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VAN DE REDACTIE

Gemak dient de mens. Als we bij alles wat we doen moeten nadenken, worden we

stapelmesjokke. Vandaar dat we in routine en na-aapgedrag vervallen. Maar voor de lange

duur is dit gedrag de dood in de pot en staat het verandering ten goede in de weg. In

Wissmar in Hessen, waar een deel van mijn verre voorgeslacht vandaan komt, staat

tegenover de Lutherse pastorie een vakwerkhuis, met de spreuk (vrij vertaald): ‘Wij

hechten aan onze tradities, met name om van tijd tot tijd deze tegen het licht te houden en

zo nodig te veranderen’. Een waar woord! Zo is het een heel oude traditie, die destijds nut

en reden had, om een stamboom te beperken tot de wettige, mannelijke lijn. Zo’n regel

leidt nu tot allerlei misverstanden. De Karolingers zijn uitgestorven en toch stammen ook u

en ik (hoogstwaarschijnlijk) van Karol(inger) de Grote af. Het leidt ook tot geloof in de

onmogelijke onzin over een laatste afstammeling in de ‘de bloedlijn van Christus’ uit de

Da Vinci Code. 

Dat een doodgeboren kind dezelfde dag nog overlijdt op 0-jarige leeftijd is een gevolg van

de automatische piloot, waarbij open vakjes persé ingevuld moeten worden en de opties in

het uitvoerprogramma de opties worden gelaten! Steeds weer roep ik: ‘Ik kan zelf ook

rekenen!’, als de eindeloze reeks ‘op tig-jarige leeftijd’ weer aan me voorbij trekt. Maar het

blijft boter aan de galg. 

De beste keus wordt dan te zwelgen in de eigen ergernis. De 1ste plaats bezet bij mij ‘van de

vorige eeuw’. Een volstrekt zinloze, overbodige, meestal onjuiste en daardoor verwarrende

toevoeging. Kennelijk bedacht een nozeljoch, en waarschijnlijk een jaar te vroeg, dat een

nieuwe eeuw was aangebroken en dat het glas in de hand, weliswaar zojuist was gevuld,

maar voor de klokslag van 24.00 uur op 31.12 en dus in de vorige eeuw en sindsdien

worden wij, althans ik, geteisterd door een leger van nozeljong en –oud, die klakkeloos en

hoogstzelden te pas het ‘van de … etc’ hanteren. Het juiste alternatief (als het zonodig zou

moeten!) ‘van de 20ste eeuw’ komt niet in de hoofden op en elke gebruiker blijft maar

denken, dat zij zich ook geen bult kunnen vallen, immers zich bevindende in een leger van

gelijkgestemde na-apers, waar zelf nadenken niet tot de routine hoort. Zo! Dat is eruit,

hoewel ik best nog even met galspuwen door zou moeten/willen/kunnen gaan. En nu maar

hopen, dat u het gegispte niet ook in dit blad zult tegenkomen.

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.

Zomer/herfst 2009 Excursie naar het Mosaik Archiv in Kleve (D)  
zie pagina 30

Dinsdag 8 september Zoeken in de kadastrale digitale leggers bij het Rijksarchief

door Hans Giesbertz
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Dinsdag 22 september Inloopmiddag in ‘t Trefpunt van 14.00 tot 17.00 uur

 bijzonderheden in het septembernummer

Dinsdag 13 oktober Voorouders met een academische titel

door drs. Martine Zoeteman-van Pelt

ook hiervoor bijzonderheden in het septembernummer

Dinsdag 3 november Avond voor nieuwe leden

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Zomer/herfst 2009 

Excursie naar het Mosaik Archiv in Kleve (D)  

Er wordt een excursie naar Mosaik in Kleve voorbereid. Omdat er per keer slecht plaats is

voor 10 deelnemers, denken wij aan 2 of 3 data, eind augustus, september en begin oktober

en allen op een zaterdag. Deze data moeten nog worden vastgelegd. Zodra deze bekend

zijn, zullen wij die bekend maken via de website en via onze mailinglijst. Als van u nog

geen profiel is aangemaakt op de NGV-website, en u wilt wel op de hoogte gesteld

worden, neemt u dan contact op met Co van het Groenewoud, zodat u zich kunt verzekeren

van tijdige informatie. Houd dus onze website en onze mailing in de gaten!

Dinsdag 8 september 

Zoeken in de kadastrale digitale leggers bij het Rijksarchief

door Hans Giesbertz

De herkomst van de naam “Kadaster” is niet duidelijk. Meerdere verklaringen zijn mogelijk, maar de

belangrijkste twee verklaringen zijn:

1. Via het Franse “cadastre” kan het afkomstig zijn van het Latijnse catastrum, 

dat grondbeschrijving betekent. 

2. Of het is afkomstig van het Byzantijns-Griekse woord “Katastichon”, 

dat lijst betekent (kata = van boven naar beneden; stichon = rij, gelid)

Het Kadaster werd in de Nederlanden ingevoerd, door Napoleon, bij Keizerlijk decreet van 21

oktober 1811. 

Eerst werd de begrenzing van een gemeente vastgesteld. Dat gebeurde doordat de landmeter, de

burgemeesters van de betrokken gemeente en wat plaatselijke deskundigen een rondgang langs de

gemeentegrens maakten. De landmeter maakte daarvan een proces-verbaal op waarin de loop van de

grens werd beschreven. Deze proces-verbalen zijn nog aanwezig. 

Daarna werd over het grondgebied van de gemeente een net van aansluitende driehoeken bepaald

waarbij zoveel mogelijk de torenspitsen en andere markante punten werden opgenomen. Het gebied

van een gemeente werd onderverdeeld in secties, aangeduid met een letter. 
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Een sectie werd onderverdeeld in bladen. De indeling in kadastrale gemeente van vandaag komt in

grote lijnen nog overeen met de burgerlijke indeling van het begin van de negentiende eeuw. 

De burgemeester had tot taak om de burgers in te lichten over de opmeting en ieder was verplicht de

nodige inlichtingen te geven. Voor eventuele geschillen over de grens ging de veldwachter met de

landmeter mee. De landmeter stelde de grenzen vast, berekende de grootte, de schattingswaarde voor

de grondbelasting en noteerde de namen van de rechthebbenden.

Als een gemeente klaar was, leverde dat de volgende documenten op, die ter inzage werden gelegd:

- proces-verbaal van de beschrijving van de gemeentegrens;

- overzichtskaart van het gemeentelijke driehoeksnet;

- minuutplans;

- grootteberekening van de percelen;

- tenaamstelling van de percelen (oorspronkelijke aanwijzende tafel).

Na de val van Napoleon in 1813 lag het werk stil. Maar ook onze nieuwe Koning Willem I wilde

onroerendgoedbelasting heffen, daarom werden per koninklijk besluit van 16 mei 1816 (nr. 16) de

werkzaamheden hervat.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1832 (nr. 25) werd de Minister van Financiën gemachtigd om

voor de grondbelasting uit te gaan van een volwaardig kadaster per 1 oktober 1832. Dat gold niet

voor Limburg. Vanwege de oorlog met België werd het kadaster daar pas in 1842 ingesteld.

Op 1 oktober 1838 werd het Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Nu werden er “bewaringen van

hypotheken” opgericht. Dit betekende dat alle eigendomsoverdrachten vanaf dat moment bij het

kadaster “overgeschreven” zijn. 

Vanaf genoemde datum worden de kadastrale leggers bijgehouden. Iedere eigenaar krijgt per

kadastrale gemeente een artikel waarop zijn eigendommen genoteerd staan.

Deze kadastrale leggers zijn tot 1989 bijgehouden. Vanaf 1989 worden de kadastrale leggers

geautomatiseerd bijgewerkt en vastgelegd.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2008

Leden, bestuur en afgevaardigde

- In november 2008 had de afdeling 325 directe en 25 bijkomende leden (was 331 resp. 18 in

november 2007). 

- Na de ledenvergadering van de afdeling op 8 april 2008 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. Verder waren er drie vacatures in het bestuur.

- Voor communicatie met de leden is er een eigen bestand van e-mailadressen, verder wordt

gebruik gemaakt van de ledenprofielen in het bestand van de NGV. Gezamenlijk omvatten deze

bestanden 190 leden van de afdeling. Er wordt een bescheiden gebruik van gemaakt.

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

jaarverslag worden behandeld.

- Henriëtte Hardeman is thans hoofd PR van de landelijke NGV. Dit was in een duobaan met John

Boeren (afdeling ’s Hertogenbosch-Tilburg). John heeft echter teveel ander bezigheden en is

afgehaakt. We zoeken nog een nieuw iemand.
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Afdelingsbijeenkomsten

1. Bijeenkomsten met voordracht

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

voordrachten  gehouden:

Datum  Spreker Onderwerp  Opkomst

8 jan. Anton Neggers Schelmen en Hontsvotten Werck. 

Onderzoek naar de moord op Mr. Jean de Marcq, 

drossard van Oirschot, in 1735 36 

12 feb. Toon van Gestel De DNA-route in de genealogie 46

11 mrt drs. J.P.C.M. van Hoof Genealogisch onderzoek

naar militairen 47

 9 sep. drs. Jean Coenen De Teuten  49

 7 okt. Hans Langedijk De oorsprong van twee families, 

archief versus DNA en Ad Wijnen 

Zoeken via batchnummers in 

www.familysearch.org. 52

11 nov. mr. A.H.G. Verouden Vader onbekend? 68

Gemiddeld 50 bezoekers per bijeenkomst (was 47 in 2007 en 52 in 2006). Aankondigingen

werden naar plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd en daarin geregeld

opgenomen.

