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EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? 

Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

In het najaar als de weelde van de zomer zich heeft teruggetrokken in het ondergrondse, of

bovengronds is afgestorven, dan wel is teruggebracht tot de kale stammen en takken van

het geboomte, dient de kiem van de nieuwe lente zich al aan. Het houdt zich schuil: in

knoppen, bollen, knollen en zaden wacht het op een betere tijd. Ook voor het

afdelingsbestuur is het najaar. Gelukkig hebben wij een sterke kern van overwinteraars, die

de voortgang van het bestuurlijke werk garanderen. Maar voor de 3 statutair vastgestelde

functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zoeken wij naar ongebroken knoppen,

waarin de nieuwe gezichten van het afdelingsbestuur nu nog schuilgaan. Wij zoeken naar

talent, dat uit wil botten; naar het ontluikende verlangen de zaak van onze afdeling te

dienen. Wij zoeken naar diegenen, die in volle wasdom willen bloeien als nieuwe

gezichten in ons bestuur. 

Schuilt dat talent in u, heeft u dat verborgen verlangen te ontluiken en op te bloeien? 

Neem contact op met penningmeester Piet Dalmaijer (040-2512611); met secretaris Jan

Waszink (040-2261603); of met mij, afdelingsvoorzitter (040-2524598), zodat we in

onderling overleg het hoe en wat van een mogelijke opvolging kunnen bespreken. 

Gewas kan ook woekeren. Waar ruimte is, zal nieuwe groei zichtbaar worden. Ook de

activiteiten van het afdelingsbestuur zijn de laatste jaren gegroeid, zoals bv het verwerken

van knipsels en bidprentjes uit de eigen regio. Wij zien daarnaast meer mogelijkheden om

nieuwe activiteiten te ontwikkelen en daarmee te groeien en als NGV zichtbaar te zijn.

Daartoe  hebben wij het bestuur al uitgebreid tot 9 personen. Het bed voor de nieuwe

aanwas is dus al gespreid. We zoeken daarom nog 2 bestuursleden, die deze perken willen

vullen en beheren en tot bloei willen brengen. Neemt u met mij contact op: 040-2524598!

Het afdelingsbestuur is in elke werkgroep vertegenwoordigd. Voor de redactie is dat

binnenkort niet meer het geval. Wij vragen dan ook aan elk (aspirant)bestuurslid om te

overwegen ook als redacteur zitting te nemen in de redactie.

Toon van Gestel, afdelingsvoorzitter.
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VAN DE REDACTIE

Aan het eind van deze 17de jaargang verschijnt het 67ste nummer van ons afdelingsblad. Of

ik al deze 67 nummers van een ‘Van de redactie’ heb voorzien? Ik vermoed van wel. Dat

mijn bijdrage ooit betwist werd, kan ik me niet herinneren. Omdat het vanzelfsprekend

was, dat mederedacteuren er hun zegje over konden doen, hoefde dat wellicht ook niet.

Hoogstwaarschijnlijk is dit nu voor mij de laatste keer. Deze gelegenheid gebruik ik om dit

met een zeer persoonlijke bijdrage af te sluiten. Aan het eind van dit Darwinjaar zult u wel

merken, dat ik een generationeel bioloog ben. 

Een ‘Van de redactie’ houdt noodgedwongen slechts zijdelings verband met de inhoud.

Meestal moest het ingeleverd zijn, voordat ik inzage had gehad in de vervolgpagina’s.

Daarom koos ik vaak voor een algemeen genealogisch thema. Hopelijk voor u ben ik

daarbij niet te vaak in herhaling vervallen. Een voorraad aan thema’s is me  hierbij goed

van pas gekomen. Het thema voor dit voorwoord had ik al vastgesteld voordat ik wist, dat

het voor het laatst zou zijn. Demografische transitie en exponentiële groei: de preciese

termen willen ook mij weleens niet te binnen schieten; vandaar dat ik ze hier vast vermeld.

De bijdrage vindt u verderop in dit nummer.

Rest mij u, lezer, te bedanken. 

Mijn dank gaat daarnaast uit naar eenieder, die heeft bijgedragen aan het verschijnen van

dit blad: degenen, die voor de verzending hebben gezorgd; de drukkers van het blad; de

verstrekkers van de MEDEDELINGEN, de informatie van en over onze afdeling; de

verzorgers van informatieve artikelen op allerlei terrein, en al degenen, die genealogische

artikelen hebben aangeleverd. Dank! 

Dank tot slot aan alle redacteuren met wie ik heb samengewerkt vanaf het 0-nummer tot en

met jaargang 17, nummer 4.

Dank dus aan Frans, Hilly, Marion, Jan, Ruud, Ger, Hugo en Henk. 
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GEPLANDE BIJEENKOMSTEN IN 2010 

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 12 januari Voorbij de DTB, naar de Middeleeuwen

door  ir. R.A.J. Dix

Zaterdag 23 januari Excursie naar het NGV Vereniging Centrum in Weesp

Dinsdag 9 februari Aldfaer, het gratis alternatief

door Johan van Hassel

Dinsdag 9 maart Het leven van de armsten in Europa

vanaf de Middeleeuwen tot heden

door Henri van Rijn, coördinator van Fonto

Dinsdag 13 april Ledenvergadering van de afdeling

Bijzonderheden in het maartnummer

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 12 januari

Voorbij de DTB, naar de Middeleeuwen

door  ir. R.A.J. Dix

Als men bij de zoektocht naar voorouders tot voorbij 1650 gevorderd is, doemt de vraag

op: is dit (voorlopig) het eindpunt, zoek ik het verder in de breedte of ga ik door naar de

Middeleeuwen. Dat laatste lijkt aantrekkelijk vanwege de veelheid aan publicaties met

lijnen naar Karel de Grote en andere historische figuren, maar het zelf onderzoek doen lijkt

voor velen geen optie vanwege de te verwachten moeilijkheidsgraad. Natuurlijk is het zo

dat het lezen en interpreteren van middeleeuwse oorkonden een vak van specialisten is,

maar er liggen beslist wel mogelijkheden voor genealogen om met enige oefening in oud

schrift eigen onderzoek voort te zetten naar de periode 1400/50-1600. Spreker gaat in op

de kansen die er liggen, de bronnen en de valkuilen. Wat bijvoorbeeld te doen als bronnen

elkaar tegenspreken, hoe betrouwbaar zijn gedrukte bronnen, de betekenis van het

notenapparaat, etc. Ook wordt een schets gegeven van de historische bevolkingsomvang,
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onderlinge verwantschappen die resulteren in veelvuldige kwartierherhalingen,

migratiestromen en de betekenis van "uitval" als gevolg van epidemieën, kloosterleven en

huwelijkspolitiek voor DNA. Kortom een breed scala van onderwerpen voor een goed

begrip om de stap naar de middeleeuwen te maken.

De heer Dix is voorzitter van de NGV geweest.

Zaterdag 23 januari 

Excursie naar het NGV Vereniging Centrum in Weesp

Op de bijeenkomst van 3 november jl. voor de nieuwe leden van het afgelopen jaar, kwam

de wens naar voren om weer eens gezamenlijk naar het NGV Vereniging Centrum in

Weesp te gaan. Natuurlijk kan iedereen altijd individueel op donderdag en zaterdag daar

naar toe gaan, iedereen krijgt daar ook alle service die men wenst. Toch is het ook heel fijn

om met een groep samen te gaan, zeker als u er nog nooit geweest bent. We kunnen elkaar

dan nog beter helpen.

