegere tijden (1), door J.W. Koten.
- Werken op de volmolen aan het Pompenburch in 1614 te Rotterdam, Ton Hokken.
- Beroepen van toen (rolbidder - runmolenaar), door H.M. Lups.
- De oudere generaties van het geslacht De Best uit Strijen (slot), K.J. Slijkerman.
- Je familiegegevens publiceren, door H.M. Lups.
- Bronnen betreffende de spoorwegen in Nederland, door H.M. Lups.
Rijnland, maart 2008
- Verkoop van lijken aan enige heren ' Studiosi ', door Henk Werk.
- Nachtelijke overval in de Weijpoort van 1480, door F.J.A.M. van der Helm.
Stichtse Heraut,april 2008
- Tot overgrote leedweswn en uiterste droefheijd, door Yvonne Jansen-Linse.

- Verzoeken tot confinering van vrouwen in een verbeterhuis.
Twente Genalogisch, februari 2008
- Doodsbriefjes, het einde van het leven van je voorouders in beeld, door Helmoed Boom.
- Je genealogische gegevens op internet, hoe doe je dat?
West Noord-Brabant, 2008/1
- Adriaan van Campen. (2) De beruchtste misdadiger van Breda, 

door de HH Martijn en Ides.
- Breda: hoe een boerendorp stad werd (deel 1), door Ad van Meer.
IJsseldelta, maart 2008
- Parenteel van Jan Hedrixen (Wolfs), door Mw van der Harst
- Stambomen uit Giethoorn en verre omgeving. (Uitgave op CD)
Zaanstreek-Waterland, maart 2008
- Kwartierstaat van Veronique Blok (6), door Margriet Blok-Charbot.
- Genealogie van Jan Ris, door Rob Ris.
- Wat van verre komt (fam. Boom), door Rob Boom.
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11 en 30, Afdeling Friesland, januari 2008
- Een erfstuk uit Matrilineaire lijn, door Mr. B. Van Haersma Buma.
- Van Sappemeer via Joure naar Dordrecht, door Hannie Faassen.

- Nolkes, Lolles, De Heer.
- Kwartierstaat van Foekje Dillema, door Albert Hoekstra en Martha Kist.
1340, Afdeling Rotterdam en Omstreken, voorjaar 2008
- De heren van Putten en hun heerlijkheid (1), door Cees Nienoord.
- Van Liber Amicorum tot Poesiealbum, door Roelof Vennik.

- Onbekende hulpmiddelen bij recent genealogisch onderzoek.

Heemkundekringen:

D'n Effer, 't Hof van Liessent, maart 2008
- Wie was Frans Maas, door Nelly de Groot-Cooijmans
- Heemdagen 2008 in Laarbeek
Weerderheem Valkenswaard, 't Periodiekske, maart 2008
- Ouw getög (oude werktuigen), door Bert van Meijl.
De Berse, Qost-West- en Middelbeers, 2008/1
- Beerzenaren in Amerika, door Maarten Vennix.
- Vanaf  "Zonneheuvel" bekeken, door Jan van Gils.
De Kroetwès; "Het land van Thorn", januari 2008
- De (water)molens van Ittervoort, door Peter Roost
- Diverse artikelen over molens in de omgeving, door div. auteurs.
De Vonder; Asten Someren, maart 2008
- Heihorsten: terug naar het landschap van vroeger, door Ria Berkvens.
D'n Tesnuzzik; Beek en Donk, 2008/1
- Een wandeling op het boerenerf in de twaalfde eeuw, door Antoinette Hijbers
De Heijmraeder; "De Hooge Dorpen", 2008/1
- Leeuwerikhoeve: onbekend en onbemind?, door Bart Beex.
De Scheeper; Reusel, maart 2008
- Een Reuselse familie in beeld (Wouters-Lavrijsen), door Jo Hendriks.
De Drijehornickels; Nuenen, april 2008
- 'Drijehornick'  Wat zegt een naam?, door Joop Glasbergen.
- Hollywood in Nuenen, door Hans Korpershoek

- De opnames voor de film Lust for Life over het leven van Vincent van Gogh.
- Christiaan Cleene; een gewelddadige schoolmeester in Nuenen, door Jack van Hoek.

