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VAN DE REDACTIE

Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen

je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie

richten jullie je? Wat is jullie meerwaarde? Wat is de belevingswaarde van de 3 letters

NGV? De paraplu, die we vonden, noemden we verbreding: Verbreding van kennis en van

kennissen, van contacten, van informatie over bronnen, van mogelijkheden en methoden.

En van plezier in onze hobby en met elkaar. De beste PR is immers, dat hetgeen je belooft

ook aanspreekt en in de praktijk van alledag zo beleefd wordt. In dit nummer schrijft Anton

Neggers over middeleeuwse matroniemen en het nageslacht van een van deze

voormoeders; W. van Haeringen over de Maatschappij van Weldadigheid uit de nieuwe

tijd. De nieuwste tijd –nog geen eeuw geleden, aan het begin van de 20ste eeuw- is

vertegenwoordigd met Russische Spoorwegobligaties. Ad Wijnen levert ook

internetadressen om te zoeken op het wereldwijde web. Met diens toestemming nemen we

een artikel over van H.M. Lups over hoe zelf te publiceren. En dan maken we ook nog

kennis met cursussen, collecties, lezingen, nieuwe leden, nieuwe uitgaven en nieuwe

aanwinsten in onze bibliotheek. Verbreding alom? Oordeelt u zelf!     

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 13 januari 2009 Het digitaal archiveren van genealogische documenten

door Martijn Spruit, hoofd automatisering van het

Centraal Bureau voor Genealogie.

Dinsdag 17 februari Katholieke huwelijksmoraal in de eerste helft van de 20e eeuw

en discussie over Het rijke roomse leven door, resp. onder

leiding van, René Bastiaanse, directeur van het Brabants

Historisch Informatiecentrum

Dinsdag 17 maart Genealogisch onderzoek in Duitsland door ir. R.A.J. Dix

Dinsdag 21 april Ledenvergadering van de afdeling. 

Bijzonderheden in het maartnummer
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KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 13 januari 2009

Het digitaal archiveren van genealogische documenten 

door Martijn Spruit

Spreker zal de volgende thema’s behandelen:

- De situatie bij het CBG: wat wordt er gedigitaliseerd, en hoe.

- De vertaling naar een privésituatie: wanneer digitaliseren, en hoe.

- De situatie bij het CBG: wat wordt er bewaard, en hoe is de opslag en backup geregeld.

- Wat slaat men privé op, hoe pak je dit aan, hoe regel je back-ups.

- De theorie van het CBG over opslag: de structuur van de database en de afbeeldingen.

- Hoe is dit te vertalen naar een privé-situatie.

Behalve de theorie (en dus ook de techniek) zullen zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden

worden gegeven. Spreker heeft niet het definitieve antwoord over hoe men deze zaken

moet aanpakken, maar zal wel, door middel van voorbeelden, mogelijke oplossingen en

richtingen aanwijzen. 

Dinsdag 17 februari 

Katholieke huwelijksmoraal in de eerste helft van de 20e eeuw 

door René Bastiaanse. Een discussie over Het rijke roomse leven. 

Bij de titel van de voordracht is geen toelichting nodig. Na de pauze willen we, onder

leiding van de spreker, een discussie hierover op gang brengen op basis van uw eigen

ervaringen.

Dinsdag 17 maart

Genealogisch onderzoek in Duitsland 

door ir. R.A.J. Dix

Bij onderzoek naar voorouders komt men vroeg of laat in Duitsland terecht. Onderzoek

doen in Duitsland is duidelijk anders dan in Nederland. Duitsland is een groot land met een

complexe historie. De neerslag daarvan vinden we terug in een andere structuur van het

archiefwezen, andere soorten bronnen, andere schriftsoorten. Bovendien maakt het verschil

of uw onderzoek voert naar de grensstreek met Nederland of naar verder weg gelegen

deelstaten of naar voormalige Duitse gebieden in Oost-Europa. En er is een andere cultuur.

Kortom, een goede voorbereiding is absoluut noodzakelijk. 

In de lezing wordt u aan de hand van vier stappen meegenomen langs de verschillen met

onderzoek in Nederland, langs de archieven waarbij met name de situatie in Nordrhein-

Westfalen zal worden belicht, de meest interessante bronnen voor genealogen,

verenigingen, publicaties en last but not least natuurlijk de mogelijkheden die internet biedt

voor zowel de voorbereiding als voor het zoeken naar familienamen. Verder komen ook

digitaliseringsprojecten aan bod. Tevens zal worden ingegaan op de veranderingen in het

voor menig genealoog beruchte Datenschutzsysteem per 1-1-2009. En voordat u een reis

naar Duitsland wilt gaan ondernemen is het natuurlijk noodzakelijk om eerst te kijken wat

er al in Nederland voorhanden is. Dat spaart kosten en tijd en zal dus in de lezing ruim

aandacht krijgen.
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 03-11-2007, landelijk totaal 9455 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 325 en 25 bijkomende leden

Nieuwe leden

Dhr T.A.M. Bos Postelseweg 34-A 5521 RB Eersel

Dhr H.H. Duitgenius Roselmanserf 6 5706 JJ Helmond

Dhr P.G.F. van den Hurk Planetenlaan 151 5505 NM Veldhoven

Dhr H. Lut Charlevillehof 41 5627 DG Eindhoven

Dhr E. Reker Busweg 10 5632 PM Eindhoven

Dhr W.H.C. Theunissen Chet Bakerlaan 5 5629 RB Eindhoven

Mw V. van den Weijer Korte Dijk 14 5081 WH Hilvarenbeek

Dhr J.A. Wijnheijmer Eisenhowerlaan 4 5707 CR Helmond

Bijkomend nieuw lid

Dhr J. Jansen Sprookjesbos 70 5629 JX Eindhoven

Dhr A. van der Sande Moesemanstraat 26 6031 CC Nederweert

Overleden

Dhr J.R. Blijham Livingstonestraat 114 5665 HN Geldrop

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

Mw C.A.M. Nagelkerke

   - van der Riet Boschdijk 360 5622 PA Eindhoven

Dhr J.T. Platzbeecker Wolverstraat 11 5525 AR Duizel

Dhr H.M. Vroomans Schutterslaan 10 5708 EB  Helmond

Adreswijziging

Dhr mr L.J.L.M. de Bruijn Florastate 8 5644 BV Eindhoven

Dhr V.H.C.M. Evers Distelstraat 13 6093 PV Heythuysen

Einde lidmaatschap

Dhr B.A. Baudoin Huisweg 2 6005 PL Weert

Dhr K. Berens Pachtakker 1 5625 WC Eindhoven

Dhr F.J. Donkers Herman Gorterlaan 418 5644 ST Eindhoven

Dhr D.S. Knibbe Piuslaan 54 5614 CM  Eindhoven

Dhr P.G.M. Roosenboom Vluttersven 15 5646 HX Eindhoven

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud
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HEIJLGENEN UIT OIRSCHOT

Het moeten sterke vrouwen geweest zijn, die behalve hun genen, ook hun naam hebben

doorgegeven aan hun nageslacht. Weduwen waarschijnlijk, achtergebleven met een aantal

minderjarige kinderen, die hun echtgenoot zo lang overleefden dat buurt- en dorpsgenoten

de kinderen bij hun moeders naam gingen noemen. En zo wordt de herinnering aan Aleijt

(Leijten), Beatrix (Baten), Elisabeth (Elskens), Belia (Belen), Lucia (Sijkens) en Sophia

(Fijen) nog generaties lang geëerd.

Ook de naam Heijlgenen is een matroniem: het is een samenvoeging van Heilwig Ghenen,

en heeft als betekenis: Heijlwig, de vrouw (of weduwe) van Geen (Gerrit).

De naam Heijlgenen verdwijnt al voor het jaar 1500 uit de analen: we kunnen dus met recht

van een middeleeuwse genealogie spreken. Via Heilwig en Mechteld, dochters van Arnt

Heijlgenen, beschikt de familie echter over aanzienlijk nageslacht in het Oirschotse. 

Dit artikel is een hommage aan de onbekend gebleven Heijlwig Ghenen, 

die de moeder was van:

I Arnt Heijlgenen, komt voor als schepen van Oirschot in 1395(1). In een Bossche

schepenakte uit 1459 wordt hij Aert Heilwig Ghenen soon genoemd(2). Omdat hij

een zoon Gerart en een dochter Heilwig heeft lijkt het meest waarschijnlijk dat

Arnt de zoon is van Geraert en Heijlwig. 

Arnt tr. met Mechteld, dochter van Wilhem Jorden Swijsens(3). Art Heylgenen wyf

wordt genoemd in de lijst van overtreders van de dorpskeur inzake heidemaaien

van Oirschot uit 1408(4).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Arnt Heijlgenen, volgt II

2. Gerart Arnt Heijlgenen, heeft bij Lijsbeth, dochter van Frank Wouter Scheers,

een dochter Lijsbeth, die tr. met Peter Roelof Loeden(5)

3. Heilwig Arnt Heijlgenen, tr. met Godevaert Wouter Mathijs van Esch. 

4. Mechteld Arnt Heijlgenen, tr. met Jan, zoon van Gielis van de Schueren bij

Aleijt Jan van de Vloet(6). 

De kinderen van Arnt Heijlgenen transporteren een erfpacht van 16 lopen rogge

uit 22 lopen uit het Oerscoer aan Gerard Jan Heijlgenen en Jan en Aleijt, kinderen

van Jan Henrick jonge Gijbesoens, waarover Jan Willem van Aelst op 22 april

1493 scant ende gebreck bethoent(7).

II Jan Arnt Heijlgenen, trouwt in eerste echt met Heilwich(8).

Hun kinderen zijn:

1. Heilwich, tr. met Jan Gijb de Jonge van de Broec(9). Zij zijn de ouders van Jan

en Aleijt.

2. Gerard Jan Heijlgenen, volgt IIIa

Jan Heijlgenen hertrouwt met Agnees, weduwe in 1458(10), die op 3 juli 1468 de

tocht in een half mud rogge transporteert aan Lisbeth, haar wettige dochter(11).