Het programma zal er ongeveer zo uitzien:

10.30 Aankomst in het NGV Verenigings Centrum (hierna genoemd VC)

10.30 - 11.00 Ontvangst met koffie in de kantine en uitleg over de gang van zaken in 

het VC.

11.00 - 12.00 Rondleiding door het VC met toelichting hoe te zoeken

12.00 Lunch met eigen lunchpakket of in overleg gezamenlijke lunch voor i 2,50 

Tot 16.00 uur Gelegenheid onderzoek te doen, met eventuele hulp, in het VC.

We kunnen met auto's gaan en dan de benzinekosten delen, vertrek dan ongeveer 8.30 uur

vanuit Eindhoven (vaak file zaterdag op het traject bij Hilversum) 

Als we met de trein gaan zullen er altijd mensen zijn die een NS kortingskaart hebben en

die drie anderen met korting mogen meenemen. Dagretour met korting i 18,50.

Vertrek om 8.32 uur van het station Eindhoven, aankomst 10.16 uur in Weesp (1 ruime

overstap in Utrecht) en een kleine 10 minuten lopen naar het VC.

Alle belangstellenden voor deze dag, niet alleen de nieuwe leden van het afgelopen jaar,

kunnen zich opgeven bij Henriette Hardeman telefonisch 040 2351163 of per email

htm.hardeman@onsbrabantnet.nl

Opgeven liefst zo snel mogelijk, maar zeker voor 15 januari. Een week voor de excursie

zullen we dan het definitieve programma met de deelnemers bespreken.
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Dinsdag 9 februari

Aldfaer, het gratis alternatief

door Johan van Hassel

Aldfaer is een gratis te downloaden genealogieprogramma en is dus een alternatief voor de

betaalde programma's. Het is uitermate geschikt voor beginners, maar ook anderen kunnen

er goed mee vooruit. In deze lezing maakt u kennis met de mogelijkheden van Aldfaer. We

gaan nader in op o.a. de gebruikersinterface, hulpmiddelen, rapportages, sjablonen,

groepen, invoegen van afbeeldingen en video's. U kunt dan zelf beslissen of het wat voor u

is. Voor de (toekomstige) Aldfaer-gebruiker wordt daarna ingegaan op hoe te werken met

Aldfaer. Ook worden enige Vaak Gestelde Vragen (FAQ) besproken.

Johan van Hassel is coördinator van de werkgroep Computergenealogie van HCC!Zuid

Oost Brabant (HCC!zob). Daarnaast is hij adviseur binnen de landelijk werkende

interessegroep Genealogie van HCC!

Dinsdag 9 maart

Het leven van de armsten in Europa vanaf de Middeleeuwen tot heden

door Henri van Rijn, coördinator van Fonto

In de lezing wordt aan de hand van 40 illustraties uitgebreid, maar toch nog in grote lijnen,

de geschiedenis van de allerarmsten verteld, zowel van die in Nederland als van die elders

in Europa, vanaf de Middeleeuwen tot heden. Weinigen kennen de ware geschiedenis van

deze miskende voorgangers, vaak aangeduid als 'slechte' armen. Het eerste gedeelte van de

lezing gaat over hun leefsituatie en hoe de samenleving (overheden en niet-armen in de

directe omgeving) de armsten in de loop van de tijd zagen en behandelden. Het tweede

deel toont hoe de armsten hun brood verdienden voor henzelf en voor hun gezin, en ook de

moed van de armste kinderen en volwassenen in de loop van de tijd. Voorafgaand aan de

lezing zal in het kort worden toegelicht wie de armsten zijn.

Henri van Rijn is sinds 1966 actief in ATD-Vierde Wereld, mensenrechtenbeweging van

en met de allerarmsten in arme èn rijke landen. (ATD = Aide à Toute Détresse = Hulp in

alle nood). Hij werkte meer dan 20 jaar op het Landelijk Vierde Wereld Centrum in Den

Haag. Nu is hij coördinator van Fonto, centrum (in opbouw) voor de geschiedenis van de

armsten in Europa, gevestigd in Delft. Fonto maakt deel uit van ATD-Vierde Wereld.

Hij werkte ook vijf jaar intensief samen met één van de armste gezinnen van Nederland om

hun geschiedenis en die van hun voorouders vanaf 1749 op schrift te stellen. Dit is als boek

uitgegeven met de titel: 'Armoede: noodlot of onrecht?'. In de levensgeschiedenis van dit

gezin kan men ook alle andere gezinnen herkennen, die generaties-lang in Nederland in diepe

armoede zijn gevangen. 

Over Fonto is informatie te vinden op: www.atd-vierdewereld.nl/fonto.html  
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 28-10-2009, landelijk totaal 9276 leden, waarvan voor Kempen- en Peelland 

218 en 25 bijkomende leden

Nieuw lid

Dhr S. Claassen Agaat 65  5629 GV Eindhoven

Mw G.H.R. Giesbers Ole 23  5674 PJ Nuenen

Mw T. de Haan-van Agt De Stockbempt 72 5671 DL Nuenen

Dhr E.J. van Hal Maassingel 91  5751VL Deurne

Mw E.J.L.E. Plasmans

      -van Beek Zandbloem 153 5658 BZ Eindhoven

Dhr R.J.C. Roodenburg Postbus 75  5520 AB Eersel

Dhr C.I.M.A. Spee Windmolenstraat 95 5706 AS Helmond

Einde lidmaatschap

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

Dhr F.J. van Eijck F.J. van Thielpark  168 5707 BZ Helmond

Dhr J. van den Heuvel Rhijnvis Feithstraat 18 7552 HV Hengelo (Ov.)

Dhr H.A.M. Kuijken J.v. Oldenbarneveltlaan 20 5631 AH Eindhoven

Dhr H.A.J.A. Nillesen Zeelsterstraat 217 5652 EH Eindhoven

Dhr H.M.A. Oosterbeek Eekhoornlaan 12 5581 CM Waalre

Dhr P.J.M. Smits Novapad 8 5632 AE 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

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

INZENDEN VOOR 1 februari 2010

e-mailadres: h.unij@hccnet.nl

postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND
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DE DIENSTMAAGD VAN MEESTER FEIJ

Ik verlange, vroeg en spade,

En zie uit naar Uw genade,

Jezus! naar Uw heilig bloed;

Neig mijn hart en mijn gemoed.

Laat m' er toch de kracht van voelen

Tegen al dat zondig woelen,

Dat niet ophoudt in mijn hart,

Tot mijn leed en grote smart.

Heer, dat zou mijn hemel wezen (1).

De Classis (2) van Kempen- en Peelland, bijeen op vrijdag 25 en zaterdag 26 september

1668 aanhoort met grote droefheijdt de klachten van dominee Robertus Immens van de

gereformeerde gemeente Oirschot en Best, over een dienstmaagd ten huize van mr. Feij te

Oirschot (3). Het meisje, van de religie sijnde aldaer is paeps (4) gemaeckt ende van daer

ewegh gevoert. De broederen, die met leedwezen constateren dat  de stoutigheden van de

papen en papisten in de kwartieren Kempenland en Peelland steeds grovere vormen

aannemen, verzoeken dominee Immens en dominee Aelstius senior om naar het huis van

mr. Feij te gaan ende aldaer alle debvoiren (5) aen te wenden dat de vervoerde

dienstmaeght magh worden gerestitueert.