2. Overige bijeenkomsten
20 mei. Inloopavond voor leden in ’t Trefpunt. Aanwezig 29 leden, van wie 14 kaderlid

(standhouder of bestuurslid). 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 waren er (intensief gebruikte) tafels met de mogelijkheid voor

aansluiting van laptops. De bijeenkomst was geanimeerd.

20 juni. Excursie naar het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag; 

15 tevreden deelnemers.

17 september. Bijeenkomst voor nieuwe leden in ‘t Trefpunt. Aanwezig 12 nieuwe en 10 oudere

leden. De introducties van de nieuwe leden (door henzelf) en het overzicht van de activiteiten

afdeling duurden iets te lang, zodat er weinig tijd over bleef voor onderling contact. Wel een

zeer geanimeerde bijeenkomst. 

De opkomst was groter dan verwacht. Volgende keer een grotere zaal nemen.

11 december. Excursie naar de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg met 13

deelnemers. Deze weinig bekende collectie bevat een ongelooflijke hoeveelheid materiaal over

Brabant. Dit bezoek was zeer geslaagd als kennismaking. 

Ledenvergaderingen van de afdeling

Vergadering op 8 april in 't Trefpunt
Aanwezig 22 leden, het bestuur inbegrepen. De notulen van ledenvergaderingen op 17 april en

13 november 2007 werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen van penningmeester en

secretaris over 2007. Het werd betreurd, dat er in mei geen lezing was, omdat de inloopavond
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daarvoor in de plaats was gekomen. Dergelijke “overige activiteiten” wil men liever naast, dan

in plaats van, een lezing.

De kascommissie had de boeken in orde bevonden, en het bestuur werd gedechargeerd voor het

gevoerde beleid.

Over de Algemene Vergadering (AV) van de NGV: De afgevaardigde kreeg mandaat de diverse

verslagen van het hoofdbestuur (HB), de herbenoeming van voorzitter HB, en reserveringen

voor de fondsen huisvesting en automatisering goed te keuren.

Het afdelingsbestuur werd uitgebreid tot nominaal negen personen. Toon van Gestel en

Henriëtte Hardeman-Emans, aftredend volgens rooster, resp. als voorzitter en  bestuurslid,

werden als zodanig herkozen.

Ton Conijn trad af als lid van de kascommissie, in functie bleven Henny de Pee en Ger

Kleinbergen.

  Als afgevaardigde werd gekozen Toon van Gestel en als plaatsvervangend

afgevaardigde Jan Waszink. 
Korte vergadering op 11 november in 't Trefpunt

Aanwezig 36 leden, het bestuur inbegrepen. De begroting KPL voor 2009 werd goedgekeurd.

De afgevaardigde kreeg mandaat, het verslag van de AV van 26 april, de begroting NGV voor

2009 (bevattende een contributieverhoging van i 1,00), en de  benoeming van twee leden van

het HB goed te keuren. 

Het HB had een peiling uitgeschreven naar de meningen over aanpassing van het stemrecht in de

AV en daarbij vier opties aangegeven, ter behandeling in de afdelingsvergaderingen. 

Die opties waren:

  1. ieder NGV-lid brengt zijn stem uit via één regionale afdeling: 28 aanwezigen waren hiervóór;

  2. ieder NGV-lid brengt zijn stem uit via één regionale of één functionele afdeling: 

6 aanwezigen vóór;

  3. stemrecht ongewijzigd, maar één regionale of functionele afdeling brengt maximaal 20% van het

totale aantal stemmen uit: één van de aanwezigen vóór;

  4. huidige procedure intact laten: één van de aanwezigen vóór. 

Afdelingsafgevaardigde (Toon van Gestel, plaatsvervanger Jan Waszink)

Algemene Vergadering van 26 april. Meegedeeld werd, dat er in 2009 weer een landelijke

Genealogische  Dag NGV zal worden gehouden. De diverse goedkeuringen door KPL (zie

hierboven) werden ingebracht. 

De webmaster gaf een overzicht van het recente werk aan de NGV-website. 

Het DNA-project (waarin Toon van Gestel een leidende rol heeft) had op dat moment 300

deelnemers, rapportage in het najaar. Over het project Multiculturele Genealogie werden notities

toegezegd, er waren   weinig ontwikkelingen in het Vlamingenproject.

Algemene Vergadering van 29 november (zie hierbij vergadering KPL 11 November). De

afdeling werd vertegenwoordigd door de plv. afgevaardigde. De begroting voor 2009 kon,

gezien de daarin vervatte contributieverhoging, niet met algemene stemmen worden

goedgekeurd. Stemming leverde echter goedkeuring op. Verslag AV en benoeming leden HB

werden goedgekeurd.

Wederom gaf de webmaster het laatste nieuws over de website.

  De opvattingen van de afdelingen over het stemrecht werden genoteerd 

(KPL eerste keus optie 1, tweede keus optie 2).

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

Samenvattend verslag van de vergadering van de afdeling op 21 april 2009

in ’t Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven.

Na opening door de voorzitter, worden de notulen van de vergaderingen van 8 april en 11

november 2008 goedgekeurd. Ook de beide jaarverslagen van de secretaris en de

penningmeester over 2008 geven geen aanleiding tot discussie en worden door de

vergadering goedgekeurd.

Vervolgens wordt het bestuur gedechargeerd, nadat de kascommissie de boeken heeft

gecontroleerd en goed bevonden.

Van de Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 28 april 2007 is een aantal stukken

rondgestuurd waarover de afgevaardigde van KPL een stem moet uitbrengen namens de

afdeling. De vergadering verleent de afgevaardigde mandaat om deze stukken goed te

keuren.

Een apart verhaal is de brief, d.d. 13-4-2009, van een zestal NGV-leden, o.a. Henriëtte

Hardeman, hoofd NGV-PR, over de computergerelateerde activiteiten binnen de NGV.

Gesteld wordt dat de afdeling Computergenealogie (CG) veel activiteiten op dit gebied

heeft laten liggen, terwijl deze afdeling, door het grote aantal leden, een te machtige stem

in de NGV heeft. In de brief wordt voorgesteld, alle computergerelateerde activiteiten

(programmaontwikkeling, website, programmaondersteuning, computergenealogie etc.)

onder te brengen in een orgaan of dienst van de vereniging en de afdeling CG ofwel op te

heffen of de status van NGV-afdeling er aan te ontnemen.

Dit voorstel wordt aan de huidige vergadering (KPL)

voorgelegd; na discussie wordt bij stemming met

algemene stemmen besloten, dat de afdeling KPL zich

achter dit voorstel stelt, met daaraan toegevoegd het

advies, één en ander binnen een half jaar te realiseren.

Van het huidige bestuur van KPL wordt Jan Waszink

herkozen en wordt van Ad Wijnen op gepaste wijze

afscheid genomen.

Tot nieuwe bestuursleden worden gekozen de dames

Astrid Magielse-Dix en Ans van der Velde-Swinkels.

Afscheid van Ad Wijnen als bestuurslid

(foto Ger Kljnbergen)

Ans van der Velden-Swinkels (links)
Astrid Magielse-Dix (rechts)

(foto Ger Klijnbergen)
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Van de kascommissie treedt Henny de Pée af en blijft Ger Kleinbergen aan. 

Lisette van Corven wordt als lid en Ruud Gilin als reserve lid gekozen.

Toon van Gestel en Jan Waszink worden opnieuw als afgevaardigde en plaatsvervangend

afgevaardigde gekozen.

Hans Duitgenius, lid van de Werkgroep Onderzoek Duitsland, (WGOD) ontvouwt een plan

om alle beschikbare genealogische gegevens op een harde schijf te zetten. 

MUTATIES LEDENLIJST  

Per 09-04-2009, landelijk totaal 9279 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 323 en 25 bijkomende leden

Nieuwe leden

Dhr G.C.M. Bogaarts Gasthuisstraat 29 5708 HH Helmond

Dhr M.C.P.J. van de Donk Vliegheuvel 13 5685 CB Best

Dhr D. Kuhlman Kaartmakersring 24 5641 VG Eindhoven

Dhr A.A.A. van Lent Fransebaan 302 5627 JL Eindhoven

Dhr J.P.H. van Lieshout Liesbergstraat 1 5628 ED Eindhoven

Dhr ir J.H. Ruts Nimrodel 11 5663 TE Geldrop

Mw A. Steuten-Jonkers Burg. Vullersstraat 6031 CD Nederweert

Dhr F. Verhofstad Joh. Ramaerstraat 1065 GB Amsterdam

Dhr J.L.J. van der Vorst Heiveld 8 5583 GG Waalre

Bijkomend nieuw lid

Mw M.S. Appel-de Roo Dionestraat 2 1829 CB Oudorp NH

Einde lidmaatschap

Dhr C.J. Beljaards Venbroek 2 5527 BH Hapert

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat: NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud

Hans Duitgenius over zijn

genealogische gegevens op CD 
(foto Ger Kleinbergen) 

Henriëtte geeft uitleg over de brief 13-04-2009
(foto Ger Kleinbergen)
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DE ALGEMENE VERGADERING NGV OP 25 APRIL 2009.

Mededelingen e.d. De aandacht werd gevestigd op de op handen zijnde Genealogische Dag

en een oproep werd gedaan aan de afdelingen, de organisatie van een dergelijke dag in

2010 te overwegen. Het ledental lijkt gestabiliseerd te zijn.