Uit dit huwelijk:

3. Elisabeth Jan Heijlgenen, bezit met haar halfbroer Gerard in 1463 22 lopen

rogge uit een erf geheten dat Oerscoer(12). Elisabeth verkoopt op 22 juni  1471
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een halve mud rogge erfpacht uit de Grotenecker op de Kerkhof aan

Korstiaen Henricx van de Velde(13). 

4. Jan Jan Arnt Heijlgenen(14), volgt IIIb

IIIa Gerard (Gerijts) Jan Aerts Heijlgenen anders geheten van den Scoet(15), tr. met

Heijlwig, dochter van Henric van de Scoet bij Aleijt. Geraert is schepen van

Oirschot (16).

Zijn kinderen zijn:

1. Henrick Gerijt Heijlgenen, volgt IVa

2. Aleijt Gerijt Heijlgenen, volgt IVb

Gerard wordt in 1464 genoemd als belendend eigenaar van die Tuijmerdonc en

Theuricslaer te Spoordonk(17). Geraert Jan Heijlgenen is schepen te Oirschot in

1471(18). Op 15 augustus 1470 koopt hij de Roijrijt te Spoordonk van Aleijt

Ghijsbrechts Goijaerts van Ellaer(19).

Aleijt, met Huijbrecht haar zoon, en Gerart, Jan en Art, kinderen van Henrick,

delen op 4 januari 1484 de nalatenschap van Gerard Jan Heijlgenen(20).

IIIb Jan Jan Aert Heijlgenen, heeft als kinderen:

1. Jan Jan Heijlgenen(21), volgt IVc

2. Heijlwig Jan Heijlgenen, tr. met Henrick Dirck van Hagelaer. Hun dochter is

Henrixke(22).

3. Margriet Jan Heijlgenen, tr. met Wouter Henrick Peter van de Thoren.

4. Ida Jan Heijlgenen, tr. met Anthonis Jan Ruelens

IVa Henric Geerits Jan Heijlgenen alias van de Scoet, heeft bij Aleijt, dochter van

Henric heer Philips van Geldrop een onwettige zoon:

1. Henrick Henric Heijlgenen. Peter Geraerts van Gestel transporteert op          

8 januari 1469 16 lopen uit een pacht van 22 lopen rogge uit het Oerscoer en

8 lopen uit ’t Henriclaer te Spoordonk aan Aleijt Henrick van Geldrop en haar

natuurlijke zoon Henrick(23).

De wettige kinderen van Henric bij een onbekende vrouw zijn:

2. Gheerit Henric Heijlgenen, volgt Va

3. Jan Henric Heijlgenen

4. Aert Henric van de Scoet, transporteert op 17 februari 1503 een erfpacht aan

Katrina dochter Jan Henricks van de Vloten(24).

5. Hillegont Henrick Heijlgenen. Jan Heijligen wordt in 1476 met Hillegont, zijn

zuster, genoemd als eigenaar van dat Henricslaer te Spoordonk(25).

Henric Geraert Jan Heijlgenen gelooft aan Peter van Gestel, zijn zwager, op 8

januari 1469 enige erfgoederen, hem bestorven na de dood van Heijlwig, zijn

moeder(26). De kinderen van Henric Gerits van de Schoet kopen op 4 september

1475 4 ½ mud rogge uit een huis met aangelag te Straten van de kinderen van Jan

Wolfs. Namens de kinderen van de Schoet treedt Willem Voss op(27). Henric is dan

kennelijk overleden. In 1478 transporteren de kinderen alsulcke gedeelte in de

erfenis van Gerit van de Schoet hun ouder vader, met uitzondering van de

Tuijmerdonck, aan Aleijt Gerits van de Schoet ten behoeve van haar en haar
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wettige kinderen bij Peter van Gestel(28). In 1481 transporteren ze nog een derde

deel van de Roeijrijt en de Tuijmerdonc aan Aleijt hun moeijen(29).

IVb Aleijt Geraert Jan Arnt Heijlgenen, tr. met Peter Gerits Peter van Gestel, 

H. Geest-meester te Oirschot(30).

Hun kinderen zijn(31):

1. Hubrecht Peters van de Schoet, volgt Vb

2. Dymphna Peter van Gestel, tr. met Joerden Dirck die Hoppenbrouwer(32)

3. Gerit (Geerborch) Peter van Gestel, tr. met Wilhem van Meijensfoert

4. Mechtelt Peter van Gestel, tr. met  Jan Henricks van de Vloeten(33), en met

Willem Vos van Berse(34), weduwnaar van Cathalijn Wouter van de Velde.

5. Aleijt Peter van Gestel

Aleijt Geraert Aert Heijlgenen is weduwe op 12 december 1484, als ze een mud

rogge uit vier lopen land gelegen in die Braeck bij de Wijntmoelen te Straten

transporteert aan Claeus de Becker c.s.(35).

IVc Jan Jan Aert Heijlgenen, tr. met Heijlwig, dochter van Henrick Kemps, bakker, en

Geerboren Engbert Ketelaer(36).

Hun dochter is:

1. Lijsbet Jan Heijlgenen, tr. met Dirck Goossen Neven, die als haar echtgenoot

op 1 december 1482 8 lopen rogge overdraagt aan Ghijsbrecht Pauwels    

van Lijemde(37). 

Jan is overleden voor 1478: zijn weduwe hertrouwt met Willem Nouwen,

natuurlijke zoon van heer Jacob Nouwen.

Va Gherit zoon Henrick Gerits Art Heijlgenen die men heijt van de Scoet, is eigenaar

van een huis op de Kerckhof(38). Hij is de vader van:

2. Huijbrecht.

Gerart zoon Henrick Gerits Art Heijlgener die men hiet van de Schoet transporteert

op 4 februari 1488 een mud rogge erfpacht die Danel (zoon van) heer Henricks

van de Audenhoven had gevestigd ten behoeve van Henrick van de Schoot en

Aleijt sijn wive aan Danel Art Danels(39). Dezelfde erfpacht draag Geraert over aan

Maria Jan Vosch ten behoeve van haar kinderen bij Daniel Vermeijen(40).

Vb Huijbrecht Peters van de Schoot(41), is de vader van:

3. Willem Hubrechts van Gestel, die men hiet van den Schoet, deelt op 2 maart

1500 de erfenis van Jan van Meerwijk met Marijk weduwe Henrick van Berse

en haar kinderen Willem en Henrick(42). Huijbrecht transporteert op 2 januari

1500 een stuk heijvelt te Boterwijk aan Gherart Jan Peters(43). Willem is

rechthebbende op 14 lopen rogge uit een huis te Spoordonk(44).

Peter Jan Geraerts van de Lusdonck transporteert op 30 maart 1471 een mud rogge

erfpacht uit een huis te Spoordonk aan Huijbrecht Peters van Gestel(45).
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Noten

(1) Campinia XIV (1984) pag. 61 

(2) R ’s-Hertogenbosch 1230 f. 318

(3) R Oirschot 2353 f. 122. De in dit

artikel gehanteerde folionummers

van het Oirschotse schepenprotocol

hebben betrekking op de later

aangebrachte potloodnummering.

(4) AR Brussel Rekenkamer 5237 

op de website van Hein Vera

 (http://home.planet.nl/~vera0000)

(5) R ’s-Hertogenbosch 1234 f. 77.

(6) R ’s-Hertogenbosch 1478 f. 35

(7) R Oirschot 2355 f. 44

(8) R ’s-Hertogenbosch 1204 f. 237

(9) R ’s-Hertogenbosch 1204 f. 237

(10) R ’s-Hertogenbosch 1229 f. 255v

(11) R Oirschot 2352 f. 252

(12) R Oirschot 2352 f. 28v

(13) R Oirschot 2353 f. 214

(14) R ’s-Hertogenbosch 1229 f. 232v 

(15) R Oirschot 2354 f. 199

(16) R Oirschot 2353 f. 51v

(17) R Oirschot 2352 f. 8

(18) R Oirschot 2353 f. 102

(19) R Oirschot 2353 f. 58

(20) R Oirschot 2353 f. 253

(21) R ’s-Hertogenbosch 1229 f. 263v,    

        1234 f. 77

(22) R ’s-Hertogenbosch 1249 f. 234v

(23) R Oirschot 2352 f. 5

(24) R Oirschot 2356 f. 243

(25) R Oirschot 2354 f. 6

(26) R Oirschot 2352 f. 5v

(27) R Oirschot 2354 f. 24

(28) R Oirschot 2354 f. 55v

(29) R Oirschot 2354 f. 85

(30) R Oirschot 2353 f. 122

(31) R Oirschot 2358 f. 460

(32) R Oirschot 2356 f. 77

(33) R Oirschot 2356 f. 321

(34) R ’s-Hertogenbosch 1243 f. 100

(35) R Oirschot 2354 f. 133

(36) R ’s-Hertogenbosch 1248 f. 244v

(37) R Oirschot 2354 f. 174

(38) R Oirschot 2352 f. 24v

(39) R Oirschot 2355 f. 234

(40) R Oirschot 2355 f. 246

(41) R Oirschot 2355 f. 607

(42) R Oirschot 2356 f. 309

(43) R Oirschot 2356 f. 8

(44) R Oirschot 2358 f. 398

(45) R Oirschot 2353 f. 169

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

MEDEDELING WERKGROEP KNIPSELDIENST

De verzameling knipsels is afkomstig van het RHCe en was daar vroeger ter inzage. Deze

verzameling is inmiddels uitgebreid met recente knipsels uit diverse zuidelijke kranten.

Aan de verwerking wordt door de werkgroep hard gewerkt. Inmiddels zijn van ca 10.000

knipsels de gegevens ingevoerd in een database. In de toekomst zullen de gegevens

beschikbaar zijn via de websites van de NGV en van de afdeling. Will van Oers heeft zich

teruggetrokken als lid van de werkgroep. Dat betekent ook, dat de knipsels van de afdeling

niet langer bij hem zijn in te zien. Wel blijft Will natuurlijk hét adres, voor wie inzage wil

hebben in diens eigen omvangrijke bidprentjesverzameling. 

Namens de werkgroep Astrid Magielse-Dix
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ANTONY GERAETS. EEN LIMBURGSE VOORVADER UIT DE 18e EEUW. 