Mr. Feij is de wereldberoemde Oirschotse chirurgijn, Arnoldus Feij (6), en overtuigd

katholiek. Hij dankt zijn roem onder andere aan het feit dat hij sectie heeft verricht op het

lichaam van zuster Maria Margaretha van Valckenisse, ook Maria ab Angelis of de Heilige

non van Oirschot genoemd. Zij was de priorin van het Carmelitessenklooster in de

Nieuwstraat, en op 5 februari 1658 in een geur van Heiligheid overleden. Omdat haar

lichaam na haar overlijden onnatuurlijk opzwol werd Feij gevraagd om een lijkschouwing

uit te voeren. Feij trof onder andere Drij forme van Nagels hoofden (7) in de galblaas aan,

en daarmee was de kiem gelegd voor een jarenlange (katholieke) devotie in de protestantse

republiek, die duurde totdat het stoffelijk overschot van de heilige non in 1663 op last van

de Staten Generaal werd ontvoerd naar Den Bosch en daar begraven. Volgens Arnold Feij

had het mes waarmee hij de sectie had uitgevoerd mystieke gaven, en dat droeg bij tot zijn

bekendheid, die overigens ook is gebaseerd op zijn kundige behandeling van onder andere

borstkanker, hazelippen en rugafwijkingen.

Ondanks zijn religie legt de (gereformeerde) overheid mr. Feij geen duimbreed in de weg:

zijn medische praktijk levert de gemeente Oirschot en de plaatselijke middenstand nu

eenmaal veel inkomsten op, dankzij de patiënten die van heinde en ver naar Oirschot

komen. Onder hen veel protestanten uit de Noordelijke Nederlanden, en niet de geringsten.

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 17, nr. 4, 12-200992

Zo behandelt Feij in 1668 de drie dochtertjes van raadspensionaris Johan de Witt aan

rugklachten (8). 

De paapse stoutigheden van Feij zullen wel een doorn in het oog zijn van de predikant,

dominee Robertus Immens, zeer geacht en beroemd wegens zijn tedere en voorbeeldige

Godzaligheid (9). Immens was in 1648 aanvankelijk beroepen in Schijndel, maar volgde in

1659 dominee Aelstius op in Oirschot en Best. Het lidmatenboek meldt: Den 20 julij 1659.

Ten eerstenmael het nachtmael gecelebreert door D. R. Immens (10). Immens en zijn

vrouw, Maria van de Deliën (dat pronkjuweel der christenvrouwen) schreven ook

geestelijke gedichten. 

Maar hoezeer de vrome dominee zich ook geërgerd moet hebben aan de praktijken van

Feij: zelfs de gereformeerde gemeente profiteert ervan. Zo meldt het lidmatenboek dat op

25 april 1666 onder de kerkgangers verscheijdene patiënten het avondmaal bezoeken (11),

en op 5 juli 1671 staat dat naast de ordinaire lidmaten (12) extraordinare waren Me vrou

van Asperen, Me vrou van Stoevelaer, Me vrou Drost met 3 dochters, Me vrou Berck, met

wel 50 andere. Voor een gemeente die in die tijd uit nauwelijks 30 de ordinaire lidmaten

bestaat een welkome aanvulling bij de diensten in de gigantische St. Petruskerk.

Behoudens de klacht van de dominee in 1668 is er niets bekend van enige wrijving tussen

Immens en Feij.

Alles wordt anders als in 1672 (het rampjaar) de Fransen de Meierij invallen. In juli wordt

er in de gereformeerde kerk geen avondmaal gehouden omdat dominee Immens is

gevlucht. Hij wordt op 1 augustus zelfs gevangen genomen door de Fransen (13). Immens

keert terug naar Oirschot en is daar gerustelijk in den heeren ontslaepen op den eerste

pinxter dagh Ao. 1680 tussen 1 en 2 namidd. Den 9 junis (14).

Ook Feij vlucht voor het oorlogsgeweld, en het corpus geeft stadhouder P. van Nahuijs

opdracht om naar Antwerpen af te reizen ende aldaer te vernemen waer de heere ende Mr.

Aernoldt Feij sich is opthoudende tsij tot Antwerpen, off tot Hauboocken. Feij is op 12 mei

1672 als poorter van Antwerpen ingeschreven (15). Met het vertrek van Feij is ook diens

clientèle verdwenen, inclusief het verteer en de overige inkomsten voor de Oirschot. Van

Nahuijs moet zich aender gemelte heere en meester Feij tadresseren, t’abousseren in aller

minne en vrintschappe in bester forme ende allerbeleefste termen vuijt onser allen voors.

regenten ende der gemeijne ingesetenen name van Oirschot te versoecken te disponeren

ende te verwillegen soo verre doenelijck ende mogelijck is, omme den heere Feij te

verwillen te disponeren omme sijn domicilium tot Oirschot te verkiesen daer wederomme te

comen woonen dije de regeringe ende de gemeijne ingestene naegeburen ten hoochsten

aengenaem en willecom wesen sal (16). De missie van van Nahuijs mislukt, en Feij vestigt

zich uiteindelijk in Kranenburg bij Kleef, waar hij door Frederik Willem, de keurvorst van

Brandenburg en een van zijn patiënten, in de adelstand wordt verheven (17). Feij overlijdt in

Kranenburg op 16 april 1679.

En de bekeerde dienstmaagd? In de notulen van de Classis wordt haar naam niet genoemd,

maar het moet wel gaan om Maria Croese van de Graef. Zij wordt ingeschreven als lidmaat
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van de gemeente in Oirschot op 21 november 1667, maar dominee noteert bij haar naam:

afgevallen (18). De missie van Immens en Aelstius heeft dus kennelijk niets opgeleverd. Het

is de enige afvallige in die jaren dus dat moet de godsalige dominee zwaar zijn gevallen.

Het is overigens maar de vraag of Maria zich uit overtuiging heeft bekeerd. Wellicht heeft

ze alleen maar gedacht: Daor ge schaart moete pikke (19).

Noten

 (1) Maria van der Deliën, in de Gezangen van Adriaan van Loo.

 (2) classis: regionale kerkvergadering

 (3) Classis Peel- en Kempenland 1, f. 51

 (4) paaps: rooms-katholiek

 (5) devoiren aanwenden: al het mogelijke te doen

 (6) G.T. Haneveld, Mr. Arnoldus Fey, chirurgijn tot Oirschot, een hoofdstuk uit de 17e

eeuwse Nederlandse medische geschiedenis, Amsterdam 1977.

 (7) de koppen van drie spijkers (wij zouden waarschijnlijk zeggen: galstenen)

 (8) Haneveld, a.w. pag. 68

 (9) Jacobus Willemsen, professor en predikant te Middelburg, De gedachtenis des

rechtvaardigen tot zegen, Levensloop van ds. Petrus Immens, predikant te

Middelburg; familie Immens en Jacob Hannapier (Eerste uitgave 1720), Middelburg

2004, pag. 9. 