Mevrouw Greveling (Toos voor haar vrienden), die al jaren lang op uitmuntende wijze de

ledenadministratie beheert, werd bij acclamatie gekozen tot erelid. 

De gemiste kans. Ingekomen was een brief van een aantal prominente NGV leden, d.d. 13

april 2009, over de positie van de afdeling Computergenealogie (CG). Ter toelichting zette

Henriëtte Hardeman, als woordvoerder van de inzenders, ter vergadering helder en

overtuigend uiteen, dat de afdeling CG veel Computergerelateerde onderwerpen (o.a. IT,

webmasteractiviteiten, PR, ontsluiting bronnen VC) heeft laten liggen, die gelukkig door

anderen zijn opgepakt. Daarbij komt, dat deze afdeling, door zijn grote aantal leden, (ca.

3000) een zware stem in de Algemene Vergadering (AV) heeft, terwijl de laatste

ledenvergadering van CG zeer slecht bezocht was (naast het bestuur slechts 10 andere

leden). Het is dus ongewenst is, dat deze afdeling zo’n zwaar stempel op de NGV drukt.

De inzenders van de brief deden daarom een oproep aan hoofdbestuur (HB) en CG, de

afdeling CG om te zetten in een Dienst, die dan zal ressorteren onder het HB.

Na dit duidelijke en goed onderbouwde betoog beperkte de voorzitter CG zich tot de

opmerking, dat het HB niet over afdelingen beslist, de voorzitter HB beperkte zich tot een

verwijzing naar een aantal afspraken tussen HB en CG, die bij nadere beschouwing open

deuren blijken te zijn. Gezien het belang van de kwestie waren beide reacties onvoldoende.

Toegegeven, de tijd was kort, maar de problemen spelen al zo lang, dat er geen sprake was

van een verrassingsaanval. De betrokkenen, HB en CG, hadden hier al een doordacht

oordeel over moeten hebben en hadden in staat moeten zijn, inhoudelijk te reageren. 

Van de afdelingen schaarden enkele, waaronder KPL (waar de ledenvergadering steun had

uitgesproken en had aangedrongen op afwikkeling binnen een half jaar) zich achter

Henriëtte c.s. Verder traineerden enkele afgevaardigden de vergadering met nietszeggend

gepraat. En zo werd de behandeling van deze belangrijke kwestie weer een jaartje

opgeschoven, heel jammer.

Goedkeuringen en bestuurssamenstelling. Goedgekeurd werden: het verslag van de vorige

AV en de jaarverslagen van secretaris en penningmeester. De kascommissie was tevreden.

De heer Elenbaas trad af als bestuurslid en de heer De Lange werd herkozen als

penningmeester.

Denktank. Dan was er een tussentijdse rapportage van de Denktank, die nadenkt over het

wezen en de toekomst van de NGV. Naar mijn mening wazig en quasi-geleerd gepraat,

maar het werk is nog niet af, wie weet wat er nog voor moois komt. 

Al met al een vergadering waarin een zeer terecht erelidmaatschap is verleend, de nodige

administratie is afgewerkt en een roodgloeiend probleem op de lange baan is geschoven.

Jan Waszink
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KUNSTSCHILDER OP KOSTSCHOOL

Abraham Hulk sr. (1813-1897) zeegezicht, olie op paneel

De Brits-Nederlandse kunstschilder Abraham Hulk werd op 1 mei 18131 geboren in

Londen. Hij kwam uit een familie die grotendeels uit marineschilders bestond. Abraham

Hulk stond bekend als een reislustig avonturier. Een deel van zijn opleiding volgde hij in

Oirschot, aan de Franse kostschool. 

Franse kostscholen ontstonden in de begintijd van de Republiek, en waren vooral populair

in koopmanskringen. Oudere leerlingen die al lees- en schrijfvaardig waren leerden op de

kostschool, waar Frans de voertaal was, lezen, schrijven en spreken in de Franse taal, in die

tijd de taal van de internationale handel2. Het feit dat de leerlingen vaak intern waren

leverde de kostschoolhouder een flinke bijverdienste op. 

De Kost-School voor jonge Heeren te Oirschot wordt bij resolutie van het corpus van

Oirschot opgericht in 17653, ten eijnde die geene welkers staat omstandigheeden en beroep

vordert, dat zij hunnen kinderen tot den slaafschen boerenarbeid niet destineeren,

gelegenheid zouden hebben binnens Dorps aan dezelven die educatie en dat onderwijs te

kunnen doen geeven en genieten, het welk zij thans gedwongen zijn elders met zwaare

kosten te zoeken4. 

Op 10 maart 1765 wordt George Nicolaas Houbré uit Doornik benoemd tot Franse

schoolmeester. De schoolmeester dient tevens als organist van de gereformeerde gemeente

in de Sint-Petruskerk. 
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In 1770 wordt aan de Molenstraat voor een budget van f 5000 een schoolgebouw

neergezet5. Het huis, 13,5 meter lang en 11,9 meter breed is voorzien van een flinke kelder,

keuken met schouw en gemetseld fornuis en eetzaal. Op de bovenverbieding is een

overloop met bedsteden voor de kinderen. De school biedt plaats aan 30 tot 40 leerlingen. 

Houbré overlijdt al in 1773, en wordt opgevolgd door Christiaan Glavimans en in 1779

door Antonius Frederik Carton. Beiden raken in conflict met de kerkenraad, en moeten na

korte tijd het veld ruimen. Op 21 december 1784 wordt Johan Söhngen, afkomstig van

Nassau-Siegen en ondermeester te Etten bij Breda, benoemd tot nieuwe Fransche meester

en organist te Oirschot. Op zijn vorige standplaats wordt ten grooten faveur van hem

gesproken6. Hij blijft in functie tot aan zijn dood in 1824, en wordt opgevolgd door den

Jongen Söhngen, zijn zoon Johan, die tijdens de ziekte van zijn vader al heeft

waargenomen. Johan junior is dan onderwijzer van de 2e rang, wat betekent dat hij,

behalve van goed burgerlijk en zedelijk gedrag ook oordeelkundig onderwijs kan geven in

lezen, schrijven, rekenen, de Nederduitsche (Nederlandse) taal, aardrijkskunde en

geschiedenis7. Een andere zoon, Henri Louis Söhngen, opent in 1820 een Franse

kostschool in Boxtel8.

Volgens de verslagen van de schoolopziener varieert het aantal leerlingen aan de Franse

kostschool in Oirschot van 1816 tot 1876 tussen de 38 en 60 leerlingen. Jacques Mijland

heeft in Campinia, op basis van de bevolkingsregisters van Oirschot, een lijst van

kostschoolleerlingen in Oirschot gepubliceerd9. De clientèle van de kostschool bestaat

vooral uit de zonen van edelen, kooplieden en militairen. 

De latere kunstschilder Abraham Hulk komt als kostjongeheer voor in het

bevolkingsregister van 1825. De school had toen ongeveer 40 leerlingen10. Uit het

bevolkingsregister blijkt dat 23 van hen intern waren11. Twee externe leerlingen, Adrianus

van Haaren en Gerardus den Ouden, beiden uit Haaren, wonen in bij de assessor

(wethouder) Johannes van Hout op de Kerkhof nummer 36112. De overige leerlingen

komen waarschijnlijk uit Oirschot en omgeving, en wonen nog thuis.

In de statige kostschool aan de Molenstraat nummer 10 wonen in 1825 behalve de

kostschoolhouder Johan Söhngen ook zijn broers Frederik Adolph, luitenant ter zee 1e

klasse, en Jacobus, secundant, zijn zusters Cornelia, Suzanna en Antonia Elisabeth, met

hun stiefmoeder Johanna Postuma, de weduwe van Johan senior13. Cornelia van Gorp uit

Oisterwijk en Elisabeth van Heerbeek uit Best dienen als meid. 

Van de 23 interne leerlingen zijn er vijf Rooms, de rest is Hervormd. 12 van hen zijn

geboren in Amsterdam, en de overigen komen uit Hellevoetsluis, Leiden, Maastricht,

Meersen, Rotterdam en Den Haag. Er is maar één kostjongeheer uit Brabant, namelijk

Frederik Tellinghaus uit Tilburg. Vier zijn er geboren in het buitenland: twee in Demerarij

in West-Indië, een in Wengern14, en, zoals gezegd, Abraham Hulk uit Londen. Abraham is

niet alleen in Oirschot: ook zijn broer Martinus Gerardus (geboren te Amsterdam op 17

oktober 1818) is leerling van de Franse kostschool aan de Molenstraat.

De jonge heren van de kostschool worden onderwezen in ’t leezen, schrijven, rekenen,

boekhouden, de Fransche-taal, geographie en alles dat tot eene goede opvoeding
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behoort15. De school heeft, volgens de schoolwet van 1806 drie klassen met elk een eigen

leerprogramma. Daarnaast wordt ook nog afzonderlijk onderwijs gegeven in het Hoogduits

en Engels, muziek en tekenen16. Kort daarvoor is de school verbouwd, en er wordt nu

lesgegeven in een groot lokaal met een hoog tongewelf17.

Na zijn opleiding in Oirschot studeert Abraham Hulk aan de prestigieuze Rijksakademie

van Amsterdam, waar hij les krijgt van de beroemde portretschilder Jean Augustin

Daiwalle. In 1833 vertrekt hij per tweemaster naar Boston en van daaruit naar New York,

Albany en Manchester. Eenmaal terug in Nederland specialiseert hij zich in het schilderen

van zeegezichten. Abraham woont en werkt in Amsterdam, Nijkerk, Enkhuizen, Haarlem

en Oosterbeek. Gedurende deze periode wordt hij een gevestigd schilder, en exposeert hij

onder andere in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden, en later in Engeland bij de Royal

Academy en aan de Royal Society of British Artists in Suffolk Street.