 

Een zoektocht naar zijn herkomst, zijn leven en zijn nageslacht

III In de kolonie Frederiksoord

We gaan het nu, meer in detail hebben over Antony’s kolonistenperiode: Zijn verblijf in de

proefkolonie Frederiksoord is hierboven al een paar keer aan de orde geweest. In het boek

“De proefkolonie” (2) komen we Antony en zijn gezin op diverse plaatsen tegen. We leren

dat de allereerste proefkolonisten in Frederiksoord aankwamen op 29-10-1818. Antonie

Geraets zelf, 45 jaar oud, kwam op 02-11-1818 aan samen met zijn vrouw Hermina

Petronella (46) en hun 5 kinderen Joannes Henricus (14), Elisabeth (12), Theodora (9),

Maria (7) en Theodorus  (1).  Ze krijgen een huisje toegewezen dat nog maar net klaar was,

en een stuk grond van ongeveer 2 hectare. Elk gezin krijgt een groot en een klein

spinnewiel. De bedoeling is dat de vrouwen en de meisjes (al vanaf hun zesde) vlas

spinnen, de jongens spinnen wol. De man bewerkt grond van de Maatschappij zowel als de

grond bij het eigen huisje. Werkuren en vlas of wolproductie worden zorgvuldig in de

gaten gehouden en vertaald in loon. Hoewel de eerste kolonisten op vrijwillige basis

gekomen zijn wordt er een systeem gehanteerd van beloningen en bestraffingen. 

Ongeveer 3 maanden later, op 12-02-1819 komt een brief binnen van de subcommissie

Rotterdam, gericht aan de Maatschappij van Weldadigheid: 

“…  Eindelijk zal het voorzeker UWE genoegen geven te vernemen dat bij ons is

ingekomen een brief van Anthony Gerards, hoofd van de familie die van hier naar

Frederiksoord is verplaatst, strekkende om ons te informeeren dat hij al uitmuntend wel en

naar genoegen is: dit zal voorzeker contribueeren tot de reussite van onze poging om voor

dit jaar t getal der leden en giften te doen vermeerderen….”.

Klaarblijkelijk heeft hij het naar zijn zin en zoon Joannes Hendricus blijkt het op school

ook  goed te doen, hij krijgt er op 23-08-1819 nota bene een beloning voor van 3 gulden!

Kolonisten worden ingedeeld in klassen 1 tot en met 5, lopend van uitstekend tot, zeg maar,

slecht. Ook worden elk jaar medailles uitgedeeld aan kolonisten die het goed doen.

Medailles van goud, zilver of koper. Zo is in de “Staat van het gedrag der kolonisten in de

kolonie no. 1, opgemaakt op de 29 juny 1820” onder meer te lezen dat Antony in de prijzen

valt:

Gerards : ”De man verdient bijna de eerste klasse, de vrouw niet zoo proper, kop. med.

Geen goud of zilver dus, maar wel koper, hoewel hij bijna in klasse 1 thuishoort! Dat het

slechts koper is geworden moet dus wel aan zijn vrouw liggen, want die is immers niet zo

proper! Toch staat dat laatste maar te bezien want het volgende citaat uit Schackmann’s

boek [2, pag. 192/193] laat een volkomen ander geluid horen, het is inmiddels september

1819, nog maar 3 maanden later:

“Begin september is de proefkolonie klaar voor inspectie door de commissie van

toevoorzicht. (...) De onderzoekscommissie bestaat uit twee mannen die van twee kanten
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komen. De heer Siderius komt vanuit zijn huis in Wolvega, en vanuit het westen nadert

langzaam de belangrijkste bezoeker, eminent staatsman en vicevoorzitter van de commissie

van toevoorzicht Gijsbrecht Karel graaf van Hogendorp.

(...)

Van Hogendorp kiest een woning om binnen te treden, naar zijn zeggen 'zonder raad te

vragen en geheel toevallig'. En hij is blij verrast: 'De eerste intrede in een huis van de

kolonie is regt aangenaam.' Hij beschrijft een moeder die met haar dochter aan het werk is.

'Goede orde, geschiktheid, zindelijkheid, straalden door in alles.' Hij praat met de vrouw

des huizes over de 'fijne groente' die hij naast de hoeve had zien staan. 'De vrouw zeide mij

dat zij, voor keukenmeid gediend hebbende, ze gereed kon maken, weshalve de man ze

gekweekt had.' Als die man, Anthonie Gerards uit Rotterdam, even later van de veldarbeid

thuiskomt, wil Van Hogendorp onder meer weten hoe het gezin de avonden doorbrengt.

Gerards antwoordt dat ze meestal met hun kinderen lezen en vraagt of hij de graaf zijn

boeken mag laten zien. Hij gaat de trap naar zolder op, keert terug met een stapeltje

boeken en overhandigt het bovenste 'als hetgeen waarop hij den meesten prijs stelde'. Het

is een bijna honderd jaar oude uitgave van het Nieuwe Testament. Als Van Hogendorp het

doorbladert, treft hij achterin een aantal gebeden waaruit hij op kan maken dat het gezin

katholiek is. De kolonist ziet dat en glimlacht 'met eene beminnelijke zachtmoedigheid'.

Verrukt over zoveel wijsheid bij een eenvoudig man noteert Van Hogendorp dat Gerards

'eenige woorden van groote verdraagzaamheid tusschen roomschen en protestanten'

uitspreekt.” [overgenomen met toestemming van Wil Schackmann]

Dus met die properheid van Hermina Petronella lijkt het wel mee te vallen. Als Gijsbert

Karel dit hoogstpersoonlijk opschrijft ben ik onmiddellijk bereid hier meer geloof aan te

hechten dan aan de uitlatingen van de eerdere beoordelaars. Is Antony natuurlijk wel mooi

zijn gouden of zilveren medaille misgelopen!!  

Gelukkig krijgt Antony, en dus eigenlijk zijn gezin het daarop volgende jaar 1821 de

zilveren medaille; misschien toch een heel kleine genoegdoening.

In september 1820 schrijft de subcommissie Rotterdam een verslag van de door haar

opgezonden personen. Daarin is te lezen:  “Gerards, (Anthony) te zamen 7 personen, reeds

buiten schuld, ongemeen vergenoegd, voorheen arm en nu verdienende per week ƒ10.05.”

In de Star [11] van oktober 1820 lezen we: “Vele kolonisten hebben, na het afbetalen

hunner huur en het opleggen van hunnen eigen wintervoorraad, nog eene aanmerkelijke

hoeveelheid van voortbrengselen te verkoopen. Zoo b.v. hebben molenaar van Haarlem en

gerards van Rotterdam, na afbetaling en na aftrek hunner poot-aardappelen, ieder meer

dan 400 schepels aardappelen verkocht, ongerekend hunne voorraad van garst, haver of

boekweit.”

Zijn verdiensten over het jaar 1820 worden beraamd op F. 583,78, bovengemiddeld veel. De

gezinsinkomsten van kolonistenfamilies over het jaar 1820 varieerden van ongeveer 200 tot 700

gulden Schackmann [2] merkt hierbij op: “Nadrukkelijk moet gesteld dat dit de inkomens zijn

volgens de Maatschappij en zoals de Maatschappij die voor propaganda-doeleinden naar buiten

brengt. Onder de lijst staat: 
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Onder de inkomsten zijn gerekend  f 50,00 van  iedere  koe, en de opbrengst van den tuin.” 

Inmiddels, het is oktober 1820, is er van de oorspronkelijk 52 kolonisten één overleden,

zijn er vijf weggestuurd, en is er één gedetineerd in de strafkolonie.

In 1822 is er ziekte in het gezin van Antony, en niet zo’n beetje ook: we lezen in de Star

[11] van maart 1822: “geeraards in kolonie no. 1, zeer ziek geweest zijnde, betert meer en

mee., en in  een brief van Johannes van den Bosch d. d. 23 mei 1822 staat onder meer: 

“Er bestaat in kolonie N 1 en 2 eene ziekte die contagieus schijnt te zijn, althans zo iemand

daar mede in een huisgezin besmet word, lopen zelden iemand der anderen vrij. Reeds zijn

daar aan eenige kolonisten gestorven en verscheidene anderen liggen daar aan nog zeer

ziek. De wachtmeester, de vrouw van Tijmes, de Wals, de zoon van Geraads en meester

Middelboer zijn geenszins buiten gevaar.”

In de Star [11] van juli 1822 over de scholen, staat: “In no. 1 had de opkomst der kinderen

uitgemunt, en vele der grootste jongen, zelfs eenige kinderen uit de dagschool, woonden de

avondschool bij. Ongelukkiglijk werden de beide onderwijzers, daarin fungerende, den

16den mei ziek, en de één, h.h. Middelboer, sedert twee jaren getrouw en bemind in den

schooldienst bezig, overleed den 28sten daarna; terwijl de tweede, j.h. geeraerts, in het

begin van junij weder begon te herstellen, doch nog buiten staat was, het maandrapport op

te maken. Sedert dien is het schoolonderwijs in deze kolonie met vrucht weder hervat.” 

We lezen hier en passant dat zoon Johannes Henricus is gepromoveerd tot onderwijzer! De

ziekte in het gezin is echter nog steeds niet over, want: 

“Tegenwoordig is, in de eerste kolonie, de huishouding van ritmond nog ziek; die van

tymens, arends en gerards, zijn bijna alle herstellende. Thans zijn de laatst ziekgewordene

in een minder hevigen graad aangegrepen, dan bij de voorgaanden, in het laatst der

verloopene en in het begin van deze maand, plaats had.”