 (10) DTB Oirschot 21 f. 7

 (11) DTB Oirschot 21 f. 20

 (12) DTB Oirschot 21 f. 23v

 (13) DTB Oirschot 21 f. 24

 (14) DTB Oirschot 21 f. 26v

 (15) Antwerpse poorters afkomstig uit Zuid-Oost Brabant, Campinia XV (1985) pag. 136

 (16) RHCe R Oirschot 2415 f. 29v

 (17) G.T. Haneveld, Mr. Arnoldus Fey, chirurgijn tot Oirschot, een hoofdstuk uit de 17e

eeuwse Nederlandse medische geschiedenis, Amsterdam 1977.

 (18) DTB Oirschot 21 f. 11

 (19) Letterlijk: Waar men werkt, moet men wonen. Figuurlijk: je moet je aanpassen aan

de regels van het huis. Harrie Franken, Van húrre zegge, in: Kroniek van de

Kempen, Hapert 1983, pag. 199.

Ingezonden door dhr. A.C.M. Neggers, Langakker 29, 5283 TE  Boxtel
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EXPONENTIËLE GROEI EN DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE

Exponentiële groei kennen we van de verhalenverteller, die van de koning een beloning

mocht kiezen. Hij nam een schaakbord en wilde voor het eerste veld één graankorrel, voor

het 2de twee korrels en voor het 3de vier etc. Lichtvaardig stemde de koning toe; maar

uiteindelijk bleek, dat voor de laatste vakken de voorraden graan van waar dan ook niet

aan te slepen waren. Een hint voor het juiste aantal leest u verderop. Ook bij het andere

voorbeeld zit het venijn in de staart. Een vijver heeft een rimpelloos oppervlak. Geheel

rimpelloos? Nee, toch niet: in een uithoek zit een klein friemeltje kroos (Lemna). Dit

friemeltje verdubbelt zich elke dag. Wanneer is de vijver half vol? Precies: één dag,

voordat de vijver helemaal vol is. Ook in onze kwartierstaat verdubbelen de nummers zich

elke generatie: 

10 generaties terug, rond 1700, zijn er dat 1000: in die tijd een heel dorp; 

20 generaties terug, rond 1400, zijn dat 1 miljoen nummers: 

de toenmalige bevolking van Nederland; 

30 generaties terug, rond 1100, komen we uit op 1 miljard: 

tot voor kort de omvang van de wereldbevolking; 

voor het jaar 800 -Karel de Grote in Rome tot keizer gekroond- komen we tot 1000 x een

miljard: vele malen het totale aantal mensen, dat ooit op aarde heeft geleefd. 

In een kwartierstaat komen dan ook vroeg of laat vele voorouders voor met meer dan een

nummer en in meer dan 1 generatie. Termen als oudedelbetstamgrootmoeder zijn dan al

lang zinloos geworden. Wat voor voorouders geldt, geldt tevens voor nakomelingen: het

aantal groeit exponentiëel, totdat ook hierbij afstammingslijnen samenvloeien en de

exponentiële groei wordt afgeremd. 

Voor extra groei van de nakomelingschap is de demografische transitie verantwoordelijk.

Deze vindt plaats in een periode van overgang. Voor deze periode zijn de sterfte- en

geboortecijfers hoog. De transitie begint met het verminderen van de sterfte. Doordat het

aantal geboorten hoog blijft,

neemt de bevolking toe. Het

duurt een tijd, voordat ook het

geboortencijfer afneemt en de

bevolkingsgroei stopt. Dan is de

transitie voorbij en komt er een

einde aan de langdurige periode

van bevolkingsgroei. In Neder-

land omvat deze periode globaal

de 6 generaties van 1825 tot

1975. 
De demografische transitie: de overgang van een hoog geboorte- en

sterftecijfer naar een laag geboorte- en sterftecijfer.
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Halverwege, aan het einde van de vorige eeuw (in 1908 bv), is van de overledenen nog

meer dan de helft een kind onder de 12 jaar. De laatste generatie van deze

overgangsperiode, de generatie van de  geboortegolf, is nu van middelbare leeftijd -dwz de

jongsten ervan bijna en de oudsten net niet meer- ; de vergroening is dus voorbij en de

vergrijzing komt eraan. Zelf ben ik een van 9 kinderen; maar het aantal kleinkinderen is

niet 81, maar 18 (nou vooruit dan: 20). Met mijn generatie als ouder is de transitie in

Nederland dus voltooid. In parentelen en genealogieën zien we deze periode terug, doordat

het merendeel gevuld wordt met de 19de- en 20ste- eeuwse vertakkingen van de

familiestamboom.

Wereldwijd is de demo-

grafische transitie nog in

volle gang en de ermee

samengaande bevolkings-

groei heeft inmiddels

voor een mensenplaag

g e z o r g d ,  d i e  e e n

bedreiging vormt voor

gods schepping. Meestal

wordt de toegebrachte

schade aan het licht

gebracht door bijzondere

g e b e u r t e n i s s e n  e n

omstandigheden, zoals

noodweer, en dan ten

onrechte niet toege-

schreven aan de ongekende groei van de wereldbevolking. Bij exponentiële groei zit het

venijn in de staart: zelfs als het 5 voor 12 is, is er ogenschijnlijk nog niets aan de hand.

Natuurlijk kan de wal – in dit geval moeder natuur of de duistere kanten van de menselijke

natuur - het schip keren. Gelukkig zijn de recepten om de demografische transitie te

voltooien allang bekend. Welvaart door voldoende werk met een fatsoenlijk arbeidsloon

hoort daarbij. Maar de sleutel is in handen van vrouwen. Geef meisjes zo lang mogelijk

goed onderwijs; respecteer de keuzevrijheid van jonge vrouwen bij alle belangrijke

besluiten en maak de arbeidsmarkt toegankelijk voor alle vrouwen, jong en oud. Zorg voor

een goede sexuele opvoeding en houd de toegang tot middelen en methoden open.

Daarmee was Nederland tot voor kort met trots het land met de minste

tienerzwangerschappen én de minste zwangerschapsonderbrekingen. 

De mensheid uitgegroeid tot een plaag voor de aarde
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De verspreiding van de

mensheid over de aarde en de

vorming van plaatselijke

b e v o l k i n g e n  d u u r d e

tienduizenden jaren. Nog slechts

enkele honderden jaren duurt de

periode van het ‘contact der

continenten’. Internationale

samenwerking is broodnodig en

ondanks het gesteggel en

gemillimeter is de Europese

Unie daarin een groot succes en

een voorbeeld. 

Toetreding van Turkije tot de

EU zou m.n. de Arabische

wereld de inspiratie kunnen leveren om ook daar – al is het 5 voor 12 - de voorwaarden te

scheppen voor het voltooien van de demografische transitie en zo de dreiging te

verminderen. 

Welke genealoog droomt er niet van, dat haar/zijn kinderen en kindskinderen de resultaten

van hun onderzoek zullen bewaren, koesteren en mogelijk zelfs uitbreiden. Wil dat straks

ook om 5 over 12 nog kunnen gebeuren, dan is er tot die tijd nog veel te doen.     

Toon van Gestel.