In 1870 keert hij terug naar zijn geboortestad Londen, waar hij tot zijn dood in 1897

verblijft. In Groot-Brittannië wordt hij vooral beschouwd als een Engelse schilder. Zijn

broer John Frederick Hulk en zijn zoon Abraham Hulk junior zijn bekende landschapsschilders.

Diverse Nederlandse musea hebben werk van Abraham Hulk in collectie, zoals het Teylers

Museum in Haarlem en het Amsterdams Historisch Museum. 

In het landelijke Oirschot zal Abraham Hulk niet veel inspiratie hebben ongedaan voor zijn

zeegezichten. Maar de opleiding aan de deftige kostschool van de Söhngens te Oirschot zal

ongetwijfeld hebben bijgedragen tot zijn latere succes.

Noten:

1 Het Oirschots bevolkingsregister noemt als datum: 1 mei 1814.

2 P.H.A.M. Abels (red), Duizend jaar Gouda, Een stadsgeschiedenis, Hilversum 2002, pag. 413; J. Mijland,

De Franse school in de kom van Oirschot 1770-1868, Campinia XIX (1998) pag. 35.

3 Mijland, a.w. pag. 37.
4 OAA Oirschot 57 f. 26v

5 H. Kupers, Honderd jaar Söhngens in Oirschot, Campinia XXI (1991) pag. 89.

6 G.C.M. van Dijck, De deftige kostschool van de Söhngens te Oirschot, Campinia VI (1976) pag. 24.

7 Mijland, a.w. pag. 39

8 J. Coenen, Baanderheren, boeren & burgers, een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en

Gemonde, Boxtel 2004, pag. 323

9 Mijland, a.w. pag. 131

10 Mijland, a.w. pag. 129

11 Bev.Reg. Oirschot 5 blad 89 t/m 91

12 Bev.Reg. Oirschot 5 blad 292

13 Kupers, a.w. pag. 91

14 Waarschijnlijk Wetter-Wengern in Noordrijn-Westfalen

15 Van Dijck, a.w. pag. 26

16 Mijland, a.w. pag. 40

17 Kupers, a.w. pag. 95

Ingezonden door dhr. A.C.M. Neggers, Langakker 29, 5283 TE  Boxtel
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Literatuurlijst bij de lezing van ir. R.A.J. Dix op 17 maart 2009 over

Genealogisch onderzoek in Duitsland

1. Bestandsoverzichten DTB en BS

Anton Krudewig, Neues Verzeichnis der Kirchenbücher der ehemaligen Rheinprovinz,

Köln 1977, Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde

Die Zivilstandsregister im Nordrhein-Westfälischen Personenstandsarchiv Rheinland,

Brühl 1985, Selbstverlag des Nordrhein-Westfälischen Personenstandsarchivs Rheinland

NB: elk Staatsarchiv, Bistumsarchiv en Archiv der Landeskirche (Ev.) heeft dergelijke

overzichten voor zijn eigen bestanden, meestal in druk verschenen (maar niet altijd)

2. Hulpmiddelen

Hermann Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der

Neuzeit, 3e druk Hannover 1991, Hahnsche Buchhandlung

P.A. Grun, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen,

Limburg a/d Lahn 1966, C.A. Starke Verlag

J.H.M. Putman, De Gids, deel 2: literatuur (bevat 3488 bronnen, met index op plaats- en

zaaknamen), Den Haag 1978, Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)

3. Breed samengestelde onderzoeksaanwijzingen

J.G.J. van Booma, Genealogisch onderzoek in Duitsland,

Den Haag 1987, Centraal Bureau voor Genealogie

Familienforschung im deutschen Grenzraum zu den Niederlanden, Jubiläumsband der

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) 1967-1992,

Hilversum 1992, Verloren

4. Ortssippenbücher/Familienbücher

Bewerking DTB per plaats naar gezinnen/families, bijv.:

V.Weiss und K. Münchow, Bestandsverzeichnis der Abt. Deutsche Zentralstelle für    

Genealogie im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig, Teil IV: Ortsfamilienbücher mit

Standort Leipzig, in Deutscher Bücherei und Deutscher Zentralstelle für Genealogie,

Neustadt a/d Aisch 1998, Verlag Degener & Co.

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 augustus 

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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VRAAG OVER HERKOMST SARIS

Is er iemand die mij een advies kan geven mbt het volgende:

Ik heb alle schepenboeken van Tongelre bladzijde voor bladzijde doorgenomen voor

informatie betreffende mijn Saris-voorouders. Tongelre kreeg in 1585 eigen schepenen;

veel verder terug gaan die akten dus niet. 

Ik heb wel meer details gevonden dan me uit een brief (in het archief van het RHCE) aan

een geëmigreerde, nu amerikaanse Saris had gelezen, maar genealogisch ben ik niet verder

teruggekomen dan in die brief, dwz tot ca 1500. 

De stamlijn van ca 1500 af is dan: 

Herman NN  (niet beschreven gevonden; maar moet geleefd hebben van voor 1500 – na

1520)

Bartholomeus ("Meus") Hermans (vermeld gevonden; leefde ca 1520 – voor 1609)  

Lauvreijns Meusen (handelend beschreven gevonden; leefde ca 1550 – eind 1624) 

Jan Lauvreijnssen (ca 1580 – mei 1660/eind 1663; wordt ook Saris genoemd) 

Jan Janssen Saris (ca 1608-1671/2) 

een zoon van hem (Lucas) vertrekt naar Son.

 

Ik heb de herkomst van de naam Saris, die in een akte uit 1634 ineens opduikt, niet

gevonden op één verwijzing na: een veldnaam Saris. 

In de schepenakten van Tongelre is namelijk sprake van een “seeckere stuck ackerlants

genamdt Saris camp groot ontrent twe lopensaet 31 roijen alhier binnen Tongelre gelegen”

(RA T 63, f. 73v, dd. 10.11.1667). De naam Saris als achternaam komt in de cijnsboeken

van Tongelre toch al vóór 1589 voor (nr. 288 II folio 59), namelijk waar met betrekking tot

een huis gelegen “in de Poeijers” gesproken wordt van “Johannes filius Theodorus Saris”

die de cijns betaalt. Komt de familienaam van deze akkernaam of de akkernaam van de

familienaam? Ik vond geen enkele Balthasar. Wie weet meer?

Ik vraag me ook af in welke schepenakten (van welke plaats) ik nu het beste verder kan

zoeken, dus waar zouden de inwoners van Tongelre voor 1585 hun handelen hebben laten

registreren? Nuenen? Of Helmond?

Ook vond ik: Anneke Saris, geb. ca 1636 Brabant, tr. ca 1655 Woudrichem Frans Gilis,

ov. < 1746; hun zoon Gielis Frans wordt ged. Woudrichem 25.11.1656. Ik kan deze vrouw

niet linken aan mijn gegevens gevonden in Tongelre.

Ingezonden door dhr. Ton van Reeken.

Reactie’s naar antonmol@hotmail.com. en

naar de redactie Kempen- en Peelland t.a.v. Henk Unij e-mail h.unij@hccnet.nl
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VRAAG OVER MARIJTJE VAN DER VOORT j.d. VAN NEDERWEERT

Beste mensen,

Van Ton van Reeken kreeg ik de tip om contact met u op te nemen. In mijn kwartierstaat

komen personen uit Limburg voor, die ik niet helemaal kan thuisbrengen. Misschien weet

een genealoog uit uw NGV-afdelingsblad raad. Het gaat om mijn stammoeder (nr.67)

Marijtje van der Voort. Ze trouwde (RK) in Haarlem op 21/8 - 17/9 - 1752 met Michiel

Moonen. 

Hij was j.m. van Weert, zij was j.d. van Nederweert. 

Er kwamen drie kinderen, gedoopt te Haarlem:

19-07-1753    Joannes

17-02-1755    Gertrudes

24-10-1757    Henricus

Michiel Moonen is overleden voor 31-05-1761, want op die dag trouwde Marijtje met mijn

voorvader (nr.66) Andreas Heijthuijsen. Met hem kreeg ze nog vijf kinderen, waarvan de

vierde Anna Maria Heijthuijsen mijn stammoeder (nr.33) is.

De doop van Marijtje van der Voort heb ik niet kunnen vinden, ook niet met de hulp van

Ton van Reeken. Ik neem aan dat haar vader een Joannes of Henricus moet zijn, gezien de

namen van haar twee eerste zoons. Een ander gegeven is dat Marijtje een broer Hubertus

had en een zus Joanna. Op 14-03-1769 ging Marijtje met haar tweede man naar een notaris

in Haarlem. Zij eisen van broer Hubertus, die in Weert woonde, de somma van 350

guldens, uit de erfenis van de ouders en grootmoeder van Marijtje.

Het lijkt me zeer aannemelijk dat de ouders van Marijtje waren: Joannes van de Voort en

Catharina Hendrix (zie bijlage: Genealogie Van der Voort). De eerste zoon van Marijtje

kreeg dan de naam van opa Van der Voort. De ouders van Marijtje zijn dus voor 1769

overleden. Van hen heb ik de doop van verschillende kinderen gevonden, maar niet die

van Marijtje!

