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VAN DE REDACTIE

Deze inleidende tekst wordt vanaf het vorige nummer geschreven per toerbeurt door de

leden van de redactie. Zo kan dus de schrijfwijze en manier van benadering/inzichten per

editie verschillen. Nieuw in onze redactie is Theo van Rooijen, hij volgt Toon op..... Theo

is nog niet zo lang bezig met onderzoek naar zijn roots; hij zoekt via Genlias, Familysearch

en natuurlijk via Google. Hij zoekt voorlopig in de breedte naar een aantal namen t.w. Van

Rooijen, De Haar, Slangen en Erkens. We hebben hem nu al ervaren als een plezierige

mederedacteur, hij kan nog lang bijdragen leveren, want hij is nog een jonge vijftiger.......

We laten het op ons afkomen en hopen er u mee te kunnen verrassen. Ook binnen het

bestuur zijn er ondertussen 2 nieuwe leden bij gekomen, t.w. Martien van de Donk als

nieuwe penningmeester (hij volgt Piet Dalmaijer op) en Richard de Grood. Richard de

Grood is zelf al een aantal jaren bezig met genealogisch onderzoek. Hij zoekt  zoekt vooral

in de breedte. Later wil hij diverse personen er uit lichten voor diepgaander onderzoek.

Voor vastlegging en presentatie gebruikt hij: Stamboom de Luxe, Aldfaer en GDP.

Wellicht kunnen we binnenkort publicaties van hem tegemoet zien. Welkom welkom.........

Nu is er nog de vacature van voorzitter in te vullen, daar gaat het de goede kant mee op.

Berichten bereiken ons dat iemand zich daarvoor kandidaat heeft gesteld ....... nadere

gegevens volgen. We hopen dat u deze nieuwe uitgave van ons blad zult kunnen waarderen

op z'n inhoud, informatie en wetenswaardigheden.

Hugo Schaap

IN MEMORIAM RUUD SWIER

Op 25 maart jl. bereikte ons het bericht dat Ruud Swier op 82 jarige leeftijd is overleden.

Ruud is vanaf circa 1998 tot 2003 redacteur geweest van ons mededelingenblad. Hij

verzorgde op precieze wijze de inhoud van ons blad. Ruud was een zeer kundig genealoog

getuige zijn vele stukjes in ons medelingenblad o.a ‘Ervaringen van een beginner’. Op het

laatst moest deze titel veranderd worden want volgens Ruud kon ‘beginner’ echt niet meer.

Vele redactieavonden hebben wij doorgebracht in Nuenen en later in Eindhoven. Hadden

we weer een wijziging voor ons boekje (wat er echt in moest) dan keek hij ons over zijn

bril aan, zuchtte even en zei: het komt in orde, het komt er in. In 2003 leerde hij Johanna

kennen waarmee hij vele reizen maakte naar o.a China. Zo werd hij ook op dit gebied zeer

ervaren met o.a. het schrijven van reisverhalen die hij dan op zijn website zette. Met het

lesgeven over het maken van een website heeft hij ook leden geholpen. Niet lang daarna

verhuisde hij naar Naaldwijk en moesten wij een nieuw redactielid zoeken. Van verre hield

hij toch nog een vinger aan de pols. Wij konden dan ook altijd om advies vragen. Zijn

tachtigste verjaardag heeft hij nog grandioos gevierd. Ruud wij hebben veel van je geleerd,

bedankt daarvoor.

Wij wensen Johanna en familie veel sterkte.

Henk Unij
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VRIJWILLIGERSMEDAILLE VOOR PIET DALMAIJER

Tijdens de ledenvergadering op 13 april jl. werd het onbenoemde agendapunt het

hoogtepunt. Het was duidelijk dat onze 85-jarige Piet Dalmaijer zijn taak als

penningmeester zou overdragen. De wijze waarop dat zou gebeuren was toch, voor een

enkeling daargelaten, een verrassing. Tijdens de vergadering kwam onverwachts mevrouw

Marriët Mittendorff, wethouder van de gemeente Eindhoven, binnen. Zij memoreerde het

vele werk dat Piet op vrijwilligersbasis al die afgelopen jaren heeft gedaan. Naast zijn

normale werkzaamheden op financieel gebied bij Philips, was hij actief o.a. voor de