STAMBOMEN OP DE NGV-WEBSITE

De NGV-website wordt steeds beter! De website van de voormalige afdeling

Computergenealogie bood de mogelijkheid zelf eigen stamboomgegevens op internet te

plaatsen. Deze mogelijkheid is nu een onderdeel geworden van de NGV-website. Zowel

het plaatsen van en het zoeken in een stamboom zijn zeer gebruiksvriendelijk. In de

profielen geeft een boompje aan of van een lid of gast gegevens zijn geplaatst in een zg

stamboomcontainer. Voor onze afdeling heb ik eens gekeken, hoeveel er al van deze

mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Daarbij winnen onze gasten het ruimschoots van de

leden. Van de 67 gasten hebben er 22 gegevens in een stamboom geplaatst, tegenover 15

van de 181 leden met een profiel. Ik raad dus alle leden aan niet alleen een profiel aan te

maken op de website –voor zover u dat nog niet hebt gedaan-, maar ook geef ik u in

overweging om een stamboomcontainer aan te maken en deze te vullen met gegevens naar

eigen keuze. Zelf heb ik er inmiddels 2 gevuld: mijn gegevens van de Burgerlijke Stand en

het bevolkingsregister van de huidige gemeenten Bergeijk, Valkenwaard en Waalre in de

container BeVaWa; gegevens van de familie Chantrel en Van Gestel onder de naam

Chantrelle. Kijkt u dus maar eens op de website, wat deze niet al te bieden heeft! 

Toon van Gestel.

Exponentiële groei 

Vlak nadat er nog niets aan de hand lijkt, is het 5 voor 12.
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

J.A.M. Claassen uit Eindhoven      sjef@jamclaassen.nl            040-2410057

De heer Claassen, 63 jaar en werktuigbouwkundig ir, is een tweetal jaren bezig met

genealogie. Hij tracht de oorsprong te vinden van de families Stads en Doorakkers uit de

omgeving van Tilburg en de familie Claassen in Gennep. De gegevens waarover hij

beschikt komen voornamelijk van het internet. Het onderzoek van dhr. Claassen strekt zich

uit in de breedte, gegevens over zoveel mogelijk personen. Het computerprogramma dat

hij gebruikt voor het vastleggen van deze informatie is “My Heritage” / “Family Tree

builder”. Van het lidmaatschap van onze afdeling verwacht hij toegang te krijgen tot

bepaalde bronnen alsmede advies van andere leden. Dhr. Claassen licht dit als volgt toe:

“De  meeste tijd besteed ik aan Stads en Doorakkers. Ik ben met beide stambomen

vastgelopen rond 1650 – 1700. Wat Stads betreft zou er een verband kunnen zijn met

Staes / Stads een Amsterdamse familie, afkomstig uit Antwerpen. Abraham Staets /
Staats / Stads of Staes is in 1642 naar Amerika geëmigreerd en was een prominente

Nederlander in Amerika (Zijn naam werd nog genoemd in de recente TV serie over het

ontstaan van New York). De Staatsen zijn ook heden een bekende familie in de VS. Ik

probeer een link te leggen tussen deze familie en mijn Stadsen. Hiertoe heb ik regelmatig

contact met Amerikaanse Staatsen.” Andere hobby’s van dhr. Claassen zijn de computer

(mailen en bouwen/onderhouden van enkele websites), petanque (spelen en actief in

commissies) en caravaning. 

Ger Kleinbergen
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Kwartierstaat Elisabeth, Mirjam
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en Anna Maria van Ostade
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VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Achterhoek en Liemers, september 2009

- Stamreeks Smeenk uitgebreid tot genealogie, door Frank Rijckaert.

Amstelland, augustus 2009

- Albert van Paddenburg 1729 – 1797 (II), door A.M.F. Wasmoeth.

- Regesten van Kwijtscheldingen, door M. Vulsma-Kappers.

Apeldoorn en Omstreken, 2009-3

- Matrilineaire reeks van Heleen Douwes Dekker, en

- Neeltje Marrigje Nap, door Pieta Brinkert-Oppelaar.

Aqua Vitae, 2009-2

- Gedwongen kwartierstaat van Max von Haeften, door P. Welling.

- Genealogische vernoeming in de West-Betuwe, door M. Schelling.

- Onenigheid in Utrecht en financiële puinhopen in Tiel,

- Johan van Haeften en de Ridderlijke Duitse Orde, door P. Welling.

Delfland, 2009-2

- Claes Vranckensz. Romeijn, wie waren zijn voorouders? Door K.J.O. Romijn.

Erfgoed,  Ons genealogisch; 2009-4

- Nonnen, paters en andere heilige zaken (3), door J.W. Koten.

- Stamreeks Van Aardt, door P. van Aardt en H. Morien.

- Genetische genealogie en het historisch model, door H. Feikema.

GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, 2009-3 (Genepub III)

- Mijn favoriete voorouder is Jan Saris den Ouden, door Ton van Reeken.

- Vierde graad bloedverwantschap tussen Thomas Aussems en Petronella Swelsen,         

door C. Claesen. 

Gens Propria, afdeling Kennemerland, 2009-3

- Kwartierstaat van dr. Johan Peter Kuijlman.

- Kwartierstaat van Willem Wijnands.

Gepermeteerd, afdeling Den Bosch en Tilburg,  juni 2009

- Fragment uit de Bommelerwaard (slot), door Fred van Alderwegen.

Hollands Noorderkwartier, 2009-3

- Baan en Bierdrager, houthandelaren in Alkmaar, door J.W. Joosten.

- Uit Waterlandse bron….., door Jose Schenk.

- Vermeldingen uit het notarieel boek van Oosthuizen.
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Kwartier van Nijmegen, 2009-3

- Kwartierstaat van Petrus Bernardus Hermans, door Theo Nagtegaal.

Roots@Groningen, september 2009

- Aanzet tot moord, door Antonia Veldhuis.

- Stamreeks van de Westerwoldse familie Thools, door J.P. de Groot.

Stichtse Heraut, augustus 2009

- Kwartierstaat van Johannes Cornelis Göebel.

Threant, 2009-3

- Hindrik-Camping Schelttens, door M. Huisman-Grooters.

- Kwartierstaat van Helmer Koetje, door Marc Fieret en Janie Visch.

- Matrilineaire reeks Irene Klooster, door H. Klooster.

- Kwartierstaat van Hilda Jacoba Koster (1), door G.J. Krol en J. Krol-Karst

Twente Genealogisch, 2009-2

- DNA-onderzoek, door P.J. Rouing.

- Cuius regio, eius religio? (1550-1700), door H.G.M. Kok.

West Noord-Brabant, 2009-3

- Fragment Parenteel van Antony Collignon uit Breda, door Harry Collignon.

- Kwartierstaat Cornelis Johannes Heijnen, deel 1, door G.M.W. Goverde-Leeuw.

Wij van Zeeland, augustus 2009

- Zeeuwen gezocht; informatie van het Zeeuws Archief.

Zaanstreek-Waterland, juni 2009

- Kwartierstaat van Veronique Blok (10), door Margriet Blok-Charbo.

- Kwartierstaat van Hans de Vries (2), door Hans de Vries.

- Van Sevenhuysen naar Havik, door Femia Sevenhuijsen.

- Genealogiën Hos, Boet, Havik en Sevenhuijsen

11 en 30, afdeling Friesland, 2009-4

- Foeke Ennes van der Wal en zijn kinderen, door J.F. van der Wal.

- Wie waren de ouders van Jan Jurjens Grasman?, door Jan Schmink.

Heemkundekringen:

Asten-Someren, ‘De Vonder’, september 2009

- Bluijssens historie in een notendop, door G. Wijnen.

- Het landgoed “Bluijssens Broek”, door G. Wijnen.
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Beek en Donk, ‘d’n Tenuzzik’, 2009-3

- Beek en Donk en de luchtoorlog, door Ruud Wildekamp.