Dan is er de eerste man van Marijtje, Michiel Moonen. Ook hij is moeilijk te vinden. Hij

moet gedoopt zijn rond 1730 en had zeer waarschijnlijk een vader die Henricus heette, de

naam van zijn tweede zoon. In de genealogie Moonen (zie bijlage) zou dat Henricus

Moonen kunnen zijn, ged. Weert 19-01-1699, zoon van Godefridus Moonen en Henrica

Maccus. Als dat zo is, dan was hij mogelijk getrouwd met een Gertrudes, de naam van de

dochter van Marijtje en Michiel. 

In bijgesloten genealogien ben ik uitgegaan van al deze veronderstellingen. Ik zou

uiteraard graag willen weten of dat alles klopt.
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Vooral de voorouders van Marijtje zijn voor mij belangrijk, omdat dat ook mijn

voorouders zijn. Michiel is voor mij minder belangrijk, omdat hij geen familie is van mij,

maar hij hoort er wel een beetje bij.

Genealogie van Godefridus Moonen per generatie.

I. Godefridus Moonen, was getuige bij doop Joannes van Heijthuijsen 

05-04-1650 Weert, 

1 kind:

1. Simonis, volgt II.

II. Simonis Moonen,  (zn. van I), ovl. Weert, begr. op 29 apr 1731, tr. Weert op

22 okt 1651 Maria van Tuijl.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Godefridus, ged. Weert op 8 okt 1651, volgt III.

2. Marcellus (Gelis, Gil, Michael), ged. Weert op 17 sep 1652.

3. Jacobus, ged. Weert op 13 dec 1654.

4. Petronilla, ged. Weert op 29 okt 1656.

5. Joannes, ged. Weert op 12 nov 1658.

6. Mathias, ged. Weert op 25 mrt 1661.

III. Godefridus Moonen,  (zn. van II), ged. Weert op 8 okt 1651, begr. Weert op

24 nov 1720, tr. Weert op 14 nov 1683  Henrica Maccus, ovl. Weert, begr. op

21 nov 1724.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1. Simon, ged. Weert op 18 mrt 1684, volgt IVa.

2. Andreas, ged. Weert op 1 dec 1685, volgt IVb.

3. Anna, ged. Weert op 1 jun 1688.

4. Cornelius, ged. Weert op 15 mrt 1690.

5. Maria, ged. Weert op 4 mei 1692.

6. Joannes, ged. Weert op 16 jun 1693.

7. Laurentius, ged. Weert op 10 aug 1696, volgt IVc.

8. Henricus, ged. Weert op 19 jan 1699, volgt IVd.

9. Aegidius, ged. Weert op 25 okt 1701.

10. Maria, ged. Weert op 13 mrt 1705.

11. Joanna, ged. Weert op 26 dec 1710.

IVa. Simon Moonen,  (zn. van III), ged. Weert op 18 mrt 1684, tr.  Maria Loijen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1. Margaretha, ged. Weert op 24 aug 1714, begr. Weert op 3 nov 1790, 

tr. Thomas Masius Beelen, ged. Weert op 25 nov 1707, begr. Weert op 9 okt 1769.

2. Michael, ged. Weert op 24 jan 1717.
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IVb. Andreas Moonen,  (zn. van III), ged. Weert op 1 dec 1685, 

begr. Weert op 18 feb 1762, 

tr. Weert op 14 mei 1721  Maria Deckers, begr. Weert op 5 aug 1758.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Godefridus, ovl. Weert, begr. op 29 apr 1731.

2. Joannes, ged. Weert op 6 jun 1723.

3. Maria, ged. Weert op 31 dec 1724.

4. Hendrina, ged. Weert op 30 jun 1726, begr. Weert op 1 mrt 1732.

5. Gertrudis, ged. Weert op 11 feb 1729, begr. Weert op 23 sep 1747.

IVc. Laurentius Moonen,  (zn. van III), ged. Weert op 10 aug 1696, ovl. Weert, 

begr. op 19 feb 1777, tr. circa 1732  Maria Vestiens, ged. Weert op 3 dec 1706.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1. Godefridus, ged. Weert op 18 mrt 1733, volgt Va.

2. Mathias, ged. Weert op 17 mrt 1736.

3. Joanna, ged. Weert op 6 apr 1738.

4. Henricus, ged. Weert op 20 apr 1740.

5. Joannes, ged. Weert op 4 mrt 1743.

6. Petrus, ged. Weert op 16 jul 1745.

IVd. Henricus Moonen,  (zn. van III), ged. Weert op 19 jan 1699, tr. Gertrudes ?

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Michiel, geb. circa  1730, volgt Vb.

Va. Godefridus Moonen,  (zn. van IVc), ged. Weert op 18 mrt 1733, tr. circa 1760

Jenne Marie van Uffelen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1. Maria Theresia, ged. Weert op 24 jan 1762.

2. Joanna, ged. Weert op 25 okt 1763.

3. Joannes Michael, ged. op 11 dec 1765, ovl. Weert, begr. op 11 sep 1794.

4. Catharina, ged. Weert op 26 dec 1769.

5. Joannes, ged. Weert op 7 mei 1772, ovl. Weert, begr. op 9 mei 1772.

6. Joannes, ged. Weert op 28 aug 1773.

7. Maria Petronella, ged. Weert op 22 jul 1776.

8. Laurentius, ged. Weert op 19 mei 1779, ovl. Weert, begr. op 25 sep 1783.

9. Maria Catharina, geb. Weert circa 1785, tr. Weert op 10 mei 1810  

Petrus van Dooren.

Vb. Michiel Moonen,  (zn. van IVd), geb. circa 1730, tr. Haarlem op 17 sep 1752,

kerk. huw. Haarlem op 21 aug 1752  Marijtje van de Voort(nr. 67), dr. van

Joannes van de Voort en Catharina Hendrix, geb. circa 1728, ovl. Haarlem op

14 mrt 1801, begr. Haarlem op 18 mrt 1801, (Marijtje tr. (2) Haarlem op
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31 aug 1761, kerk. huw. Berkenrode op 31 mei 1761  Andreas Heijthuijsen, zn.

van Franciscus (Frans) Heijthuijsen en Kaatje Andriesse van Erkel.).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Joannes, ged. Haarlem op 19 jul 1753.

2. Gertrudes, ged. Haarlem op 17 feb 1755.

3. Henricus, ged. Haarlem op 24 okt 1757.

Genealogie van Joannes van de Voort per generatie.

I. Joannes van de Voort, tr. Catharina Hendrix.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. Antonius, ged. Leveroy (gemeente Nederweert) op 3 sep 1722.

2. Hubertus, ged. Weert op 3 nov 1724, volgt IIa.

3. Marijtje (nr. 67), geb. circa 1728, ovl. Haarlem op 14 mrt 1801, begr. Haarlem op

18 mrt 1801, tr. (1) Haarlem op 17 sep 1752, kerk.huw. Haarlem op 21 aug 1752 

Michiel Moonen, zn. van Henricus Moonen en Gertrudes, geb. circa 1730, tr. (2)

Haarlem op 31 aug 1761, kerk.huw. Berkenrode op 31 mei 1761  Andreas

Heijthuijsen (nr. 66), zn. van Franciscus (Frans) Heijthuijsen en Kaatje Andriesse

van Erkel, ged. Heemstede op 4 jan 1724, (Andreas relatie(1)  Aartje van

Urksveld.)

4. Joanna, ged. Weert op 9 mei 1730, begr. Weert op 9 jun 1737.

5. Joannes, ged. Nederweert op 8 jun 1732.

6. Petrus, geb. na 1732, volgt IIb.

7. Joanna, geb. na 9 jun 1737, tr. Nederweert op 22 feb 1758  

Wilhelmus van Deursen.

IIa. Hubertus van de Voort,  (zn. van I), ged. Weert op 3 nov 1724, begr. Nederweert

op 28 aug 1770, tr. Roggel (thans Leudal) op 13 feb 1754  Lucia Houben, begr.

Nederweert op 28 jan 1781.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Elisabetha van der Voort, ged. Nederweert op 21 mrt 1756.

2. Joanna Catharina van der Voort, ged. Nederweert op 3 feb 1758.

3. Joannes van der Voort, ged. Nederweert op 21 jun 1761.

4. Petrus van der Voort, ged. Nederweert op 2 feb 1766.

IIb. Petrus van de Voort,  (zn. van I), geb. na 1732, tr.  Joanna Raetsen.

Uit dit huwelijk 1 kind:

1. Joanna Catharina, ged. Nederweert op 15 mrt 1761.

Misschien is er binnen uw vereniging iemand die zich over deze puzzel wil buigen. Dan

zou ik heel dankbaar zijn!Reacties mogen naar mijn adres, of naar uw redactie

(h.unij@hccnet.nl), dat vind ik ook prima. Of misschien en/en? Met vriendelijke groet,

Rita de Groot De Weteringsbrugmolen 144, 1188 HD Amstelveen 

e-mail: ritadegroot@planet.nl
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BESTAAN ER NOG ECHTE EINDHOVENAREN?

Vorig jaar was Eindhoven 88 jaar groot; dit jaar is het 777 jaar stad. En zo kon de vraag

naar voren worden gebracht: zijn er nog echte Eindhovenaren? Een vraag, die ook al

gesteld werd (waarschijnlijk in 1992) toen bij de NGV-afdeling Kempen en Peelland een

enquete werd gehouden. Ik weet het nog goed, want de vraag was van mij. 