Het laatste bericht over de ziekte is van augustus 1822: Dokter Schuurman schrijft in de

Star van augustus 1822: 

“in mijne voorgaande berigten omtrent den staat der zieken in de eerste en tweede

koloniën te Frederiks-oord den 16den junij ingezonden, heb ik de huishoudingen

opgenoemd van ritmond, tymens, arends en gerrards, waarin destijds nog eenige zieken

waren, hoewel bijna allen herstellende; deze zijn dan ook allen reeds hersteld, en tot hunne

werkzaamheden teruggekeerd, behalve twee dochters van gerrards, die hare krachten niet

volkomen herkregen hebben, doch ook, naar alle vermoeden, spoedig volkomen hersteld

zullen zijn. Thans zijn de gegrasseerd hebbende koortsen van de vorige maanden geheel

opgehouden”

Wat de genoemde dochters van Antony betreft: het zijn bollebozen want in het op 19

februari 1823 gedateerde schoolrapport over 1822 worden genoemd als 'hebbende

uitgemunt in gedrag en vorderingen:'Elizabeth en Theodora Geraets’. Dat is leuk om te

lezen, want Elizabeth is mijn betovergrootmoeder.
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Eind 1823 wordt verhuisd naar Ommerschans: Antony staat namelijk nog steeds in de

gunst : 

Een citaat uit een brief van Wouter Visser [12] d.d. 20 december 1823 luidt: “Te

Veenhuizen zullen spoedig zeven en te O.S. vier boerenwoningen gereed zijn, bestemd om

door meest oppassende en bekwame kolonisten uit de vrije kolonien te worden bewoond;

ten gevolge daar van heb ik de eer te vragen authorisatie tot en overplaatsing van zodanige

kolonisten welke op deeze bevoerdering een billijke aanspraak hebben verkregen: in de

veronderstelling, dat deze verplaatsing door de Perm. Komm. wel zal worden

geapprobeert, zullen eerstdaags naar de O.S. vertrekken uit kol. N1 Gerards & ter

Smetten”

Dezelfde Wouter Visser [12] schrijft op 25-02-1825: “Ter voldoening aan art. 3 van het

besluit der Permanente Komm. dd. 8 dezer N3 heb ik de eer tot 2e onderwijzer in het 1e

etablissement te Veenhuizen voortestellen den persoon van Geerards, zoon van den

kolonist Gerards in kol. N5 en seedert eenig jaren als onderwijzer in de scholen van kol. 1

en 4 geemploijeerd.”
 

En op 08-10-1825 schrijft hij: “Voorts te vragen authorisatie tot het geeven van ontslag

aan de zoon van den arbeider kolonist Bosz genaamd Pieter, ten einde zich in de militairen

dienst te kunnen begeeven en aan Jannetje, dogter van den hoevenaar H. Zevenbergen te

Veenhuizen en Elisabeth dogter van den hoevenaar Gerards te Ommerschans, beide tot het

aangaan van een huwelijk buiten de koloniën.”

Deze Elisabeth, mijn betovergrootmoeder dus, trouwt, 19 jaar oud, in Norg op 12-11-1825

met Meine Jacobs van der Heide, oud 26 jaar, geboren in Drachten, van beroep

wijkmeester in Veenhuizen II buiten. Bij de huwelijksbijlagen is een verklaring, 

op 14-09- 1825 afgegeven in Dordrecht dat zij op 26-12-1805 in Dordrecht R.K. gedoopt

is. Wat de bruidegom betreft, hij is “…26 jaar oud, geboren te Drachten prov. Friesland

op 04-05-1799 blijkens een verklaring afgegeven door de grietman Smallingerland te

Drachten, van beroep wijkmeester, wonende te Veenhuizen gem. Norg, zoon van wijlen

Jacob Alberts van der Heide in leven ook genaamd Landwerk.” Meine is op 02-06-1799

gereformeerd gedoopt. 

De geboorte van hun eerste kind Wilhelmina vindt plaats op 18-05-1826. Daaruit kunnen

we afleiden dat Elisabeth bij haar huwelijk op 12-11-1825 drie maanden zwanger was.

Zoiets komt wel vaker voor, maar in de kolonie bestaan strenge regels. Er zijn diverse

voorbeelden waarin de betreffende “delinquenten” naar de strafkolonie werden verwezen.

Het lijkt erop dat Elisabeth en Meine de dans hebben kunnen ontspringen, hoewel men het

ergste te vrezen had: Meine was immers wijkmeester, een functie waarin nota bene wordt

toegezien op het zich betamelijk gedragen van kolonisten. 

Het sterke vermoeden bestaat dat Elisabeth’s ouders niet echt blij waren met deze vroege

zwangerschap. Ze zijn namelijk opvallend afwezig bij de huwelijkssluiting. Maar, dat had

misschien ook een andere reden: de bruidegom is immers protestants! Er zit bij de

huwelijksbijlagen een notariële akte [no. 1696 opgemaakt 14 oktober 1825 voor notaris

Aman te Ommen]. Daarin staat dat Antonius en Hermina P. "uitdrukkelijke en formele
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toestemming " verlenen voor het huwelijk van Elisabeth en Meine. Het woord uitdrukkelijk

lijkt te duiden op hartelijke instemming, maar het is vermoedelijk niets anders dan dor

notarisjargon. 

IV Na de kolonistentijd: een paar gegevens over Antony’s nageslacht

A.A. van der Heide (achter-achterkleinzoon van Meine van der Heide en Elisabeth

Geraets, wonend in Canada) laat me in een e-mail weten:

"Verder vond ik het jubileumboek van de Geref. Kerk in D'vaart [13] de handtekening van

onze illustere Meine, in het ondertekeningsregister voor diakenen. Enkele jaren tevoren

meende de kerkeraad hem het lidmaatschap te moeten weigeren. Ook dat wordt in het boek

vermeld, in een beroepszaak gericht aan de classis Hoogeveen (Meine's naam wordt niet

genoemd maar de omschrijving van de kwestie is duidelijk). Blijkbaar waren er leden in de

gemeente die aanstoot aan het besluit namen. Zij kregen gelijk. Waar ging het precies om:

de kwestie speelde om Meine's r.k. echtgenote die volgens de kerkeraad niet stabiel was

[classicale  notulen van 09-01-1856]: 

“Een broeder begeerde lid te zijn van de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde

Gemeente te Dedemsvaart, doch de kerkeraad was het daarin niet eens. Sommigen waren

ervoor, anderen tegen. Die ervoor waren zeiden dat op zijn geloof en leven geen

gewichtige aanmerking valt, die ertegen waren, was wegens zijn huisgezin, daar zijn vrouw

roomsch was en niet wel bij haar verstand, vrezende  tevens dat het een bezwaar voor de

gemeente zou geven in geval zij eens zulk een huisgezin bij zijn overlijden of andersints

moesten bedélen. De vergadering oordeelt de zwarigheden niet gewichtig genoeg om hen

af te wijzen en dat de Dedemsvaard hen moet aannemen tot litmaat.” 

Hij schrijft verder: “Ik heb het kerkelijk en gezinsverleden bij elkaar gesprokkeld uit

mondelinge overleveringen van een achternicht in Ommen en een achter-achterneef in

Californië en uit de archieven van de toenmalige protestantse gemeente van Ommerschans

(in het prov. archief in Zwolle). Meine onttrok zich aan het overzicht van de kerkeraad

daar in 1849”. 

Uit die, overgeleverde, verhalen van die achternicht en achter-achterneef komt als beeld

naar voren dat er veel wrijving is geweest tussen Elisabeth en Meine enerzijds en Antony

en Hermina anderzijds. De suggestie is dat het verschil in geloofsopvatting daarin de

hoofdrol heeft gespeeld.

Elisabeth is vermoedelijk katholiek gebleven, al is dat niet zeker. Meine voegde zich bij de

afgescheidenen. Het echtpaar krijgt 8 kinderen, 1 kind overlijdt jong, de overige kinderen

sluiten allen een protestants (gereformeerd) huwelijk. Er is een zeer omvangrijk nageslacht,

waaronder diverse gereformeerde predikanten. 

Wat de andere kinderen van Antony betreft: Joannes Henricus (ofwel Jan Hendrik) was

hulponderwijzer in kolonie I en II. In 1825 ging hij als hulponderwijzer naar Veenhuizen I,

later naar Wateren in 1844. In 1860 werd hij onderdirecteur in kolonie II, Wilhelminaoord.

Hij trouwde met Auwerdina Jacoba Ras, werd waarschijnlijk daarom protestants en kreeg 7
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kinderen. Theodora trouwde met de smidsbaas Theo Slot uit Ommen en kreeg minstens 3

kinderen. Maria trouwde met de kolonistenzoon Lodewijk Harmeling en kreeg 9 kinderen.

Beiden bleven katholiek en hebben een groot nageslacht. Theodorus trouwde met Catharina

Bartels afkomstig uit Bergen op Zoom, kreeg 9 kinderen en bleef  katholiek. Ook dit

echtpaar heeft een omvangrijk nageslacht, vooral in Drenthe en in de USA.. Zo kreeg onder

meer Theodore Geraets in Amerika (een achterkleinzoon van Antony), samen met zijn

echtgenote (heet zij nu Hildegard of is het Catharina Koehler?) 14 kinderen, waaronder 4

of 5 religieuzen.

Eén van die 14 kinderen is Harold Anthony Geraets, waarover A.A. van der Heide het

volgende schrijft [14]:

“LA CROSSE, Wisconsin - A charismatic Dominican priest whose grand-parents

immigrated with their family in the 1880s from Hardenberg, Overijssel to settle in LeMars,

Iowa, has died in Bolivia at the age of 75. A 4-mile procession in the Bolivian town

preceded the funeral of Father Christopher Geraets, who was named Harold Anthony by

his parents. The Pierce County, Wisconsin, native in recent years had been struggling with

Parkinson's and was assigned limited service in 1999. He was ordained a priest in 1956.

Ninth in Theodore and Hildegard Geraets' family of 14 children, Harold served three years

in the U.S. Army after which he entered college and became a Dominican novice in

Winona, Minnesota, where he was given the religious name of Christopher. After teaching

philosophy and theology, and serving as a chaplain at a college in Racine, Geraets was

assigned as a missionary to Bolivia. He taught at a seminary and worked in various other

charges, and eventually became associated with the charismatic movement. Three of

Geraets' siblings entered religious life as well. A brother serves as an abbot. Descendants

of Johannes Hendrikus Geraets and his Dedemsvaart-born wife Johanna Ossevoort can be

found throughout the midwest states, and now number in the hundreds. The earliest roots

of the Geraets have been traced to the Roermond vicinity, in the southeast part of the

Netherlands. In the post-Napoleonic era, a branch of the Geraets worked at the

Ommerschans penal colony from where the parents of Johannes Hendrikus settled in the

Ambt Hardenberg. The Geraets immigrated in 1882 with three children and farmed near

Alton, Iowa, where they had joined a German-speaking RC community. Four more children

were born in the U.S. A brother of Mrs. Geraets settled in Minnesota. He anglicized his

surname to Ossefort. “

Een reünie, samen met zoveel mogelijk katholieke en gereformeerde nazaten van Antony

Geraets & Hermina Petronella Pierlo, als het kan met veel priesters en dominees, zou ik

geweldig vinden. Het kan een aanleiding zijn om nog wat dieper in de familiegeschiedenis

te duiken, bijvoorbeeld in die van de gemeenschappelijke Limburgse voorouders.
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W. van Haeringen

RUSSISCHE SPOORWEGOBLIGATIES.