- De Zuid-Willemsvaart, trauma of geschenk?, door Martin Philipsen.

Best, ’Dye van Best’, juli 2009

- Uit het parochiejournaal van St. Odulphus (22).

De Acht Zaligheden, ‘ De Rosdoek’, september 2009

- Toirkenshoeve Bladel op de kaart?, door Bart Beex.

- De sigarennijverheid in Zeelst, door F.v.d. Maden en P. Vermeulen.

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

- De strijd om de tienden van Heeze en Leende (7), door Klaasje Douma.

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

- Jacobus Renier Adrianus van Eijndhoven, door Henk Verbakel.

- Het leven op oude boerenhoeven (9), door Paul van de Wiel.

- Kwartierstaat van Martien Boudewijns,  door Henny Beers - Van den Baar.

Nuenen, ‘De Drijehornickels’, september  2009

- Robert van Klinken – Private soldier, door Hans Korpershoek.

- Luchtoorlog boven Nuenen, door Foppe de Lange.

- Nuenen, Gerwen en Nederwetten tijdens de 2e  wereldoorlog, door Rob Verhallen.

- Vier Nuenense pastoors over hun parochies in WOII, door Tjeu Hermans.

Oost-, West- en Middelbeers, De Berse, 2009-3

- Uit het oude Raadhuis, opmerkelijke processen.

Reusel, De Schééper, september 2009

- Een Reuselse familie in beeld (Faes-Kaethoven), door Jo Hendrikx.

- Reusel langs de grens (2) door Jaon Jansen.

Sint-Oedenrode, ‘Heemschild’, 2009-3 en 4

- Herinneringen uit de meimaand van 1940, door Tinus (†) en Rien Bekkers.

- De laatste dagen voor onze bevrijding, door Arnoldus Groot sscc (†). 

Son en Breugel , ‘Heem’, 2009-4

- Wonen in de bronstijd op Ekkersrijt, door Theo de Jong.

Thorn, De Kroetwès, september 2009

- Te lelijk om te trouwen?, vertaling Marc Hulsbosch.

- 450 Jaar bisdom Roermond, door  Thieu Wieërs.

Valkenswaard, Weerderheem, september 2009

- Kolenboer Mies van Dijk, door Joop van Appeldorn.
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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

Rampjaar 1672 - Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte

Auteur: L. Panhuysen

Cat.nr: 11-PHN

1672 staat in de Nederlandse geschiedenis gegrift als het Rampjaar. In dat jaar werd de

Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse en Engelse koning

en de bisschoppen van Munster en Keulen. Sinds de Romeinen had Europa geen groter

leger aanschouwd; het laatste uur voor de Republiek leek aangebroken. Hoe kwam het dat

het land toch overleefde?

Aan de hand van de belevenissen van het gezin Van Reede -  een vader, een moeder en

hun zoon - laat de schrijver zien hoe de dagelijkse praktijk eruitzag, maar ook hoe de

Republiek zichzelf opnieuw uitvond. 

De moeder Margaretha Turnor (1613-1700), bevond zich in de eindeloze stroom

vluchtelingen die hun heil zochten in het laatste stukje Nederland dat nog veilig leek:

Holland. 

De vader, Godard Adriaan, baron van Reede (1621-1691), heer van Amerongen, was

ambassadeur in Berlijn. Daar vervulde hij de meest enerverende opdracht uit zijn lange

loopbaan; de redding van de Republiek lag in zijn handen. 

Hun enige kind, Godard, heer Van Ginkel (1664-1703), vocht als hoge officier mee in het

kleine legertje van de prins van Oranje.

De correspondentie van deze drie gezinsleden behoort tot de mooiste die uit de zeventiende

eeuw zijn overgeleverd. We belanden met Margaretha achter de waterlinie in het door

angst verlamde Den Haag. Over de schouder van Godard Adriaan volgen we de

diplomatieke ontwikkelingen op de voet. Uiteindelijk maken we met Godard de wending

ten goede mee, wanneer onder leiding van prins Willem III en met hulp van bondgenoten

de indringers tot de aftocht worden gedwongen. 

Rampjaar 1672 beschrijft op indringende wijze de grootste crisis van de Gouden Eeuw,

een jaar van zeventien maanden waarin Nederland ‘redeloos, radeloos, reddeloos’ heette.

Uitgave 2009 - 480 bladzijden
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Kasteel Croy

Auteurs: H. van Beek en W. Daniëls

Cat.nr: 14-BK

Kasteel Croy, gelegen in Aarle-Rixtel, is een kasteel met een rijke historie. In dit boek

wordt de geschiedenis, de bouw, het interieur, de reeks van eigenaren en de diverse

functies die het heeft gehad, beschreven.

Het kasteel is vermoedelijk een vijftiende-eeuws kasteel. 

Tot aan 1642 behoorde het tot Aarle, dat samen met Rixtel, Beek en Stiphout één

heerlijkheid vormde. Een heerlijkheid was een bestuursvorm, waarvan de ‘heer’ de baas

was, zij het vaak als leenman. De werkelijke (leen)heer was meestal een grootgrondbezitter

of degene die de politieke macht had. 

In 1642 gaf Philips IV, koning van Spanje  en tevens hertog van Brabant, aan Aarle en

Rixtel de status van hertogsdorp, dat direct onder het gezag van de (leen)heer, de hertog

van Brabant, viel.

Beek werd in 1642 als aparte heerlijkheid ‘verpand’ (voor een bepaald bedrag overgedaan

aan een ander), terwijl Stiphout als heerlijkheid voor het eerst gecombineerd werd met het

Huis Croy (kasteel Croy). In 1968 ging het kasteel met bijbehorend landgoed, door

grenscorrectie, tot Aarle-Rixtel behoren.

De auteurs hebben van ‘Kasteel Croy’ een lezenswaardig boekwerk gemaakt.

Uitgave 2007 - 127 bladzijden

De historie van het Land van Maas en Waal

Auteur: H. van Heiningen

Cat.nr: 12-HGN

In het Gelderse rivierengebied is in de afgelopen decennia veel veranderd en dat heeft ook

haar samenleving danig beïnvloed. 

Als gevolg van deze wijzigingen dreigen echter ook herinneringen, zinvolle veldnamen en

oude gebruiken te verdwijnen. 

Voor de beschrijving van de geschiedenis van dit gebied heeft de auteur op de eerste plaats

onderzoek verricht in het archief van het Ambt van Maas en Waal, maar zijn speurtocht

naar de historie, voerde hem ook naar andere archiefbewaarplaatsen, zelfs tot buiten de

landsgrens. Zijn studie heeft vooral betrekking op het Land van Maas en Waal; waarbij

tevens veel aandacht is geschonken aan de boeiende verhoudingen tussen de steden

Nijmegen en Tiel en het ‘achterland’. Ook de veranderingen in de sociaal-economische

verhoudingen worden in ruime mate belicht.
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Behalve het gebruikelijke plaatsnamen- en zakenregister is het boek voorzien van een

index met meer dan 1000 veldnamen uit dit gebied. Voor genealogen is de zeer uitvoerige

lijst van geslachtsnamen van onschatbare waarde. 

Honderden Maas en Waalse namen uit het archief van het kapittel Xanten, van het klooster

Grafenthal en van het slot Haag zijn mede in het boek verwerkt.