Sindsdien weet ik meer en minder dan toen. Kennelijk dacht ik toen te weten, wat echte

Eindhovenaren waren én dat ze ooit echt hadden bestaan. Het woordje nog suggereert, dat

vroeg of laat zij noodzakelijkerwijs zullen verdwijnen. Dit nu is niet waar. Het door mij

enkel met carnaval gezongen ‘Eindhoven zal wezen, Eindhoven zal zijn’, is een goede

weergave van de werkelijkheid. Echte Eindhovenaren bestaan dus al lang en zullen nog

lang bestaan, maar het is wel een groep, die in de tijd zelf ook voortdurend veranderd is en

nog steeds verandert. 

Naar schatting zullen er vanuit de tijd van de invoering van de Burgerlijke Stand een 100

onderling samenhangende Eindhovense afstammingsgroepen geweest zijn. Met de

voormalige gemeenten erbij kom ik op 370 groepen. Een groot deel hiervan zal in de

samenbundeling flink zijn afgetopt; daarnaast zal er een aantal stevig uitbottende bomen

geweest zijn elk met een meer plaatselijk dan grootstedelijk karakter. Wellicht was er

sprake is van 1 tot enkele stambomenhagen (een klein stambomenbosje dus). 

Bij een sterke groei van een bevolking door immigratie vermindert het vertakken der

bomen en worden de takken zelf groter. Ook worden er minder van de al aanwezige bomen

afgetopt. Ze blijven dus langer bestaan. De bomen met (groot) Eindhovense wortels

groeien dus, maar daarbinnen neemt het Eindhovense element af. Immigranten vormen

deels verwantengroepen. Hieruit kunnen nieuwe Groot-Eindhovens afstammingsgroepen

ontstaan zonder Eindhovense wortels. Omdat deze ook buiten Eindhoven takken zullen

hebben, zullen zij op de lange duur de plaats van de (écht) Eindhovense groepen kunnen

innemen. Binnen Eindhoven zullen ook de groepen van de randgemeenten goed

vertegenwoordigd zijn. Afstammingsgroepen, die zich in Eindhoven gevormd hebben en

ook daarbuiten gevestigd zijn zullen zich extra goed kunnen handhaven in de huidige tijd.

Het aantal afstammingsgroepen loopt nu snel terug en er blijven steeds minder

stambomenhagen over. Echt Eindhovens? Dat wel, maar ook anders! 

Toon van Gestel.

LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Theo van de Mosselaar uit Zoetermeer theovdmosselaar@online.nl 079-3418028

Dhr. Van de Mosselaar, 64 jaar en gepensioneerd, is een viertal jaren bezig met genealogie.

De families waarmee hij zich bezig houdt zijn, Mosselaar en Marselaer in Oirschot en

omstreken. De reeds gevonden informatie heeft hij gevonden in de archieven als BHIC en

RHCE en van het internet.
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Een bijzondere bron heeft dhr. Mosselaar gevonden in de publicatie “Van de Maerselaer”

in Campinia van de auteur dhr. Neggers. Voor het vastleggen van zijn gegevens, maakt

dhr. Van de Mosselaar gebruik van het programma GensDataPro.

Gezien de afstand is het voor Theo niet mogelijk om onze afdelingsavonden te bezoeken.

Hij verwacht wel door het lidmaatschap van onze afdeling meer informatie te krijgen over

de familie en over Oirschot. Zelf schrijft hij daarover: “De reden waarom ik lid van uw

NGV-regio ben geworden vindt zijn oorsprong bij de Nederlandse Familiedatabank. Bij

mijn naam wordt verwezen naar de Oirschotse familie Van de Maerselaer en wordt een

artikel aangehaald in Campinia 24 uit 1994”.

Andere hobby’s van dhr. Van de Mosselaar zijn, tennis, kamperen en beeld- en

tekstbewerking.

M.C.P.J. van de Donk uit Best mvandedonk@onsmail.nl     0499-311051

Acht jaar geleden is Dhr. Van de Donk, 63 jaar en administrateur, begonnen met de

zoektocht naar zijn roots. Die worden gevormd door de families Van de Donk, van

Elderen, Van den Reek en Faassen, allen uit het zuid oostelijk deel van Noord-Brabant. De

gegevens hierover komen van het RHCe en van het internet. Ook is hij deelnemer aan het

DNA Project Oud Hertogdom Brabant. Sinds kort onderzoekt hij ook voor zijn vrouw de

roots die gevormd worden door de families Smits, Van Gompel De Bruijn en Van Rooij,

die ook allen uit Noord-Brabant komen.

In overleg met hem, kunnen we een presentatie van zijn gegevens tegemoet zien. De soort

informatie strekte zich voorheen in de breedte uit, maar gaat nu steeds meer in de diepte.

Het programma “Aldfaer” gebruikt dhr. Van de Donk voor het vastleggen van zijn

gegevens. 

Hij bezoekt onze bijeenkomsten en wil op die manier contact leggen met gelijkgestemden.

Als vrijwilliger bekleedt dhr. Van de Donk diverse bestuurlijke functies in Sociaal

Maatschappelijke organisaties.

Van Lent uit Eindhoven avlent@hetnet.nl 040-2621918

Dhr. Van Lent, was in zijn werkzaam leven organisatie adviseur bij Philips. Na zijn

pensionering heeft hij nog 5-6 jaar bedrijfskunde gedoceerd aan de Hogeschool Ehv..

Vanaf 1955 was dhr. Van Lent belangstellend in de genealogie, maar vanaf 1995 heeft hij

het echt als hobby opgepakt. Hij zoekt de gegevens over de familie Van Lent uit de

Betuwe, Bouwman uit Gorinchem e.a., Nijenhuis uit Huissen en Savi uit Geneve. De

informatie over de herkomst van zijn familienaam heeft hij als een bijzondere bron

ervaren. In het verleden heeft dhr. Van Lent al eens iets gepubliceerd in het blad “De

Betuwe”

Hij bezoekt onze bijeenkomsten en zou graag iets meer willen weten over de militaire

dienst in de loop der tijden. Mogelijk kan hij daarover iets vinden in onze bibliotheek.

Op mijn vraag of dhr. Van Lent iets meer kon vertellen over de herkomst van zijn

familienaam, stuurde dhr. Van Lent het artikel dat hij destijds heeft gepubliceerd 

in “De Betuwe”.

Ger Kleinbergen
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VAN LENT UIT LENT

Het zal niet vaak voorkomen dat je geboren wordt in het dorp, waarnaar je familienaam

verwijst, zoals in mijn geval. Zeldzamer is het, als je geslachtsnaam dan ook nog

aantoonbaar is ontstaan na een verhuizing uit dit dorp lang geleden.

Rond 1700 stond er een molen in Lent, een niet geheel onbekend gegeven ter plaatse.

Deze stond in de nabijheid van het nu al lang bestaande huis “Bato” aan de huidige

Oosterhoutsedijk. Bij deze molen woonde een zekere Joost Gerritsen, een voorvader van

mij in rechte lijn, 7 generaties terug.

Er was toen nog geen verplichte familienaam, in plaats waarvan vaak het patroniem werd

gevoerd, hier Joost Gerritsen (= zoon van Gerrit). Joost had uit twee huwelijken een groot

aantal kinderen; een van hen was Cornelis Joosten (= zoon van Joost).

Cornelis verhuisde van Lent naar Wely, een buurtschap onder Dodewaard. Daar werden hij

en later ook zijn nazaten gaandeweg van Lent genoemd in de zin van afkomstig van Lent.

Deze naam is hierdoor familienaam of geslachtsnaam geworden. 

Mijn vader, die in 1925 in Lent kwam wonen, zal niet hebben vermoed dat zijn verre

voorvader van hier uit was vertrokken, in tegengestelde richting als het ware.

Van de 12e eeuw tot de 17e eeuw heeft er een geslacht van Lent in Lent gewoond. Voor

zover we de illusie zouden hebben kunnen koesteren hiervan afstammelingen te zijn is dat

hierdoor al afdoende ontzenuwd.

Hierop sluit een leuk gebeuren aan dat mijn broer Koos is overkomen. Mijn oudste broer

woonde lang in de buurt van Mönchen-Gladbach. Hij schreef eens een artikel in het

Amerikaanse tijdschrift “Time” en ondertekende dat met Van Lent Mönchen-Gladbach.

Een zekere heer Lent uit Texas - “van” is blijkbaar verloren gegaan - reageerde hierop als

volgt: ik heb niets met de inhoud van Uw artikel, wel met Uw familienaam. Mijn

voorouders stammen uit een dorp Lent, dat in Holland ligt en mijn ouders hebben het in

1926 bezocht. Ze verzuimden foto’s te maken. Daarom heb ik een vriend die in Wiesbaden

in dienst ligt gevraagd even naar Holland te rijden om er foto’s te maken. Enkele van deze

stuur ik U hierbij. Mogelijk bent U er niet van op de hoogte dat er een dorp van die naam

in Nederland is ………!

Eindhoven, Ab van Lent
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VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Achterhoek en Liemers, februari 2009

- Drie generaties voorouders van Jan van Ditshuizen sr, door J.v. Ditshuizen jr.

Amersfoort en Omstreken, 2009-2

- Het testament van Cornelis Volckensz, door Anton van Nostrum.

Apeldoorn en Omstreken, 2009-1

- Matrilineaire reeks van Wilhelmina Wennekes, Frans C. Nelis.

- Het CODA archief; een hernieuwde kennismaking, door C. Menting en M. Tenten.

Delfland; 2009-1

- Stamreeks van Pim Paul Claij, door ir. P.H.H. Scharp.