Van mijn moeder weet ik dat haar opa (Hendrik Steen * 1850) veel Russische obligaties heeft

gehad, maar ook dat die op een gegeven moment niets meer waard waren. 

In onderstaande tabel heb ik een overzicht gegeven van die waarde papieren uit de nalatenschap

van zijn zoon Cornelis Steen (*1885), en ik ga er van uit dat ze dit allemaal waren.

Nr Jaar Obligaties

(%)

Spoorwegmaatschappij Roebel Gulden Eng.

Pond

Rijks

Mark

Fr

1 1880 4 Russischer Eisenbahnen 125* 238 406,3 500

2 1882 4 Tambow-Saratow 125* 236 20 402 500

3 1888 4 ½ Kursk-Charkov-Assow 347 600

4 1888 4 ½ Kursk-Charkov-Assow 347 600

5 1889 3 Riaschsk-Wiasma 125** 236

6 1901 4 ½ Zuid-Oost 925,80*** 1180 97.18.0 2000

7 1909 4 ½  Moskau-Kiev-Woronesch 231,5 294 24.7.6 500

Totaal 2878

*      Rubel Metall

**    Rubel Gold (is de omrekening naar guldens correct?)

***  Roebel = 1/15 Imperiaal 

De volgende garantie afgegeven: Bovendien geniet de leening, van af den dag der uitgifte, de

onvoorwaardelijke garantie der Keizerlijke Russische Regeering voor rente en aflossing.
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De vader van Hendrik is in 1872 overleden, zijn moeder in 1873. Hieruit kun je opmaken dat

Hendrik wellicht een klein kapitaal heeft geërfd. In 1880 kocht hij zijn eerste obligatie. In 1885

is hij gehuwd met Cornelia van Schaik, die waarschijnlijk ook een behoorlijk bezit heeft gehad.

Een rijke familie dus, die hun kapitaal gedeeltelijk? heeft belegd. Als je nagaat dat in 1885 het

gemiddelde jaarsalaris zo’n 300 tot 500 gulden was, dan was het totaal geïnvesteerde bedrag

van 2850 gulden dus ca 7 x het jaarsalaris van een werknemer!

Geschiedenis van de Russische Spoorwegobligaties.

Onder de laatste tsaren begonnen zich in het immens grote Rusland de mijnbouw en het

spoorwegnet te ontwikkelen. Men deed daarvoor een beroep op financiering vanuit het

Westen. Hiervoor werden obligaties uitgegeven. Die werden aanbevolen en gezien als een

veilige investering, wat inderdaad gedurende meer dan een halve eeuw het geval is geweest. Ik

sprak een oudere man. Hij vertelde dat indertijd regelmatig iemand in hun dorp kwam en met

deze waarde papieren de mensen (die geld hadden) afging om die obligaties aan de man te

brengen.

Helaas heeft niemand van de beleggers ook maar een cent teruggezien van zijn of haar

investering. Na de eeuwwisseling woedde de oktoberrevolutie. De Sovjetunie ontstond. De

aandelenmarkt werd gesloten en obligaties werden genationaliseerd. De mijnbouw- en

spoorlijnenbubbel barstte en iedere investeerder verloor daarmee in 1917 na de Russische

revolutie zijn kapitaal dat hij belegd had.

Die obligaties zelf waren kunstwerkjes met een prachtig ontworpen mantel (het eigenlijke

aandeel) als bewijs dat men mede aandeelhouder van de onderneming was.

Naast de mantel kreeg de belegger een couponblad dat verdeeld was in couponnen of wel

dividendbewijzen. Op ‘Couponnekesdag’ werd tegen inlevering van het dividendbewijs het

dividend bij de bank geïnd en gingen veel beleggers met het dividend op zak naar ‘t café in het

dorp. Op zo’n dag zag je veel dronken beleggers op straat. 

In feite zijn die obligaties nu niets meer waard. Eigenlijk hebben ze enkel nog waarde voor de

verzamelaar. De waarde is afhankelijk van de datering, de conditie, het aantal uitgiftes, het

ontwerp en of het certificaat ondertekend is door een beroemd persoon. Certificaten die dateren

van tussen 1890 en 1930 zijn ongeveer 10 tot 50 euro waard. Effecten die meer dan honderd

jaar oud zijn, kosten 25 euro tot 100 euro. 

Ad Wijnen

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 februari 2009

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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CURSUSPROGRAMMA RHC-EINDHOVEN 2009

De onderstaande cursussen worden gegeven in het RHCe, Raiffeisenstraat 18, Eindhoven.

Aanmelden en informatie: 040-264 99 40 of info@rhc-eindhoven.nl

Cursus stamboomonderzoek voor beginners.

U bent nieuwsgierig, wie uw voorouders zijn, waar ze vandaan komen of welk beroep ze

hebben gehad, maar u weet niet hoe dit aan te pakken? 

Tijdens de cursus Stamboomonderzoek voor beginners wordt u bijgebracht waar u dit soort

informatie over uw (verre) voorouders op kunt zoeken. U maakt o.a. kennis met de 19e en 20e

eeuwse bevolkingadministratie, de 17e en 18e eeuwse kerkelijke registers en natuurlijk de

mogelijkheden van het internet.

Een geheel nieuw aspect van het genealogisch onderzoek wordt gevormd door DNA-

onderzoek. Wat kunnen beide onderzoeksterreinen voor elkaar betekenen? 

Dhr. A. van Gestel, zal in les 5 een lezing verzorgen over dit interessante onderwerp, getiteld:

De DNA-route in de genealogie.

Interesse? 

Meldt u aan of vraag vooraf informatie aan bij: j.suijkerbuijk@rhc-eindhoven.nl

De cursus wordt modulair gegeven. Het is dus ook mogelijk in te schrijven voor een of meer

modules. De cursus wordt gegeven op woensdagavond van 19.30-21.30 uur in het RHCe in de

Raiffeissenstraat 18 te Eindhoven. 

Kosten i 10,00 per les, passe-partout voor alle lessen i 40,00

14-01-2009 algemene informatie genealogisch onderzoek

21-01-2009 burgerlijke stand en bevolkingsregisters

28-01-2009 doop-, trouw- en begraafregisters

04-02-2009 schepenbank en notariele archieven

11-02-2009 op verzoek stamboomonderzoek en DNA (A. van Gestel)

Cursus huizenonderzoek voor starters

Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw eigen huis of van een ander pand dat uw

interesse heeft? Het RHCe beschikt over veel historische informatie, die u bij het zoeken naar

de geschiedenis van het huis van pas kan komen. Om u wegwijs te maken in de bruikbare

bronnen organiseert het RHCe een cursus Huizenonderzoek waarin de 19e en 20e eeuwse

bronnen belicht worden. 

De cursus is op dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur. 

Data: 3, 10, 17 februari en 3 en 10 maart 2009.

Kosten: i 40,00
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JE FAMILIEGEGEVENS PUBLICEREN door H.M. Lups

Met toestemming overgenomen uit "Ons Erfgoed", 16e jrg. nr. 1, januari-februari 2008

Als je, soms na vele jaren, je genealogisch onderzoek hebt afgerond, is er vaak de behoefte de

resultaten van dat onderzoek vast te leggen en te verspreiden onder het nageslacht, verwanten

en andere geïnteresseerden. De meeste van ons weten daarbij wel dat, op welke wijze we onze

vondsten ook publiceren, de kosten en de tijd die we in deze hobby hebben gestoken, daar nooit

aan zullen overhouden. Dit artikel is dan ook niet bedoeld om u desondanks een goudmijntje

voor te schotelen.

(Laten) drukken of printen?

Momenteel zijn er verschillende mogelijkheden om je familiegegevens wereldkundig te maken.

Ook in het verleden waren er in dit opzicht doe-het-zelvers, die een gestencilde versie

produceerden of lieten produceren. Ook in de begintijd van de homecomputer verschenen soms

vrij primitieve zelf vervaardigde uitgaven voor de naaste familie. Tot voor betrekkelijk kort was

de enige manier om tot een verzorgder uitgave te komen het laten drukken en verspreiden van

een familieboek. Er zijn drukkerijen, die daarin zijn gespecialiseerd en tot zeer fraaie producten

komen. Daarnaast zijn er ook drukkerijen en printshops, die het ook in hun productieproces

kunnen verwerken, soms op een eenvoudiger wijze. Het Jubileumboek van onze afdeling van

de NGV bijv. hebben we zelf drukklaar gemaakt (in overleg en samenspel met de drukker) en

het toen in druk gegeven. We konden op die manier een voor de afdelingsleden acceptabele

prijs realiseren.

De laatste jaren is naast - het doe-het-zelf als mogelijk de voordeligste manier van publicatie

het 'print-on-demand systeem" tot ontwikkeling gekomen. Van deze laatste mogelijkheid

maken wij momenteel gebruik voor publicaties met moeilijk te schatten kleinere oplagen, o.a.

een tweetal boeken gericht op bepaalde families van de bekende genealoog K.J. Slijkerman

(Verschoor en v.d. Wiel). Een mooi ingebonden boek oogt fraaier, maar er hangt wel een heel

ander prijskaartje aan.

Het publiceren van een familieboek op zich is uiterst nuttig. Men maakt er als regel een aantal

mensen blij mee. En als er eens een of andere ramp gebeurt blijft er altijd hier en daar een

exemplaar bewaard, zodat men niet geheel opnieuw moet beginnen. Maar ook komen er na een

publicatie als regel reacties. Men heeft aanmerkingen, correcties en/of aanvullingen. En ook

zelf kom je mogelijk het een en ander tegen. Maar wat doe je daarmee? Er zonder meer kennis

van nemen met een bedankje voor de inzender? Op een gegeven ogenblik zou je een

supplement kunnen uitgeven.