Deze tijdschriften en nog vele andere, liggen elke afdelingsavond ter inzage / te leen.
Dhr. Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

Ger Kleinbergen.
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Het pauperparadijs
Auteur: Suzanna Jansen
Amsterdam-Noord tijdens de crisisjaren: Roza Dingemans, moeder van een door schulden en
alcoholisme getroffen gezin, probeert koste wat kost haar waardigheid te bewaren. Ze ontleent
trots aan een gerucht over een voorname afkomst en een misgelopen erfenis.
Maar is dat werkelijkheid of mythe?
Op zoek naar de feiten stuit haar kleindochter, de auteur, op een verborgen stuk Nederlandse
geschiedenis: een uniek heropvoedingsexperiment in de Drentse nederzetting Veenhuizen,
waaraan haar voorouders zijn blootgesteld. 
In drie enorme gestichten werden vanaf 1823 tienduizenden arme stadsgezinnen gedrild tot
nuttige burgers. Maar wat begon als een bevlogen plan om de onderklasse te verheffen,
veranderde al snel in een fuik. In een betrokken, beeldende stijl volgt de schrijfster vijf
generaties van haar familie langs alle goedbedoelde beschavingspogingen. Van de
bedelaarskolonie Veenhuizen tot het wonen-onder-toezicht in de arbeiderswijken van de
twintigste eeuw. Gaandeweg tekent zich af hoe deze opvoedcampagnes ingrijpen in het leven
van Roza Dingemans en haar nazaten.
(Uitgave 2008 - 255 bladzijden)

Heraldiek
Auteur: Derkwillem Visser jr
Ridders in glanzende wapenuitrusting komen heden ten dage hooguit nog voor in
geromantiseerde verhalen. In de periode van de kruistochten (11de-13de eeuw) hadden de
kruisvaarders herkenningstekens nodig om zich te onderscheiden. Het is dan ook in deze
periode dat de wetenschap (of kunstuiting) heraldiek tot ontwikkeling komt.
In onze moderne jachtige samenleving is het allerminst verwonderlijk dat de belangstelling
voor het (familie)verleden weer groeiende is. Het ontwerpen van een eigen familiewapen dat
voldoet aan de regels van de heraldische wetenschap raakt steeds meer in zwang.
In dit boek beschrijft de heraldicus Derkwillem Visser jr de geschiedenis, de regels en de
belangrijkste tekens uit de wapenkunde. Rijk geïllustreerd kan het boek aanleiding zijn om
zelf de stap in het verleden te zetten, en op zoek te gaan naar de tijd van onze voorouders die
hun identiteit vastlegden in het familiewapen.

Noord-Brabant in de negentiende eeuw 
Auteur: W.G.M. van der Heijden
Het gebied dat nu de provincie Noord-Brabant beslaat, is samengesteld uit eenheden met een
sterk van elkaar verschillende historische achtergrond. 
Aan het begin van de 19e eeuw maakte ‘Braband’ deel uit van de Bataafse Republiek. De
inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810 had tot gevolg dat de overheid volledig naar
Frans model werd ingericht, met departementen, arrondissementen, kantons en gemeenten. 
In 1813 keerde het tij. De Fransen werden verdreven en de prins van Oranje kwam als koning
Willem I aan het hoofd van de natie te staan. 
In de Grondwet van 1814 omschreef men de nieuwe provincie als: ‘alle de landen en steden,
voormaals bekend onder den naam van generaliteitslanden, en in lateren tijd verkregen en
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daarbij gevoegd zijn.’ Een nadere afbakening van het Brabantse grondgebied volgde met het
SB van 20 juli 1814: ‘De provincie Braband zal tot limietscheiding hebben het Hollandsch
Diep, de Biesbosch, het Bergsche Veld en de Oude Maas tot bij Heusden, komende
dienvolgens alles wat bezuiden die wateren ligt aan voornoemde provincie, en loopende
vervolgens die limietscheiding van de Oude Maas bij Heusden, met insluiting van die stad en
het dorp Beern, in eene regte lijn op de Maas tot bij de heerlijkheid Well.’  Nadat de
noordgrens nog verlegd was, werd in de Grondwet van 1815 de naam ‘Braband’ vervangen
door ‘Noord-Brabant’. 
In dit boek zijn de belangrijkste instellingen van de provincie en het rijk in het 19e-eeuwse
Noord-Brabant in kaart gebracht. Ze waren werkzaam op de terreinen bestuur, rechtspraak,
belastingen, defensie, onderwijs, waterstaat en landbouw. Taken, organisatie en territoriale
indelingen worden beschreven, gebaseerd op wetten en regelingen. 
Schema's en kaartjes geven toelichting op de tekst en omgekeerd. Ter oriëntatie is een grote
kaart los bijgevoegd met ingetekend de namen van de gemeenten. 
Noord-Brabant in de negentiende eeuw vormt een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die
probeert de wortels van zijn familie op te sporen.
(Uitgave 1993 – 383 bladzijden)

Co van het Groenewoud
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