Erfgoed,  Ons genealogisch; 2009-1

- Genealogie – heden en morgen (3), door JW. Koten.

Het geslacht Oosterman in de Hoeksche Waard (slot), door K.J. Slijkerman.

- HAPLO, een nieuw begrip in de DNA-genealogie.

GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, 2009-1

- Kwartierstaat Steens/Steijns-Pluis: een begin, door Stefan Vrancken

- Genealogie van Joseph Kreukels uit Brunssum, door M.H.M.N. Senden.

Gens Propria, afdeling Kennemerland, 2009-1

- Chirurgijn Bijnema in Lisse! door Drs. M. van Bourgondiën.

- fragment Genealogie Ebbing

Gepermeteerd, afdeling Den Bosch en Tilburg,  maart 2009

- Huiberdina van Wanrooij, door Theo van Herwijnen

- Kwartierstaat Marinus van de Akker (slot), door Rinus van de Akker

Hollands Noorderkwartier, 2009-1

- Kwartierstaat Kuijl-Castricum, door Gré Kramer-Koelman

- Digitalisering genealogische bronnen Reg. Archief Alkmaar, door S. Wegereef.

- Het zoekgeraakte, zwarte schaap, door Wilco en Aat Kramer.

- Speurtocht naar Dirk Kramer, z.v. Paulus Jans en Tetje Tjepkes.

- Op zoek naar Pieter Frederiksz Smit (vervolg), door Pieter Schager

Koggenland, 2009-1

- Parenteel van Maarten Sjouke de Vries (II), door Toos Plug.

Kwartier van Nijmegen, 2009-1

- Huisraad voor de Valkhofburcht, door Henny Fransen.

- Kwartierstaat van H.J.T. Rullman.

- Stuiting van een huwelijk, door Wim Eijkman en Albert Elbertse.

NoordKOPstukken, afd. Den Helder e.o., maart 2009

- Paul Krüger aan boord van Hr. Ms. “Gelderland”, door Aat Kramer.

- De walvisvaarders uit noordelijk Noord-Holland van 177-1803, door P. Dekker

Roots@Groningen, 2009-1

- Stamreeks De Haas, door W. Bodde.

- Groningse militairen in het Staatse leger vóór 1795 (III), J. van Campen
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Stichtse Heraut, februari 2009 

- Verzoeken tot confinering van vrouwen in een verbeterhuis (slot), 

door Y. Jansen-Linse.

Stichtse Heraut, april 2009

- Kwartierstaat Gentenaar

- Verre verwanten: Stramrood – Jansen, door Yvonne Jansen-Linse

Twente Genealogisch, 2009-1

- een huwelijksakte in lichterlaaie: 7 mei 1862 Enschede, door J.v.h.Weemsel.

West Noord-Brabant, 2009-1

- Kwartierstaat Jacobus Gerardi Bolders, door Rina Bolders.

- Kwartierstaat van Marinus Petrus Elshout, (2 en slot), door A.F. Elshout.

- Fragment Van Gurp, Van Gorp, Van Geurp, door drs. Fr. Buys.

IJsseldelta, afdeling IJssellanden, 2009-1

- Ruiten een familie afkomstig uit Stevensweert, door Rienk B. de Boer.

Zaanstreek-Waterland, maart 2009

- Kwartierstaat van Pieter Klaas Keijzer, door P.K. Keijzer.

- Kwartierstaat van Irma Klaassen, door I. Klaassen.

- Isaac Balk, een Monnickendamse dominee, door H.J. Zwart.

- Parenteel Albert Messelers (later Hattemius).

- Kwartierstaat van Adriaantje van der Giessen, door Jan Bus.

- Vernoemd naar grootmoeder Anna Lucia Catharina, door Jaap van Kuler.

11 en 30, afdeling Friesland, 2009-2

- Vernoemingsreeks Tineke Mia Slof / Bilstra / Dekker etc..

- Vernoemingsreeks Martha Kist / Tjeerdsma / Van der Heide etc.

- Genealogie van Symen Foekes van der Wal, door J.F. van der Wal.

- Kwartierstaten van Sybrandt Gerbens de Hoop en Neeltje Wijngaarden, 

door W. de Hoop.

1340, afdeling Rotterdam en omstreken, 2009-1

- De Colonia – Een familie van Rotterdamse kunstschilders in de 17e eeuw.

Heemkundekringen:

Aarle Rixtel, ‘Het Hagelkruis’, 2009-1

- Bezoek van Lodewijk Napoleon aan Aarle-Rixtel 100 jaar geleden, 

door Henk van Beek.

- Lodewijk Napoleon op Croy, door Henk van Beek.

- Zonen Van der Brugghen in Franse dienst, door Henk van Beek.

Asten-Someren, ‘De Vonder’, maart 2009

- Priesters en altaren in Asten, Ommel en Lierop, door Ton van Hoek.

Beek en Donk, ‘d’n Tenuzzik’, 2009-1

- De Zuidwillemsvaart, een trauma of een geschenk, door Martin Philipsen.

- Het boerenleven in Beek en Donk (3), door Zjon van de Laar.

- ‘Toffelen’ in Beek en Donk, door Frans Leenders.



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 17, nr. 2, 06-2009 51

Best, ’Dye van Best’, april 2009

- Uit het parochiejournaal van St. Odulphus (20)

Boekel, ‘De Wanmeule’, december 2008

- 175 Jaar psychiatrie in Huize Padua, deel 3, door Lidwien Verstraaten.

- Aantekeningen bij toponiemen, door Martien van Sleeuwen.

- Een blijde en tegelijk droeve gebeurtenis in Boekel, door Bart van de Ven.

- Indrukken van Venhorst rond 1935, door Jan Manders en Jo van Grinsven.

De Acht Zaligheden, ‘ De Rosdoek’, maart 2009

- Mej. Mirandolle, een rijke Amsterdamsche dame in Eersel, door Winfried Thijssen

De Berse, ‘Den Beerschen Aard’, 2009-1

- Het slippertje van de dominee, Johannes Quast. Door Jos van Gils.

- Uit het oude raadhuis.  Enkele opmerkelijke Processen Verbaal uit de 19e eeuw.

Heeze-Leende-Zesgehuchten, ‘De Heemkronyk’, maart 2009

- De strijd om de tienden van Heeze en Leende (5), door Klaasje Douma.

- Brand in de kerktoren van Leende, 1856, door Sjaak de Waal.

Lieshout-Mariahout, ’t Hof van Liessent, ‘d’n Effer’, april 2009

- Een dominee in Brabant.

- Het leven op oude boerenhoeven 7, door Paul van de Wiel.

Mierlo, ‘d’n Myerlese Koerier’, maart 2009

- Uit Leo’s archief: Militie, door Frans Damen.

- Mierlo tijdens de legermanoeuvres van 1904, door Theo de Groof.

- Lodewijk Napoleon, door Beppie van den Berk-Vogels.

Nuenen, ‘De Drijehornickels’, december 2008

- De torenfundamenten van de oude H. Clemenskerk, 

door J. Gerritse en H. Korpershoek.

- Pastoor Van Lent in conflict met Nuenense gilden, door Tj. Hermans en R. Verhallen.

- ‘De blijde inkomste’ van burgermeester Smits van Oyen in Nuenen,

door  Tj. Hermans en R. van Pareren.

- Een grafzerk van de oude H. Clemenskerk in Nuenen, door Joop Glasbergen.

Sint-Oedenrode, ‘Heemschild’, 2009-1

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

- Kent U ze nog, de Rooienaren? Bijnamen (3), door Jos van Aarle

- De Sluitappel, door Willie Damen van de Mosselaer

Son en Breugel , ‘Heem’, 2009-1

- Gevonden: Aantekeningen van Breugelse pastoors, 1814-1835, door Henk Hutten.

Thorn,  ‘De Kroetwès’, januari 2009

- Neeritter, een met sagen omgeven dorp, door Gerard Krekelberg.

- Kwartierstaat van J.H.H. Tijssen.

- Kwartierstaat Krekelberg.

- Thorn: brandrampen, baksteenproductie en het versteningsproces,

door Raymond Driessen.

- Het portret van Kanunnik Schmidts in de kapittelzaal van de abdijkerk te Thorn,

door Tony Joosen en Peter Roost.
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Vessem-Wintelre-Knegsel, ‘De Heijmraeder’, 2008-4

- Het mysterie van de Lantie, door Bart Beex.

Waalre e.o., ’t Periodiekske’, maart 2009

- Het jachtbedrijf met de stootvogel in Waalre en omgeving (16e-18e eeuw)

- De valkerij in de Kempen, door Jacq. Bijnen en Joop van Apeldorn.

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

Dhr. Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

Ger Kleinbergen.

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Geschiedenis van Brabant  -  van hertogdom tot heden

Auteurs: J. van Oudheusden e.a.

Eeuwenlang was het hertogdom van Brabant het eerste in rang van de zeventien gewesten.

Brabant vormde met zijn hoofdsteden Brussel, Leuven, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch

een brandpunt van bestuur, cultuur en economie. 

Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Brabant hadden vaak ingrijpende gevolgen voor alle

Nederlandse gewesten. De Opstand tegen Spanje die een scheuring teweegbracht tussen

Noord en Zuid, deed het hertogdom uiteenvallen in uiteindelijk een Belgisch en een

Nederlands deel. 

Dit boek verhaalt hoe de graven van Leuven de titel hertog van Brabant verwierven en in

de eeuwen nadien hun macht en grondgebied uitbreidden. Hoe hertog Jan I, toernooiridder

en minnedichter, op het slagveld van Woeringen roem oogstte. 