Brabantse Genealogische Contactdag, de Christelijke Sociale Arbeid voor de gezinszorg,

de Anti Revolutionaire Partij afdeling Eindhoven, de Gereformeerde kerk in Strijp, de

afdeling Eindhoven van de Protestantse Kerken Nederland, de fondsenwerving van de VU

Amsterdam, de burgercontrole van de financiën van de gemeente Eindhoven, de financiën

van de Volkstuinvereniging Welschap en zeker niet te vergeten het 15-jarig penning-

meesterschap bij de NGV afdeling Kempen- en Peelland. Al dit vrijwilligerswerk was voor

de gemeente Eindhoven aanleiding om Piet de vrijwilligersmedaille van de gemeente

Eindhoven aan te bieden. Mevrouw Mittendorff bedankte Piet voor het vele werk dat hij de

afgelopen 50 jaar belangeloos heeft gedaan. De verbouwereerde Piet liet het allemaal over

zich heen komen. Het draaginsigne dat bij de medaille hoort mocht door mevrouw

Dalmaijer, die natuurlijk ook aanwezig was, worden opgespeld. Ook mevrouw Hardeman,

als tijdelijk voorzitter, bedankte Piet namens de vereniging, voor zijn ondersteuning als

penningmeester. Hij werd samen met zijn vrouw in de bloemetjes gezet. We hopen dat Piet

nog jaren onze avonden zal blijven bezoeken.

PIET BEDANKT  (foto Ger Kleinbergen)
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KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE PENNINGMEESTER.

Martien van de Donk

- Hoe is jouw persoonlijke situatie, gehuwd, kinderen?

Ik ben 64 jaar, getrouwd met Jeanne en we hebben een zoon en een dochter.

Inmiddels zijn we ook de trotse grootouders van drie kleinkinderen.

- Huidige werkkring en functie en hoe lang nog.

Ik ben met (pre)pensioen, was tot september 2006 in dienst van Philips, waarvan het

grootste deel in de administratie en de laatste 11 jaar bij de interne accountantsdienst.

- Waar ben je geboren, hoe kom je in Best terecht?

Ik ben geboren in Eindhoven en opgegroeid in het stadsdeel Strijp. Na ons huwelijk

in 1971 hebben we korte tijd in Eindhoven gewoond en sinds 1973 wonen we in Best.

De keuze voor Best was omdat daar een geschikte woning werd gebouwd en door de

goede verbindingen die Best ook toen al had.

- Je bent als vrijwilliger betrokken bij diverse sociaal maatschappelijke organisaties, kun

je hier iets meer over vertellen en heb je dan nog tijd over voor een functie bij K&P?

Ik zet me al sinds lange tijd in als vrijwilliger, veelal

in de functie van penningmeester of secretaris. De

voor mij belangrijkste afgeronde activiteiten waren

penningmeester van voetbalverenging Wilhelmina

Boys en daarna secretaris en voorzitter Educatief

Centrum De Wig in Best. Als belangrijkste activiteit,

naast andere kleinere, ben ik momenteel nog actief als

lid tuchtcommissie amateurvoetbal KNVB District

Zuid I en lid van bestuur BNVU (Bond van

Nederlandse Volksuniversiteiten). Het is voor mij

mogelijk meerdere vrijwilligerstaken te doen omdat

ik geen lange vergaderingen hoef te bezoeken en het

werk vooral thuis achter de computer kan gebeuren.

Verder ben ik zeer flexibel in de tijdstippen waarop ik

dit kan doen, uiteraard binnen de grenzen van de

gemaakte afspraken. Bovendien is het voor mij, om

iets voor NGV-K&P te doen, zeker geen last maar

een uiting van betrokkenheid die goed aansluit bij

mijn belangstelling (stamboomonderzoek) en mijn

mogelijkheden en kennis.

- Na een negental jaren zul je al een behoorlijke hoeveelheid genealogische gegevens

hebben verzameld. Hoe ben je er toe gekomen om deze verslavende hobby te gaan

beoefenen en hoe verloopt jouw onderzoek naar jouw roots en die van je vrouw?