Een alternatieve oplossing is het vormen van een familievereniging met een periodiek, dat om

de zoveel tijd verschijnt. In het verenigingsblad kunnen de gegevens in gedeelten worden

opgenomen. Aan familieverenigingen hopen we in de toekomst aandacht te schenken.
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Een andere mogelijkheid is publiceren op het internet

Het voordeel van gedrukte publicaties is, dat ze altijd wel ergens worden bewaard. Bij

publiceren op het internet is die garantie er niet. Wel kan men op allerlei plaatsen een

kwartierstaat, stamreeks enz. kwijt, zelfs gratis.

Deze mogelijkheid kent wel verschillende risico's: Blijft degene die ze publiceert online? Dit is

trouwens een risico voor alles wat in computers zit opgeslagen. Harde schijven kunnen kapot

gaan, cd's en dvd's verouderen. Er ontstaan nieuwe opslagmedia. Op de nieuwere computers

bijv. zit geen floppydrive meer. Technisch zijn er allemaal risico's waar ook de archieven, voor

zover ze digitaal gaan, mee zitten. Maar dit item valt buiten de opzet van dit artikel.

Een andere vraag voor derden is: Hoe goed is het gepubliceerde familieoverzicht? Niet steeds

zijn de gevonden gegevens goed gedocumenteerd, zodat controle mogelijkheid ontbreekt, als

men zelf een of meer van de op het internet gevonden gegevens aan het eigen onderzoek wilt

toevoegen. Degene, die op het internet publiceert kan echter ook reacties verwachten. Dat

kunnen correcties zijn, maar ook aanvullingen.

Ik heb in een grijs verleden in een tijdschrift gepubliceerd. Nu, na jaren terugkijkend, heb ik

verschillende reacties ontvangen. Misleidt door gelijke patroniemen bleek ik bijv. een enkele

keer de verkeerde voorouders toegevoegd te hebben. Maar ik kreeg ook aanvullingen

toegezonden en verdere aanvullende gegevens, bijv. dat een bepaald echtpaar destijds tijdens

een pestepidemie aan die ziekte was overleden. Verder leverde het afbeeldingen op van

verwanten. Met publiceren wordt men van solist tot teamspeler.

Publiceren op het internet kan tegenwoordig op verschillende manieren. Men kan zijn gegevens

op verschillende plaatsen inzenden, waardoor ze op het internet verschijnen. Als voorbeeld

noem ik:

Genealogie Online (www.genealogieonline.nl) van Bob Coret, de maker van de

Genliasmonitor. Verder geneanet (met een gratis en een betaaldeel)

Tegenwoordig kan men ook heel goedkoop een eigen homepage krijgen, die men naar eigen

inzicht in kan richten. Voor hen, die minder ervaren zijn en geen deskundige hulp bij de hand

hebben is de door Bob Coret geboden mogelijkheid zeer aantrekkelijk. De drempel om tot

publiceren te komen is zeer laag. Men kan haar of zijn matenaal aanleveren via e-mail (liefst als

gedcom-bestand). Dit is, dacht ik, de grootste Nederlandse stamboomsite

Voordelen van publiceren op het internet 

1. Anders dan bij een gedrukt boek kan je je publicatie op het internet actueel houden. Je kunt

corrigeren en aanvullen. Door uitbreiding van het aantal (mogelijke) bronnen op het

internet komen immers steeds meer gegevens beschikbaar. De archieven zetten steeds meer

gegevens op het internet tot en met complete aktes. Denk ook maar aan de kranten via de

Koninklijke Bibliotheek en recent de Leeuwarder Courant. Maar ook notariële archieven.

Zie bijv. het artikel van Ton Hokken in dit nummer.
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2. Via e-mail kan men contact hebben met nabije en verre verwanten overje gegevens al dan

niet op eigen site. Je hebt een basis tot samenspel.

3. Door in de openbaarheid te treden en een contactmogelijkheid te bieden kan men

gemakkelijker informatie, die interessant is voor de familiegeschiedenis, ontvangen en

verwerken.

4. Men komt gemakkelijker aan gegevens betreffende de familiegeschiedenis.

5. Men kan vragen stellen.

Er komt echter wel het een en ander kijken

Je wordt geconfronteerd met verschillende vragen, waarop een antwoord nodig is. Zelf moet je

bepalen wat je wilt publiceren. De meeste van ons verwerken hun genealogie tegenwoordig per

computer met behulp van een genealogisch programma. Sommigen gebruiken de

presentatiemogelijkheden, die door de programma's worden geboden. Via deze programma's

kan men ook een uitdraai maken in bijv. Word of WordPerfect. Deze laatste mogelijkheid

spreekt mij het meest aan. Ik voeg notities, vragen en mogelijkheden toe. Dat zijn privénotities,

waarvan ik het gemakkelijk vind ze bij de betreffende persoon bij de hand te hebben, maar in

die vorm niet bedoeld voor publicatie. Zelf heb ik de voorkeur voor een dubbele presentatie:

zowel een kwartierstaat als een genealogie, rekeninghoudend met de privacyregels. Welke zijn

mijn voorouders? Wie stammen er van de oudst bekende voorvader af, waarbij ik bij de

dochters zoveel mogelijk ook hun partner en kinderen meeneem. Waar mogelijk voeg ik een

stukje famillegeschiedenis, foto's en eventuele familiewapens toe. En uiteraard indexen. Als ik

een tussenuitdraai vervaardig en die op een eigen site plaats kan ik naar believen gegevens

wijzigen en toevoegen, zonder dat ik het hele bestand moet vervangen. Maar uiteindelijk is

ieder vrij om op eigen wijze te publiceren. Mits men het in goed Nederlands en met zo weinig

mogelijk spelfouten doet.

Een probleem bij publicatie en verspreiding is de privacy. Er zijn zaken die door familieleden

liever worden verzwegen, bijv. als een voorouder in aanraking met het gerecht is geweest, of

als losbol door het leven is gegaan. Dat men volgens de familieverhalen er een of meer

kinderen zijn geweest, dat niet van de officiële vader afstammen, wil men als regel liever niet

weten tenzij de echte vader van koninklijke bloede is geweest of een vooraanstaande rol in het

maatschappelijk leven heeft gespeeld en ook dan nog niet altijd.

Gebruik door anderen

Er zijn genealogen die niets van het verspreiden en verzamelen van familiegegevens via het

internet moeten hebben. Er worden zo inderdaad familleoverzichten vergaard, gemaakt en weer

verspreid, die soms niet meer dan namen en data geven, die niet altijd gecontroleerd zijn. Als er

daarbij klakkeloos gekopieerd wordt bestaat er de mogelijkheid dat men ook fouten overneemt

en verder verspreidt. Soms worden hele stukken van anderen gekopieerd en dat soms zonder

bronverinelding. Een doorgewinterde genealoog zal daar op neer kunnen zien en uiteraard

terecht. In haar of zijn ogen is het in zulke gevallen prutswerk. Maar vaak zal het ook een

opstap zijn. Ook al is het begin via kopiëer- en plakwerk tot stand gekomen, op gegeven

ogenblik gaat er toch de behoefte aan verdere verdieping ontstaan. Genealogie is wel eens door

wetenschappelijk geschoolde histonci laatdunkend als geslachtsziekte bestempeld, het is ook

nog een zich zelf versterkende ziekte, waarvan men maar heel moeilijk los komt. Op gegeven
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ogenblik merk je toch dat het onderzoek in archieven en andere vindplaatsen met de contacten

die je opdoet een heel aantrekkelijk aspect is van de genealogiebeoefening. Het speuren in

archieven, bij het CBG of bijv. het Verenigingscentrum van de NGV in Weesp op zich geeft je

voldoening en brengt je ook in aanraking met andere genealogen, waarbij je van de meer

geroutineerden heel wat nuttige tips kunt krijgen.

WEB-ADRESSEN UIT 2 LEZINGEN

Op 7 oktober zijn er ’s avonds 2 lezingen gehouden in het Trefpunt. In elke lezing zijn een paar

websites genoemd. Uit de zaal kwam het verzoek deze web-adressen te publiceren in dit blad.

In de onderstaande tekst staan die adressen vernoemd:

1e lezing: Zoeken via batchnummers in de Mormonen Databank (door Ad Wijnen)

• De site van de Mormonen is te vinden op www.familysearch.org

• De batchnummers die gebruikt worden in de IGI (International Genealogical Index) zijn te

vinden op www.igi.siebes.de, www.igi-index.de  en http://genealogie.becker-wiesbaden.de

• Kijk ook eens op http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~hughwallis        

voor Groot Brittannië, USA en Canada

• de Nederlandse site van de Mormonen kunt u vinden op

http://www.kerkvanjezuschristus.nl/genealogie/genealogie.htm

2e Lezing: Archief versus DNA (door Hans Langedijk)

• de site van National Geographic is te vinden  op:

https://www3.nationalgeographic.com/genographic

• verder zijn de volgende sites interessant:

http://www.familytreedna.com, www.familytreedna.com/dna101.html,

www.smgf.org en www.yhrd.org 

Ad Wijnen

KWARTIERSTATEN, MOEDERSLIJNEN en SCHAKELS

Wij publiceren graag uw 6 generaties KWARTIERSTAAT in het midden van ons

mededelingenblad in tabelvorm. De jongste in de familie als probandus heeft daarbij onze

voorkeur. Daarnaast willen wij ook graag uw MOEDERSLIJN en SCHAKEL publiceren.

Een schakel is de afstammingslijn van 2 leden uit onze vereniging met een gemeenschappelijke

voorouder. 

Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij Henk Unij 0492-527221 of h.unij@hccnet.nl      
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

H.Th. Bollen – Nuenen h.bollen@onsnet.nu  040-2831733

Met tussenpozen is Henk Bollen, technicus in zijn werkzaam leven, al 20 jaar bezig met

genealogie.

Daarbij zoekt hij naar gegevens over de families Bollen, De Beer, Van den Berk en De Smet.

Van de familie Bollen woonde de oudst bekende voorvader omstreeks 1650 in Zoutleeuw.

Vandaar is de familie verhuisd naar Uykhoven in Belgisch Limburg. Een van hen is in 1822

“geëmigreerd” naar de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe. De familie De Beer is te

vinden in Tilburg. De familie Van den Berk wordt gezocht in West-Brabant terwijl de familie

De Smet afkomstig is van Zeeuws-Vlaanderen.