Maar ook wordt verteld hoe de stedelingen van Brabant als eersten op het Europese

vasteland zekere constitutionele rechten verkregen. Of hoe Antwerpen in

verbazingwekkend korte tijd kon uitgroeien van een kleine nederzetting aan de Schelde tot

een formidabele handelsmetropool. 

De leidende rol van Brabant in de politieke en religieuze verwikkelingen van de zestiende

eeuw komt uitgebreid aan bod. Maar er is ook ruime aandacht voor de eeuwen daarna, toen

het zuiden deel uitmaakte van het Spaanse en vervolgens het Oostenrijkse imperium en het

noorden van Brabant als Generaliteitsland onder het gezag kwam van de Republiek der

Verenigde Nederlanden. 

De lijn van de ontwikkelingen in Noord en Zuid wordt tenslotte doorgetrokken tot in onze

tijd. Daarbij wordt aandacht geschonken aan politiek, religie, sociale en economische

ontwikkelingen en cultuur. 

Uitgave 2004 - 720 bladzijden
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Familienforschung im deutschen Grenzraum zu den Niederlanden

Jubiläumsband der ‘Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland’ 1967-1992 

Auteurs: F.C. Berkenvelder e.a.

Sinds de 17de eeuw is Nederland voor de Duitsers steeds een heel aantrekkelijk

immigratieland geweest. De goede economische verhoudingen en culturele rijkdom van de

buren in het noordwesten beloofden een hoopvolle toekomst. 

Het grote aantal Duitstalige familienamen laat zien dat veel Duitsers van de mogelijkheid

gebruik maakten om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. 

De 'Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland' heeft in haar 25-jarig bestaan een

wezenlijke bijdrage geleverd aan het onderzoek van en het begrip voor de bijzondere

relatie tussen Nederland en Duitsland. 

Dit boek kan veel Nederlanders helpen die in Duitsland hun voorouders zoeken.  Voor het

genealogisch onderzoek zijn bronnen geraadpleegd in: ‘Ostfriesland’, 

het ‘Graftschaft Bentheim’, het ‘Niedersächsischen Staatsarchiv in Osnabrück’, 

de ‘westfälischen Privatarchiven’ (Nederlandse bronnen), de ‘Privat- en

Kommunalarchiven des Münsterlandes’,  het ‘Stadtarchiv Duisburg’,  

het ‘Stadtarchiv Viersen’, het ‘Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv’, 

de ‘deutschen evangelischen Archiven’ van onder meer Herrnhut en Düsseldorf, het

‘Stadtarchiv Düsseldorf’,  de kerkelijke bronnen van de ‘historischen Archiven des

Erzbistums Köln’ en het ‘Stadtarchiv Geldern’.

Uitgave (in het Duits) 1992 - 190 bladzijden

18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen

Auteur: G.J.C. Nipper

Een meter is honderd centimeter, een kilo duizend gram. Deze voor ons zo

vanzelfsprekende waarden kennen een lange historie. In dit boek wordt de geschiedenis

van 18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen beschreven. Vanaf het begin van onze

jaartelling tot aan het jaar 1820, toen Nederland het metrieke stelsel invoerde en landelijke

ijkorganisatie in het leven werd geroepen.

In 1809 zond de minister van Binnenlandse Zaken de plaatselijke overheden een enquête

over de ijk van maten en gewichten en het toezicht hierop. Jaren geleden kwamen de resul-

taten van dit onderzoek weer boven water in het Rijksarchief. Deze ontdekking  vormde de

aanleiding voor het schrijven van dit boek. De auteur vulde de gevonden gegevens aan met

informatie uit het Museum IJkwezen te Delft. Zo blijft de inhoud van dit boek niet beperkt

tot de stand van zaken aan het begin van de 19de eeuw, maar komt bijvoorbeeld ook het

Romeinse stelsel aan de orde. Naast een blik in de antieke wereld en de middeleeuwen

geeft het boek vooral inzicht in de ontwikkelingen per provincie. Daarbij passeren

natuurlijk ook de gilden en de waag, die bij de ijkwerkzaamheden een belangrijke rol

speelden, de revue.Uitgave 2004 - 376 bladzijden

Co van het Groenewoud 
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LEDEN HELPEN LEDEN!

Op onze afdelingsbijeenkomsten in ’t Trefpunt is er van 19.30 tot 20.00 uur, voorafgaande

aan de lezing, in de pauze en na afloop om 22.00 uur gelegenheid om:

Tijdschriften van zusterorganisaties e.d. te lenen: contactpersoon Hans Schippers.

Contactdienst te raadplegen: het NGV-bestand met opgaven van onderzoek aan families

CALS: Wim van Stek.

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

contactpersonen Lisette van Corven en Co van het Groenewoud.

Vragen te stellen aan mede NGV leden over genealogie, oud schrift, internet, etc etc. bij de

Help-Desk: contactpersonen Ad Wijnen en Henriëtte Hardeman.

Wilt u naar een afdelingsbijeenkomst en heeft u geen vervoer of wilt u juist mensen

meenemen, neem dan vrijblijvend contact op met Henriëtte Hardeman.

Wilt u hulp bij archief onderzoek, neem dan contact op met Toon van Gestel,

hij is regelmatig in het RHCe. te vinden.   

Wilt u gezamenlijk naar een archief ergens in Nederland, doe dan een oproep via het forum

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

Heeft u goede ideeën, leuke websites, leuke programma’s, vragen en suggesties etc? ,

meldt dit aan bestuursleden. Kijk voor actuele informatie regelmatig op onze website: 

Website afdeling  http://kempenenpeelland.ngv.nl

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 augustus 

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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ONZE VRAAG:

Wij zijn op zoek naar een toekomstig secretaris. 

Haar/hem wordt de gelegenheid geboden zich in te werken door met de huidige secretaris

mee te lopen en geleidelijk en in onderling overleg diens taken het komende jaar over te

nemen. Wij voorzien dan een formele verkiezing in 2010. 

Nadere informatie bij Jan Waszink 040-2261603

Wij zijn op zoek naar een toekomstig penningmeester. 

Haar/hem wordt de gelegenheid geboden zich te orienteren door voorafgaande aan een

benoeming in 2010 met het bestuur mee te lopen en daarna een beslissing te nemen.

Toelichting: 

Op de laatst gehouden AfdelingsLedenVergadering is medegedeeld dat er in 2010 een

ander als penningmeester zal optreden. Na 15 jaar dienst is de huidige penningmeester

aftredend en hij stelt zich niet meer herkiesbaar.

Dit werk is goed te doen; alleen moeten enkele zaken op tijd worden afgewerkt.

We hebben een ING (giro) rekening met een maandelijkse afrekening. Het aantal posten

ligt tussen 12 en 24, afhankelijk van de uitgaven en inkomsten. De kasmutaties betreffen

alleen opname van geld en het betalen van een spreker.

Er moet wel gezorgd worden voor voldoende contanten om de spreker te kunnen betalen.

Per kwartaal gaat er een afrekening met deklaratie naar de landelijke  penningmeester.

Tenslotte moet in mei een begroting en in januari een jaarverslag worden gemaakt. Daarbij

moet rekening gehouden worden met de ASD, dat zijn de gelden die van Kempen- en

Peelland zijn. De penningmeester is altijd bereid om nadere informatie aan aspirant

liefhebbers te geven. De huidige penningmeester werkt nog met papier en pen. Maar de

nieuwe penningmeester kan de administratie natuurlijk naar eigen goeddunken inrichten. 

Informatie bij Piet Dalmaijer 040-2512611 en bij Toon van Gestel 040-2524598.

Wij zijn op zoek naar 2 bestuursleden: 

1. Een bestuurslid, dat organiseren leuk vindt en het plezierig vindt om samen met

anderen dingen tot stand te brengen. Dat betekent, dat deze het soms heel druk heeft en op

andere tijden zich in de luwte kan begeven. 

Nadere informatie bij Ad Wijnen 040-2857734.

2. Een bestuurslid, dat zich richt op de regio en o.a. goede contacten onderhoudt met

heemkundige verenigingen. Dit bestuurslid stelt zich op de hoogte van wat er regionaal op

historisch, heemkundig en genealogisch gebied gebeurt en speelt daar op in. 

Nadere informatie bij Toon van Gestel 040-2524598. 
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Kwartierstaten, Moederslijnen en Schakels

Ons Mededelingenblad publiceert het liefst kwartierstaten (over 5 generaties) in tabelvorm.

De jongste in de familie als probandus heeft daarbij onze voorkeur. Daarnaast plaatsen wij

graag moederslijnen en schakels. Onder een schakel verstaan wij in het algemeen de

afstammingslijnen van 2 onzer leden van een gemeenschappelijke voorouder.

Alle copij toezenden naar en nadere inlichtingen bij Henk Unij.

Genealogische gegevens op de website

Vanuit heel de wereld wordt onze website bezocht. Daarvoor stellen wij genealogische

gegevens ter beschikking. Althans: dat is de bedoeling. Elke maand komen er nieuwe. Dat

kunnen ook de uwe zijn, als u die ter beschikking stelt, bij voorkeur uit deze omgeving. 

Toesturen aan en inlichtingen bij Henriëtte Hardeman.

De adresgegevens van de personen genoemd op blz. 55 en 56 vindt u achteraan in dit blad

op de binnenzijde van het omslag!

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 augustus 

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

post-adres : Taunus 1  5706 PC HELMOND
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