De directe aanleiding was een reünie van mijn familie Van de Donk. Het opzoeken

van de gegevens hiervoor verliep voorspoedig en omdat alles zich afspeelde binnen

(foto Ger Kleinbergen)
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de regio Eindhoven was er geen tijdverlies met reizen. Later ben ik, door contacten,

zowel binnen de vereniging NGV als van “verre” familie ook zeer goed geholpen

door anderen die deze hobby uitoefenen. Ja, en dan de vraag wat je dan motiveert om

steeds maar weer op zoek te gaan naar verdere gegevens. Die vraag is moeilijk te

beantwoorden. Om toch een antwoord te geven denk ik dat het vooral komt door het

willen weten wat zich heeft afgespeeld in mijn eigen familiegeschiedenis en de lol

van het uitzoeken. 

- Kun je alle informatie in Brabant terug vinden of moet je ook over de grens?

Zowel de gegevens van mijn eigen kwartierstaat als die van mijn vrouw kan ik tot nu

helemaal vinden in het RHCe in Eindhoven waarbij tot ongeveer 1700 ons beider

kwartierstaten vrijwel volledig zijn. Een enkele lijn gaat nog verder tot eind 16e eeuw.

Uiteraard zijn er ook kleine ‘uitstapjes’, naar bv. Limburg, maar die zijn zeer beperkt.

- Bestaat de mogelijkheid dat we een kwartierstaat van jou tegemoet kunnen zien?

Een kwartierstaat met de gebruikelijke 6 generaties wordt later gepubliceerd. 

Verder verheug ik me op de samenwerking binnen NGV-K&P waarbij de

vergaderingen met het bestuur, die ik tot nu heb meegemaakt, voor mij bevestigen dat

ik een goede keuze heb gemaakt.

Martien, bedankt voor jouw antwoorden op dit schriftelijk interview. Wij wensen jou veel

succes in je nieuwe functie. 

Ger Kleinbergen.

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN 

Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ  Eindhoven

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

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

Dinsdag 22 juni Excursie naar, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Het

programma bestaat uit een lezing door Jan Suijkerbuijk over het

RHCe en bezoek aan de depots; begin 20.00 uur Alles in het RHCe

Dinsdag 14 september De geschiedenis van armoede en armoedebestrijding

in de stad Eindhoven en de randdorpen door Jan van Schagen

Dinsdag 12 oktober De strijd om de tienden van Heeze en Leende

door Klaasje Douma.

Nadere bijzonderheden op de website en in het septembernummer.
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KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 22 juni

Lezing door Jan Suijkerbuijk over het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

(RHCe), aansluitend een excursie naar de depots

Alles in het RHCe, Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven, 20.00 uur

Het RHCe ligt op 5 minuten lopen van het station Eindhoven.

De heer Suijkerbuijk, coördinator van het RHCe, zal ons daar iets vertellen over de gang

van zaken in het archief en over de website van het archief. Daarna mogen wij onder zijn

leiding zelf gaan kijken in de depots die normaal niet toegankelijk zijn voor bezoekers. We

zijn heel blij dat ons deze kans geboden wordt. Het RHCe bewaart de archieven van

gemeenten en andere overheidsinstellingen in de regio. Dankzij deze archieven kan

iedereen die dat wil, het handelen van de gemeente controleren en genealogische gegevens

terugvinden van onze voorouders.

De archieven vertellen niet alles over hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld tot wat die

nu is. Daarom verzamelt het RHCe niet alleen archieven, maar ook kranten, foto's, tekenin-

gen en films. Allerhande materiaal brengt het RHCe bijeen: van bedrijven, culturele

verenigingen, scholen, kerken, politieke partijen, actiegroepen, noem het maar op. Zo

krijgt het RHCe een collectie die zo veel mogelijk een afspiegeling is van de samenleving

toen. Ook voor toekomstige generaties verzamelt men informatiebronnen om onderzoek

naar onze tijd mogelijk te maken.

Al dit materiaal is, voor zover de wet dat toestaat, openbaar. Iedereen kan het materiaal

inzien. Het RHCe wil het gebruik van het archiefmateriaal zo veel mogelijk stimuleren. Dit

doet men ondermeer door het zoeken naar historische informatie zo eenvoudig mogelijk te

maken, bijvoorbeeld door middel van de website.

Lezing en excursie samen duren van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aanmelden vooraf is wenselijk i.v.m. de verdere organisatie.

U kunt zich aanmelden bij Ans van der Velden-Swinkels via: 

ansvdv@gmail.com of per post: Liesbergstraat 38, 5628 EE Eindhoven.