De gegevens die dhr. Bollen tot nu toe verzameld heeft komen uit archieven, van het internet en

van verhalen van kennissen en familie. Als speciale bron heeft hij het archief van de Mij van

Weldadigheid in Drenthe ervaren. 

Voor het vastleggen van de informatie die meer in de diepte gezocht wordt, maakt dhr. Bollen

gebruik van het programma Aldfaer. Van enige publicatie is nog niets gekomen, daarvoor wil

hij graag wat meer informatie betreffende onderzoek in België. Contact met geïnteresseerden

naar gelijke voorouders hoopt hij via de afdelingsbijeenkomsten te krijgen. Andere hobby’s van

hem zijn filatelie en fotografie.

C.M. Dirkes – Nuenen c.dirkes02@onsnet.nu  040-2832625

Dhr. Dirkes was van beroep fabrieksdirecteur. Hij is een twintigtal jaren bezig met de

speurtocht naar zijn roots. Zelf schrijft hij hier over: “Na mijn pensionering ben ik begonnen

met genealogie. Samen met mijn echtgenote bezocht ik de diverse archieven zoals Rotterdam,

Den Haag, Breda, Gorinchem, Zaltbommel en zo meer”. 

De families die in de belangstelling staan zijn Dirkes, Hendriks, Mertens en Van Dalen. Deze

namen worden niet alleen in Nederland gezocht, maar ook in België en Duitsland. Momenteel

komen de gegevens voornamelijk van het internet. Voor het vastleggen van al die informatie is

dhr. Dirkes destijds begonnen met een programma dat draaide onder MS DOS. Na de overgang

op Windows 95 liep dat programma niet goed meer. Hij koos vervolgens voor Family Tree, dat

na overgang op Vista vast liep. Opnieuw gezocht naar een programma en gevonden:

“Geneaal”. Alles overgezet op dit programma. Is nu samen met zijn zoon op zoek naar

voorouders. Zijn zoon heeft, sinds deze gepensioneerd is, daar nu ook de tijd voor. Ze proberen

nu samen de eindjes aan elkaar te knopen. Via speurwerk op de computer heeft dhr. Dirkes een

paar leuke familie relaties gevonden. 

Van de afdeling zou dhr. Dirkes graag iets willen weten over de mogelijkheden om via internet

in Duitsland te zoeken.

J. Jansen – Eindhoven jaquesjansen@gmail.com   0649924537

Jaques Jansen, oud 56 jaar, was van beroep vliegtuigtechnicus. Hij houdt zich al zes jaar bezig

met stamboomonderzoek. De families waarnaar hij opzoek is, zijn: Jansen in Noord-Brabant en

Zuid-Holland, Jacobs in Gelderland evenals de families De Klein en Kreeft. En in Zuid-

Holland ook de families Bink en Verhoeven.

De gegevens van deze families komen uit archieven, van het internet en uit publicaties. Hij is

zeker geïnteresseerd in publicatie van zijn gegevens en zal deze tzt aan ons blad aanbieden,
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maar daarnaast denkt hij ook aan publicatie in boekvorm. Het programma Aldfaer gebruikt hij

om zijn gegevens vast te leggen. Van zijn lidmaatschap van de afdeling verwacht hij informatie

en wetenswaardigheden, maar daarnaast komt hij zeker voor de gezelligheid. Naast zijn

interesse voor genealogie, doet dhr. Jansen aan watersport en mag hij graag “DoeHetZelven”.

J. Wijnheijmer – Helmond jacq.en.gerrie@wanadoo.nl  0492-554291

Jacq Wijnheijmer, 73 jaar, was van beroep bedrijfsadviseur, is pas een jaar bezig met

genealogie. Min of meer opgedrongen zou je zeggen. Hij schrijft: “De informatie waarover ik

beschik is verkregen van mijn zwager, Sjef Stalpers uit Eindhoven. Deze is onlangs overleden.

Hij vroeg me zijn gegevens te blijven aanvullen”. De families waarover het gaat zijn

Wijnheijmer, Wijnheimer, Weinheimer en Roelofs. 

Dhr. Wijnheijmer maakt gebruik van het programma Aldfaer. Gezien de hoeveelheid gegevens

die hij al heeft zoekt hij nu voornamelijk in de diepte. Van de afdeling wil hij graag wat meer

informatie over methoden bij “het zoeken naar”. 

Hij voegt hier nog aan toe: “Ik heb contact gehad met het Nationaal Archief en heb van hen

vernomen dat mijn grootvader Johannes Weinheimer (of anders geschreven), overleden in

Amsterdam in 1804, staat ingeschreven met naam, rang, leeftijd en lengte. Ik wacht nu op een

afschrift en kan daarna misschien zoeken in Duitsland”

Andere hobby’s van Jacq zijn beeldhouwen en bridge.

Ger Kleinbergen

VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Amersfoort en Omstreken, september 2008

- Gedwongen migratie in 1904, door Joke Sickman

- Na de grote spoorwegstaking in 1903.

- Notariële aktes (1633), door A.G. Bousema-Valkema.

- Transportaktes (o.a. 1543) door A. van Nostrum.

Amstelland, augustus 2008

- Genealogie van  Michiel Verdonck II, door Piet Verdonk

- Wat deed Charles Dickens in Worms?, door L.A. Valkenburgh

Aqua Vitae; afdeling Betuwe, 2008-2

- Het verhaal van Catharina Westering en haar dochtertje Hendrina, 

door W.v.d. Westeringh

- Bijna 3 eeuwen van Haeftens op kasteel Ophemert, door P. Welling

- Kwartierstaat van Anna Margriet van Haeften  1782-1844.  (20 generaties) 

Bulletin, Achterhoek en Liemers, september 2008

- Parenteel van Vader Weijers (Wijers, Wiers, Wyers), door E.J.Wijers.

Erfgoed, Ons genealogisch; augustus 2008

- Successierechten in vroeger tijden, door J.W. Koten

- Een merkwaardig stukje familiegeschiedenis,

- Een aangetrouwde Eijgelsheim in het Rijksmuseum te A’dam, 

door Eric Eijgelsheim.

- Een geslacht Hoogvliet in de Hoeksche Waard, door K.J. Slijkerman



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 16, nr. 4, 12-2008 107

GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, augustus 2008.

- Lijst van hoogstaangeslagenen in belastingen in het hertogdom Limburg,

- deel 5, door mr. Stefan J.H. Vrancken.

Gepermeteerd, afdeling Den Bosch en Tilburg, september 2008

- Kwartierstaat Marinus van den Akker (deel 5), door Rinus van de Akker.

- De stam Didden uit Hedikhuizen (3), door Jaap Cuperus

Hollands Noorderkwartier, September 2008

- Genealogie familie Men(s), door Pieter Schager.

- Kwartierstaat Wil Steeman, door Simon Zuurbier.

- Genealogie van Willem Maartens Fencker, door Gijs Hesselink.

Kwartier van Nijmegen, September 2008

- Kwartierstaat van Johan Hendrik Smallenburg

- Kwartierstaat van Johanna Gerrits, door J.W. Heisen

Roots@Groningen, 2008-3

- Stamlijnen van Karel de Grote naar Groningen, door Johan van Klinken.

- Van der Dong, een genealogie, door Menne Glas

Stichtse Heraut, augustus 2008

- Moederreeks van Annemieke te Riet, door Aat Oosterbroek

Threant; afd. Drenthe, 2008-3

- Onderzoek in Emsland en Bentheim (II), door Dr. Ludwig Remling

- Genealogie van Lammert Beerends, door Age Stiksma.

- Kwartierstaat van Jan Claes Reutgen, door H.D.J. Krikke

West Noord-Brabant, 2008-3

- Kwartierstaat van Petrus van Schendel (Heemkundekring “De Vlasselt”)

Zaanstreek-Waterland, september 2008

- Aanvullingen kwartierstaat Teunis Ooms.

- Het raadsel van Joanna Laermans en haar voorouders, door Margriet Blok-Charbot.

- Kwartierstaat van Marian Ris, door M. Louw-Ris

- Parenteel van Christiaan  Jan Adam Zwart, door Jan Blanken

Heemkundekringen:

De Drijehornickels, Nuenen augustus 2008

- Mordieu den Pastoir; brutale bedelaars in Nuenen anno 1740, door Joop Glasbergen.

- Jeugdherinneringen aan De Boschhoeve, door Ruurd van Heijst.

- Jonkheer Johan Smits van Oyen, door Roland van Pareren

De Rosdoek, De Acht Zaligheden, september 2008

- Kleine dorpen en groot geweld, door Harrie Grielen.

- Ambtsketen of sjerp?, door Evert Meijs.

- Heemkunde Allerlei, De oude molen De Run (2), door Kees Cornelissen.

De Schééper, Reusel september 2008

- In gesprek met een echte Reuselse, door Thijs van der Zanden.

- De Reuselse fraters in beeld, door Jo Hendriks.

- Reusel bergt stille recreatiereserve, door Pierre van Beek

Heemschild, De Oude Vrijheid te Sint-Oedenrode, 2008-2

- Het reisverhaal van  zr. Marie Catharina (2).

- Bakhuizen in Rooi en omgeving (1), door Gijs van Aarle.

- De begraafplaats van de familie De Girard de Mielet van Coehoorn, (aanvullingen)

- door Tonny van Genugten-Habraken.
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Het Hagelkruis, Aarle Rixtel 2008-2

- Brandbestrijding in Aarle-Rixtel, door Toon Derks.

- Het Patronaat, door Henk van Beek.

- Leuke vondst, door Louis Barten.

- Uit “Oorkonden betreffende Rixtel”, door Toon Derks

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

Dhr. Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

Ger Kleinbergen.

(advertentie)

   Senior   Computer   Hulp

Geldrop      Tournooiveld 10

Weet u dat iedere morgen van maandag

t/m vrijdag ons Computer-Helpcentrum

kunt bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur

U kunt met vragen komen als u problemen 

heeft met u computer, een beetje buurten 

onder het genot van een kopje koffie.

Of internetten tegen een geringe vergoeding.