Het boek is in een vlotte stijl geschreven en geeft veel wetenschappelijk verantwoorde

informatie.

Uitgave 1965 - 299 bladzijden

Nieuwe Catalogus

Eind september j.l. is de Catalogus bibliotheek - Najaar 2009 verschenen; wederom met

een groot aantal nieuwe titels van boeken en cd-rom.

De catalogus is voor 1 euro verkrijgbaar op de afdelingsbijeenkomsten.

Co van het Groenewoud

KNIPSELDIENST

Het is al weer een tijdje geleden dat u iets heeft gehoord van de knipseldienst.

De werkgroep is nog steeds druk bezig. Intussen zijn er al zo'n 28.000 knipsels ingevoerd,

waaronder ca 15.000 overlijdensberichten, ca 1000 rouwbrieven, bijna 10.000 bidprentjes

en ca 2000 familieberichten (waaronder geboorteberichten, huwelijksaankondigingen,

dankbetuigingen etc.).

Om enig idee te krijgen over bovenstaande hoeveelheden: 

met de knipsels zijn we begonnen met de letter F en met de bidprentjes zijn we bezig met

de letter H. Regelmatig krijgen we van dhr. Kroese nieuwe berichten, oa uit de regio

Zuid-Limburg, omgeving Den Bosch-Oss-Veghel, Helmond-Deurne. 

Piet van den Bemt knipt sinds kort de berichten uit het Eindhovens Dagblad.

A. Magielse-Dix
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UNIVERSITEITSARCHIEVEN ALS GENEALOGISCHE BRON 

(samenvatting bronnen en literatuur)

Op dinsdag 13 oktober j.l. heeft drs. Martine Zoeteman-van Pelt een lezing gehouden voor

onze afdeling over het studentenleven tussen 1575 en 1812. De bronnen die zij daarvoor

geraadpleegd heeft, vindt u hieronder vermeld.

Martine Zoeteman is bereikbaar via www.zoeteman.net

Mijn artikel over dit onderwerp: 

"Het universiteitsarchief als genealogische bron voor de vroeg-moderne tijd",                    

in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 51, (1997), 83-98.

Album studiosorum (inschrijving)

CD-rom van het Centraal Bureau voor Genealogie 

"De Nederlandse Alba Studiosorum en Promotorum”

Universiteitsbibliotheken en grote/provinciale bibliotheken.

Recensieregisters (herinschrijving)

Universiteitsarchieven en/of stadsarchieven. Niet gedrukt.

Promotieregisters

CD-rom van het Centraal Bureau voor Genealogie 

"De Nederlandse Alba Studiosorum en Promotorum"

Universiteitsbibliotheken en grote/provinciale bibliotheken. De promoties staan over het

algemeen achterin de delen van Molhuysen's  Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche

universiteit.

Academische Vierschaar Leiden

Nationaal Archief, Den Haag. Archiefbloknr. 3320, Inventarisnr. 3.03.06 

Voor de overige vierscharen zie mijn bovenstaande artikel.

Predikanten

F. A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816,

(Dordrecht 1996).
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Meer informatie over predikanten: G. Groenhuis, De predikanten. De sociale positie van de

gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor + 1700,

(Groningen 1977).

F. A. van Lieburg, Profeten en hun vaderland - De geografische herkomst van de

gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816, (Zoetermeer 1996).

Archief  Statencollege, Dousakamer 

Beurs van steden: gemeentelijke archieven

Medici

Arts en chirurgijn: G. A. Lindeboom, Dutch medical biography. A biographical dictionary

of dutch physicians and surgeons 1475-1975, (Amsterdam 1984).

Juristen

Ahsmann, M., Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse universiteit

1575-1630 in het bijzonder het disputeren, (Groningen 1990).

R. Huijbrecht, S. Scheffers [en] J. Scheffers-Hofman, Album advocatorum - De advocaten

van het Hof van Holland, 1560-1811. [Algemeen Rijksarchief Publikatiereeks, 31].

Professoren

A. A. Bantjes en L. van Poelgeest, De Leidse hoogleraren en lectoren 1575-1815,

rapportage van het prosopografisch onderzoek van de werkgroep Elites, (Leiden 1983). In

te zien op de Dousakamer in Universiteitsbibliotheek Leiden.

Ronald Sluijter, 'Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt'.

Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit, 1572-1812,

(Hilversum, 2004).
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INTEKENEN OP HET BOEK 'BOERDERIJEN IN BEELD'

Begin december 2009 introduceert de Heemkundekring “De Drijehornick” in Nuenen het

boek met de titel 'Boerderijen in beeld. Een inventarisatie in Nuenen, Gerwen en
Nederwetten'. Het is een fotoboek over de huidige (2009) en voormalige boerderijen in

Nuenen c.a. Na een inleiding over de inventarisatie van het boerderijenbestand in de laatste

25 jaar in Nuenen c.a wordt de ontwikkeling geschetst van het hier meest voorkomende

boerderijtype, de langgevelboerderij, uit het zogenaamde hallehuis. Een verklaring van

technisch-bouwkundige termen en van enkele andere boerderijtypen completeert het eerste

deel.

Het tweede deel, de hoofdmoot van het boek, is een

presentatie van ongeveer 200 kleurenfoto's van

boerderijen, agrarische bedrijven en woon-boerderijen,

alle voorzien van enige bouwkundige en/of historische

uitleg. Bij meerdere panden zijn ook oude historische

foto's en foto's van gevelstenen toegevoegd.

Het boek wordt uitgebracht op A4 formaat in kleurendruk

met een harde omslag en telt ruim 100 pagina's.

Het boek beoogt een overzicht te geven van het huidige

bestand aan agrarische gebouwen in Nuenen c.a. De

heemkundekring vraagt hiermee de aandacht van de

inwoners van onze streek voor ons agrarisch cultureel

erfgoed. Tot en met 13 december a.s. kunt u op dit boek

intekenen.

Tot die datum is de intekenprijs voor leden iiii 17,50 en voor niet-leden iiii 19,50 Na die

datum zal het boek (tegen een hogere prijs) ook in de lokale boekhandel verkrijgbaar zijn.

U kunt intekenen door de tegenwaarde van één of meerdere boeken over te maken op

rekeningnummer 52.82.10.831 van de penningmeester van Heemkundekring De

Drijehornick onder vermelding van boerderijenboek. Uw bestelling kan vanaf 15 december

a.s. tijdens de openingsuren van de heemkamer in Het Klooster worden afgehaald. Indien

door omstandigheden gewenst, wordt het boek op het besteladres in Nuenen c.a. thuis

bezorgd.

De openingstijden van de heemkamer zijn:

Elke dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Elke woensdagavond van 19.30 uur tot circa 21.30 uur.

Ingang door de houten poort rechts van het Klooster, daarna eerste deur links en de trap af.



 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kempen- en Peelland, jrg. 17, nr. 4, 12-2009 109

CURSUSSEN BIJ HET RHCe IN 2010

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 naar uw voorouders. Waar kwamen ze vandaan 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 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.

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

meer modules. De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur.