Dinsdag 14 september

De geschiedenis van armoede en armoedebestrijding in de stad Eindhoven 

en de randdorpen   

door Jan van Schagen

Directe aanleiding tot de lezing is de verschijning van een boek getiteld ‘Arm, arm

Eindhoven’, kort na 14 september van de hand van de inleider. In de uitgave worden de

leefomstandigheden van de bewoners van Eindhoven onder de loep genomen over een

periode van ruim vijf eeuwen: van de late Middeleeuwen tot vandaag de dag. Het accent
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ligt op de periode 1800-1950. Het is het meest interessante tijdvak, omdat over de tijd vóór

1800 minder bekend is en de periode na de invoering van de Algemene bijstandswet

minder spannend  is. In 1965 werd de gunst immers een recht. Iedereen kreeg vanaf dat

moment een gelijke behandeling en juist de ongelijkheid van de periode daarvoor maakt

armoedebestrijding tot zo’n interessant onderwerp.

In zijn lezing zal Jan van Schagen ingaan op de verschillende aspecten van

armoedebestrijding en op de (veelal particuliere) instellingen die zich op dat terrein hebben

bewogen. Aspecten die aan de orde komen, zijn de verschillende manieren waarop men in

het verleden met armen omging en de verschillende vormen van ontmoedigingsbeleid die

er ten aanzien van het bedelen werden gevoerd.

Overigens is het merkwaardig, dat over een aspect van het dagelijks leven, waar in de loop

der tijden miljoenen mensen in Nederland mee zijn geconfronteerd, zo weinig is

gepubliceerd. Armoede is inderdaad geen sexy onderwerp, maar is voor ontelbaren toch

dermate ingrijpend geweest dat het desondanks vreemd is dat boeken over de

leefomstandigheden van de laagste sociale klasse dun zijn gezaaid. Ze zijn er wel,

publicaties van historici en sociologen over arme bevolkingsgroepen, ook over de situatie

in Noord-Brabant, maar ze zijn altijd bedoeld geweest voor een selectief publiek.  En

natuurlijk, er zijn autobiografieën van ouderen die vertellen over hun in materieel opzicht

moeilijke jeugd. Over Eindhoven zijn vele tientallen publicaties verschenen. Meestal in de

vorm van succesverhalen. Voor het eerst verschijnt er nu een boek dat de onderkant van

Eindhoven beschrijft.

Jan van Schagen (1940) was lange tijd werkzaam op de Persdienst van Philips,

aanvankelijk als bedrijfsjournalist, lange jaren als persvoorlichter met name op

sociaaleconomisch gebied. Na zijn vervroegde pensionering was hij een aantal jaren actief

op verschillende terreinen van communicatie. De laatste jaren schrijft hij boeken met als

thema ‘mensen, geschiedenis Eindhoven’. Voorjaar 2011 verschijnt een uitgave over de

geschiedenis van Houthandel Van Hardenbroek & Langenhuijsen in Stratum/Tongelre.

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was Jan van Schagen voorzitter van de afdeling

Kempen en Peelland van de NGV.

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER INZENDEN VOOR 1 AUGUSTUS

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw advertentie te plaatsen

Voor informatie neemt u contact op met de redactie

e-mailadres: h.unij@hccnet.nl

postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND 
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LEDENVERGADERING NGV KEMPEN- EN PEELLAND 13 APRIL 2010

Korte impressie van de vergadering van de

afdeling op 13 april 2010 in ‘t Trefpunt,

Belgiëplein 20 te Eindhoven. Aanwezig: 30

leden (inclusief bestuur).

Onze huidige voorzitter, Toon van Gestel, heeft

aangegeven onmiddellijk al zijn activiteiten

voor de NGV te staken vanwege de

gezondheidstoestand van zijn zoon. Als

waarnemend voorzitter zit Henriëtte Hardeman

de vergadering voor. In de via een Powerpoint-

dia gepresenteerde agenda lijkt een omissie

aanwezig te zijn. Later wordt duidelijk dat dit

niet zo maar gebeurd is.

Na de opening door de voorzitter wordt stilgestaan bij de in het afgelopen jaar overleden

leden Havinga, Jansen, Van der Kooij, Nijboer en Van Wimersma Greidanus. 

Vervolgens worden de notulen van beide afdelingsvergaderingen in 2009 goedgekeurd.