Onze Basiscursus is voor mensen die nooit 

achter een computer hebben gezeten of

er angst voor hebben. In 13 lessen van 2 uur

leren wij u goed met een computer om te gaan.

Wilt u inlichtingen over onze overige cursussen

Of workshops bel 040-2861213 (antwoordapparaat) 

of kijk op onze website  www.seniorcomputerhulp.nl

In ons Helpcentrum kunt u zich ook laten

voorlichten over de cursussen en workshops

en zich hiervoor inschrijven

Stichting Senior Computer Hulp Geldrop
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Elisabeth de Flines 

Een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw

Auteur: M. Bosman

Aan de basis van dit boek staat de dramatische geschiedenis van Elisabeth de Flines, 

zoals die is beschreven in Gens Nostra (1991).

Ik wens en begeer dat de trouweloze handelingen van mijn vader publiek en openbaar gemaakt

zullen worden, desnoods na mijn dood.

Dit zijn de woorden van Elisabeth de Flines. Ze spreekt ze uit in 1715, als ze verwikkeld is in

een jarenlange vete met haar vader. Het gaat daarbij om een grote erfenis, om standsverschil en

om de liefde van haar leven. Wanneer Elisabeth, de dochter van een steenrijke Amsterdamse

koopman, ervandoor gaat met de knecht van haar vader, is dat het begin van een verbeten

conflict. De strijd, vol intriges, wordt op straat en voor de rechter uitgevochten. De uitslag is

ongewis. Volgt Elisabeth haar vader of haar hart? Van dit familiedrama zijn de

rechtbankstukken bewaard gebleven. De auteur diepte ze op, en voldoet met dit boek aan de

wens van Elisabeth: de handelingen van de vader, de dochter en de knecht worden hier

openbaar gemaakt. Dat levert een meeslepend verhaal op, volledig op feiten gebaseerd, waarin

de schrijver diep doordringt in de rauwe werkelijkheid van eeuwen terug. 

Het resultaat is een fascinerend verslag dat een wereld die driehonderd jaar achter ons ligt met

vaart en verbeelding tot leven roept. (158 bladzijden)

Het notariaat in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de 

Late Middeleeuwen (1306-1531)

Auteur: A. van den Bichelaer

Het notarisambt is een oud en eerbiedwaardig instituut. De huidige notaris had zijn voorganger

in de publieke schrijver van de Egyptenaren en Romeinen.

Het moderne notariaat, deels ambt en deels vrij beroep, vindt echter zijn oorsprong in het

middeleeuwse Noord-Italië. Van daaruit verspreidde  het zich vanaf omstreeks 1200 over heel

West-Europa. In oostelijk Noord-Brabant verschijnt de eerste notaris in 1306. De aard en

evolutie van het notariaat in deze streek vormen het onderwerp van dit boek. Er wordt zowel

aandacht besteed aan de notarissen zelf (opleiding, benoeming en carrière) als aan de vorm en

inhoud van hun akten. 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het notarisambt bevat dit boek

boeiende informatie. Daarnaast is het een uitstekende handleiding voor onderzoekers die in

aanraking komen met middeleeuwse notariële akten. 
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Voorouders van Verre – Deel 2 – Marokko

Manis ..?

Auteurs: M’hamed El Abdouni en Mohamed Amezian

 

Wie in de Marokkaanse gemeenschap vraagt: Manis of Manis shek? of Menien? 

(Waar kom je vandaan?), informeert niet alleen naar de geografische herkomst. 

De vraagsteller wil er ook achter komen wie iemand precies is, dat wil zeggen: van welke

familie, stam of volk hij of zij afkomstig is. Het antwoord kan dan ook zowel ‘Nador’ luiden als

‘Aith Tuzin’ (wat zoveel betekent als ‘het volk van / de zonen van Tuzin’).

Door het recente maatschappelijk debat over identiteit, islam, loyaliteit aan Nederland en

inburgering, en het daarmee parallel lopende herstel van het Amazigh-cultuurerfgoed in

Marokko en daarbuiten, ontstaat er bij steeds meer Marokkaanse Nederlanders een behoefte

aan kennis over hun achtergrond en dan specifiek de eigen familiegeschiedenis. 

De mannen en vrouwen van de eerste generatie weten meestal feilloos wie wie is, waar hun

nabije familie vandaan komt, en hoe de verbanden tussen de verschillende dorpen en

gemeenschappen liggen. De tweede en derde generatie heeft deze kennis in steeds mindere

mate paraat. Met dit boek willen de auteurs hen een handvat bieden in de zoektocht naar hun

eigen geschiedenis. Maar ook voor ‘autochtone’ Nederlanders die meer willen weten over de

Marokkaanse geschiedenis en dan vooral de Marokkaanse familie- en verwantschapsrelaties, is

in dit boek een aanrader. (107 bladzijden) 

Co van het Groenewoud

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE JOSIASSEN

Bij deze wil ik het verschijnen van dit boek over de geschiedenis van de familie Josiassen

onder Uw aandacht brengen. Deze geschiedenis begint rond 1600 in Zuid-Beveland, zet zich

voort vanaf 1800 in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, en verspreidt zich later over België en Noord-

Brabant. In het kort bestaat de inhoud uit de volgende hoofdstukken:

1. Allereerst wordt een toelichting gegeven over de geschiedenis en de waarde van persoons-

namen, het ontstaan en de betekenis van de naam Josiassen en hoe we aan die naam zijn

gekomen. Daarnaast is via de Volkstelling van 1947 nagegaan waar de familie in die

periode in Nederland woonde. 

2. Aansluitend wordt de genealogie van 1600 – 1800 weergegeven. We starten met 

    Luckas Janss, geboren rond 1608 in Waarde op Zuid-Beveland en we eindigen die 

periode met de molenaar Dingenis Josiassen, geboren in 1763 in Hoedekenskerke. 

Van beide plaatsen wordt een histories overzicht gegeven. In 1800 vestigt Dingenis 

zich in Hulst en wordt molenaar op de standaardmolen te Kloosterzande.

3. De genealogie van 1800 tot heden. Deze is opgedeeld in een 5-tal takken:

• Tak Hulst I, 1800-1867. Naast geschiedkundige gegevens Hulst betreffende wordt met

name het leven van molenaar Dingenis en zijn zoon, de winkelier, koopman, grond-

eigenaar en huizenbezitter, Adrianus beschreven. Ook de welgestelde schoonfamilie van
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Adrianus komt ter sprake waaronder de schatrijke Petronella Teenaert. 

Haar bezittingen kunnen worden geschat op ca. fl 350.000,- Deze bestonden uit diverse

boerderijen, landerijen, schorren en slikken en huizen in Hulst en wijde omgeving en

worden nader toegelicht. Hoeveel belasting moest zij, maar ook de inwoners van Hulst,

betalen, hoe zag haar inboedel er rond 1836 uit, hoe verliep de verdeling van de erfenis,

etc. etc. Adrianus en zijn vrouw, mede erfgenamen, verkochten in 1866 hun bezittingen

(5-tal huizen, tuin en bouwland) en gingen met hun kinderen rentenieren in Brussel!

• Tak Brussel, van 1860 tot heden. Van 1867-1871 waren geen Josiassen(s) meer in

Nederland. O.a. wordt de verdienste van een van de nakomelingen in de W.O.-I nader

toegelicht. Hij ontving daarvoor een onderscheiding van koning Albert benevens de

Belgische Nationaliteit. De jongste generaties zijn Franstalig opgevoed.

• Tak Hulst II, van 1871 tot heden. Door terugkeer van één van de kinderen, Louis 

Hypoliet, werd de genealogie in Hulst voortgezet. Ook dit gezin zou zich manifesteren

in Hulst o.a. als winkeliers in de Bierkaaistraat, als timmerman, als herbergier op de

Grote Markt, als schoenmaker, etc.etc. . Daarbij komen ook de schoonfamilies de Boij

en Freyser aan de orde, de bezittingen van de familie, optredens van de fanfares “De

Harmonie” en “Vlijt en Volharding”, hun 40- en 50-jarige bruiloft, etc. etc. Voor de

generaties daarna wordt ook ingegaan op de periode van de 1e W.O., de

annexatieplannen van België, de broederschool, en de ambachtsschool. In 1928 verlaten

2 personen Hulst en vestigden zich in West- en in Zuidoost-Brabant.

• Tak West-Brabant van 1928 tot heden. De timmerman Louis Josiassen zocht en kreeg

werk in Bergen op Zoom en zorgde voor nakomelingen in Brabant. Hij werd

uiteindelijk een zeer gewaardeerde leerkracht op de ambachtsschool in Roosendaal.

  • Tak Zuidoost-Brabant van 1928 tot nu. De timmerman Andries Josiassen ging in op

de wervingscampagne voor grote gezinnen door Philips. Met het voltallige gezin ging

hij naar Eindhoven in de hoop op een betere werkgelegenheid voor zijn kinderen. Triest

was zijn overlijden één jaar later. Oma Josiassen stond er alleen voor haar 9 kinderen

waaronder 4 puberende jongens op te voeden. Ook wordt ingegaan op de stad

Eindhoven en de Philips’ Gloeilampenfabrieken van toen, op de Philips’ Jongens

Nijverheidsopleiding die door drie van de vier jongens werd gevolgd, etc.. 

Ook Andries heeft voor nakomelingen gezorgd, waaronder de schrijver van dit boek.

4. Ter afsluiting enige algemene (statistische) gegevens. 

In het boek is de genealogie, middels gezinsrepertoria, chronologisch en met vette letter per

genealogietak weergegeven. Daarnaast zijn diverse kwartierstaten opgenomen en is het boek

geïllustreerd met diverse (oude) foto’s. Het telt 400 bladzijden. Ook wordt, middels een 6-tal

A3-tjes, een schematische weergave van de stamboom “Josiassen” separaat bijgeleverd. 

Het boek is verkrijgbaar voor i 30,-. In overleg kan het worden afgehaald of worden

toegezonden. De verzendkosten bedragen totaal i 7,50 (TNT-tarief verz.+ verpakking, geen

brievenbuspost).

A.M.J. Josiassen, Stationsstraat 44, 5664 AT Geldrop

(tel.nr. 040-2856370    -   E-mail adres: andre.josiassen@tiscali.nl )
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