13 januari algemene informatie genealogisch onderzoek                                              

20 januari burgelijke stand en bevolkingsregisters

27 januari doop- trouw- en begraafregisters

03 februari schepenbank en notariële archieven

10 februari keuzemodule in overleg met de cursisten

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

Cursus huizenonderzoek voor gevorderden
Deze cursus is een vervolg op de cursus huizenonderzoek voor starters. Hierin komen de

oudere bronnen, die iets over een huis vertellen, aan de orde. Daarom staat inschrijving

voor deze cursus open voor diegenen die de beginnerscursus hebben gevolgd of door

onderzoek voldoende kennis van de negentiende- en twintigste-eeuwse bronnen hebben

opgedaan.

De cursus is op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur                                                             

Data: 23 februari, 2, 9 en 16 maart 2010                                                                          

Kosten:  i 40,00
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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: contactpersoon 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
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ONZE VRAAG:

Kwartierstaten, Moederslijnen, Parentelen, Stamreeksen en Schakels 

Ons Mededelingenblad publiceert het liefst kwartierstaten (over 5 en 6 generaties) in

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

plaatsen wij graag moederslijnen, parentelen, stamreeksen en schakels. Onder een schakel

verstaan wij in het algemeen de afstammingslijnen van 2 onzer leden van een

gemeenschappelijke voorouder. Het is mogelijk om uw digitale foto's hierbij te plaatsen.

Lukt u dat niet, dan kunt u de foto's opsturen zodat wij ze kunnen scannen. 

De foto's komen uiteraard retour.

Alle copij toezenden naar en nadere inlichtingen bij Henk Unij.

Genealogische gegevens op de website

Vanuit heel de wereld wordt onze afd. website http://kempenenpeelland.ngv.nl 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.

INDEX OVER 2009

Abels 39. Adriaans 71. Aelstius 91-93. Ansems van de Mortel 71, Arendsen 12, 13.

Arentsen 8, 9, 13. Asperen, van 92. 

Baaijens 5. Bakel, van 98. Bartels 99. Beelen 43. Beniens 7. Berck 92, Besel, van 76.

Blijdenbergh, van 7. Bogaart, van de 70. Boom, van der 8-11, 70. Booms 7. Borgh, op den

76, 77. Bosman 8-11. Brand, van den 98. Broex 7. 

Carton 38. Casteren, van 98. Coenen 39. Collenburg, van 72. Couwenberg 24. Cox 71.

Croese van de Graef 92. Crompvoets 76. Croonenburg, van 70. Cuijk, van 73. Cuijpers 74.

Daiwalle 39. Damen 8, 9. Deckers 44. Delft, van 71, 72. Delhaij 75. Delheij 75. Deliën,

van de 92. Deliën, van der 93. Derksen 8, 10, 12, 13. Deursen, van 45. Dijck, van 39.

Dijkslag 9. Dilhay 75. Dilhey 77. Dirksen 12, 13. Dohmen 74. Dooren, van 44. Doulheijn

74. Drost 92. Dubach 7. Dun, van 98.

Elderen, van 98. Emmen, van 99. Erkel, van 45. Esch, van 98.

Feij 91, 92. Feuskes 8-13. Fey 93. Foskens 12. Franken 93. Frederik Willem 92. 

Galen, van 7. Geraedts 75. Geraerdts 74. Geraets 74, 75, 77, 78. Gerardts 75-77. Gerardts

76. Gerardts, 75. Gerets 75-77. Gerritsen 48. Gevel, van de  9-11. Gevel, van den  8.

Gieraerdts 74. Giesen 78. Gilis 41. Glavimans 38. Gorp, van 38. Grinsven, van 98. Grote,

de 94.
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Haaren, van 38. Haeringen, van 78. Hageman 8. Hamond, van 98. Hamont, van 98.

Haneveld 93. Hanewinkel 7. Hannapier 93. Hansen 76, 77. Heerbeek, van 38. Heertum,

van 71. Heesmans 71. Heijthuijsen 42, 45. Henderix  74. Hendricks 74. Hendrickxs 74.

Hendriks 74. Hendrix 42, 44, 45, 74. Hulshof 99. Heuvel, van den 72. Holzenbosch 7.

Hooijer 99. Horssen, van 7. Horsten 72. Houben 45, 76. Houbré 37, 38. Hout, van 38, 72.

Hulk 37-39. Hurks 73. Hurx 73.

Immens 91-93.

Jacobs 76. Jongh,  de 7. Joosten 48. 

Kappen 99. Kaspers 99. Kerk 8, 9. Kessel, van 77. Kluijtmans 98. Koerhuis 73.

Kollenburg, van 73. Koning, de 70. Krompvoets 75, 76. Kroon, de 73. Kupers 39.

Laak, van de  72. Laar, van de  72. Lamm 7, 8, 10, 11. Lange, de 8, 10, 11. Lauvreijnssen

41. Legius 72. Lemens 8-11. Lemmens 72. Lent, van 48. Leunincks 74. Leuninx 74.

Linden, van der 71. Linders 71. Linners 74. Loijen 43. Loo, van 93. Loon, van 69.

Loonings 8-11. Louwrense 8-11. Lueninx 74. 

Maccus 42, 43. Maes 75. Mans 99. Mekkelenburg 99. Meulen, van der 7. Meulendijckx

70, 71. Meusen 41. Mijland 38, 39. Mohr 7. Möhr 7. Moonen 42-45. Mouthaan 8-11.

Mulken, van 73. Munsters 71. 

Nahuijs, van 92. Naus 77. Neer, van 70. Neerven, van 71.  Niele, van 98. Nielen, van 98.

Niemeijer 99. Noeijen 70. Noën 67, 70, 71. Noijen 67, 69-73. Nooijen 71. Noyen 71.

Nuenen, van 98. Nunen, van 72, 98. 

Onrust 99. Ostade, van 98. Ouden, den 38.

Paans 8, 10. Pas 7. Pelsers 75, 77. Peters 71. Pierlo 74. Pijnappels 98. Platje 99. Pluijm 71.

Poppel, van 71. Postuma 38, Princée 72.

Raetsen 45. Raey, van 77. Redert 8, 9. Regterschol 8, 9. Rijen, van 98. Roosen 72. Roost

69. Rosendaal, van 73. Ruijter, de 16. Ruiten 75, 78. Ruyter, de 8, 10, 11. 

Sande, van de 73. Sande, van der 73. Sanden, van de 72. Saris 41. Schans, vd 7.

Scholtens 99. Schurgers 8, 9, 12. Selen 78. Slink 99. Smiggels 7. Smits 72. Snoeren 24.

Soethout, 24. Söhngen 38. Söhngens 39. Staal 8, 10, 11. Sterrenburg 10, 12. Stoevelaer,

van 92. Stolzenbach 8, 10, 11. Suethout 24.

Tapper 76. Tellinghaus 38. Tengnagell de Raad, van 7. Thijssen 77. Thomasse 70. Tuijl,

van 43. 

Uffelen, van 44. Ulftman 12, 13. Urksveld, van 45.

Valckenisse, van 91. Veling 99. Ven, van de 72. Verhagen 8, 10, 11. Verleijsdonk 71.

Vestiens 44. Vervoort 98. Vogels 73. Voorst, van 8, 10, 11. Voort, van de  42, 44, 45.

Voort, van der 42, 45. Voskens 12. Voskes 9, 12. Vrencken 74. Vries, de 7. Vuskes 12.

Vuuren, van 7. 

Walburg 12. Walther 8-11. Wetten, van 71. Willemsen 93. Witt, de 92. Wouters 72.

Zandbeek, van 98. Zuid 99. Zuur 99.