Het jaarverslag van de secretaris 2009 geeft geen aanleiding tot discussie en wordt door de

vergadering goedgekeurd. Naar aanleiding van de verantwoording door de penningmeester

wordt door een lid de vraag gesteld of er niet bezuinigd kan worden op de drukkosten ten

bedrage van i 1.126,73 voor 2.000 exemplaren van ons verenigingsblad op jaarbasis,

omdat een opmaak in pdf-formaat tegenwoordig met de

PC gemakkelijk is. Hiertegen wordt ingebracht dat dit

nauwelijks een besparing oplevert, omdat er altijd leden

zijn die hoe dan ook zullen vragen om een papieren

versie. Vervolgens wordt het bestuur gedechargeerd,

nadat de kascommissie aan de hand van zijn controle het

financieel jaarverslag heeft goed bevonden. 

Ten aanzien van de stukken van de Algemene

Vergadering hebben de leden geen inhoudelijke reactie

gegeven. Wel lokt de notitie van het hoofdbestuur NGV

op weg naar 2020 de reactie uit dat het onderdeel

Middelen erg beperkt is uitgewerkt. Zoals het nu

geformuleerd staat, verleent de AV de facto een 'carte

blanche' aan het hoofdbestuur. Bovendien ontbreekt elk

inzicht in hoe steunfondsen aangeboord kunnen worden

voor de financiële dekking van het Plan van aanpak. Met

inachtneming van deze opmerking verleent de

vergadering de afgevaardigde mandaat om deze stukken

goed te keuren in de Algemene Vergadering.

Vlnr. Jan Waszink, Henriëtte Hardeman en 

Piet Dalmaijer

(foto  Ger Kleinbergen)

Richard de Grood

(Foto Ger Kleinbergen)
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Van het huidige bestuur van KPL blijft Jan Waszink secretaris tot het moment dat een lid

zich beschikbaar stelt voor deze functie. Wij weten met zijn allen dat Jan graag het

secretariaat op korte termijn wil overdragen. De omissie in de agenda is dé verrassing voor

de leden door de binnenkomst van wethouder Marriët Mittendorff van de gemeente

Eindhoven. Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen van de huidige penningmeester

Piet Dalmaijer (zie voor een uitgebreid verslag blz. 34). 

Tot nieuw bestuurslid wordt de heer Richard de Grood en als penningmeester Martien van

de Donk unaniem gekozen. In de kennismakingsrubriek in dit blad komt de heer Van de

Donk zelf aan het woord. Co van het Groenewoud heeft zich herkiesbaar gesteld; hij

wordt, eveneens met algemene stemmen, herkozen. 

Van de kascommissie treedt Ger Kleinbergen af. Lisette van Corven blijft aan. Ruud Gilin,

nu plaatsvervangend lid, wordt gekozen

als lid en Henny de Pée als

plaatsvervangend lid. Jan Waszink heeft

aangegeven als afgevaardigde te willen

fungeren tot het moment van overdracht

van het secretariaatschap. Als plaatsver-

vangend afgevaardigde, die immers geen

bestuurslid hoeft te zijn, heeft Jaques

Schouten zich beschikbaar gesteld en is

door de leden onder groot applaus

gekozen. 

Ten slotte heeft de voorzitter nog enkele

bijzonderheden te melden. Op termijn zal

de gratis www.genlias.nl vervangen

worden door de site www.wiewaswie.nl,

waarvoor dan eenheden gekocht moeten

worden voor het downloaden van aktes

zoals nu via de site van de CBG gebeurt.

Het Eindhovens Dagblad en het

Limburgs Dagblad zijn bezig met een site op te zetten waar bidprentjes te vinden zijn. Ook

interessant is het Museum voor de Vrouw te Echt-Susteren, waar de collectie bidprentjes

ingezien kan worden. 

Meer informatie: www.museumvandevrouw.nl 

Theo van Rooijen

Jan Waszink........... ‘Wie volgt mij op?’

(Foto Ger Kleinbergen)
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HOOFDPUNTEN ALGEMENE VERGADERING NGV OP 24 APRIL 2010

Mededelingen van de voorzitter.

- De heer Van Splunter is afgetreden als lid van het hoofdbestuur (HB).

- Er is een samenwerkingsverband opgezet met een stichting voor joodse genealogie,

die een website beheert. Doel is het veilig stellen van de gegevensbestanden van die

stichting.

- Er zijn inleidende besprekingen over samenwerking gevoerd met de Hobby Computer

Club (HCC), sectie Genealogie. (KPL heeft al lang een uitstekende amenwerking met

Computergenealogie HCC-ZO-Brabant).

- De NGV heeft de bibliotheek van de Caledonian Society in bruikleen gekregen.

- Er is voorzittersoverleg geweest van de grote verenigingen met het archiefwezen. In

de toekomst gaan alle zaken in het Nationaal Archief, die met genealogie te maken

hebben, lopen via het Centraal Bureau voor Genealogie.

- Er is een kleine teruggang in het ledental.

- De Genealogische Dag 2011 zal gehouden worden in Utrecht.

- In opbouw is een website "Wie WasWie", dit wordt in plaats van GenLias het portaal

voor archieven e.d. in Nederland. Er zijn oriënterende gesprekken met de NGV om

eventueel ook hieraan deel te nemen. Eén en ander is afhankelijk van Europese

subsidie voor het digitaliseren van de collecties in het VC.

Notulen, jaarverslagen, verkiezing secretaris.

- De notulen van de AV van 28-11-2009 worden door de vergadering niet geaccepteerd

omdat ze onvolledig zijn. De oorzaak ligt in mankementen in de opnameapparatuur

tijdens de vergadering. Nu zijn die vergaderingen veelal zo rommelig en slecht

geleid, dat het voor de arme secretaris onmogelijk is met pen en papier te notuleren.

Echter, die notulen moeten overgemaakt worden.

- Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. Hierbij wordt opgemerkt dat

slechts 13 afdelingen een jaarverslag hebben ingestuurd. 

- Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd, de kascommissie is

tevreden en het HB wordt gedechargeerd.

- Marius Krooswijk wordt herkozen als secretaris. 

Twee afdelingen stemmen tegen zijn  herbenoeming. 

De notitie "NGV Op weg naar 2020".

Dit stuk is te algemeen en bevat geen concrete en haalbare doelstellingen. Na veel

gepraat is het resultaat, dat ter vergadering een commissie wordt geformeerd, die nieuwe

voorstellen moet doen.

Al met al: 

Er zijn nuttige contacten gelegd met diverse instanties, de nodige administratie is

afgewerkt en een toekomstvisie is er nog niet.

Jan Waszink en Jaques Schouten, afgevaardigden.
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2009

Leden, bestuur en afgevaardigde

Op 1 december 2009 had de afdeling 321 directe en 25 bijkomende leden 

(was 324 resp. 25 op 1 december 2008). 

Na de ledenvergadering van de afdeling op 21 april 2009 bestond het bestuur uit: Toon van Gestel

(voorzitter), Jan Waszink (secretaris), Piet Dalmaijer (penningmeester), Co van het Groenewoud,

Henriëtte Hardeman-Emans, Astrid Magielse-Dix en Ans van der Velden-Swinkels. Afgevaardigde

was Toon van Gestel, plaatsvervangend afgevaardigde Jan Waszink. Verder waren er twee 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. Ruim 65 % van de leden

kan hiermee benaderd worden voor uitnodigingen ledenvergaderingen en de afdelingsnieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief is gestart in augustus van dit jaar, inmiddels zijn er drie nummers verschenen.

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

jaarverslag worden behandeld.

Afdelingsbijeenkomsten

1. Bijeenkomsten met voordracht

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

gehouden:

Datum Spreker Onderwerp Opkomst

13 jan. Martijn Spruit  Het digitaal archiveren van genealogische documenten  51

17 feb. René Bastiaanse Katholieke huwelijksmoraal in de eerste helft 20e eeuw

en discussie over Het Rijke Roomse Leven 65

17 mrt. Ir. R.A.J. Dix Genealogisch onderzoek in Duitsland 71

12 mei Toon van Gestel Zonen van Adam 28

 8 sept. Hans Giesbertz Zoeken in de kadastrale leggers bij het Rijksarchief 38

13 okt. drs. Martine 

Zoeteman-van Pelt Voorouders met een academische titel 39

17 nov. Enrico Zuketto Vorfahren gesucht. Verfilmd stamboomonderzoek

naar de familie Zuketto (Zucketto) 45

Gemiddeld 48 bezoekers per bijeenkomst (was 50 in 2008 en 47 in 2007). Aankondigingen werden

naar plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd en daarin geregeld opgenomen.

2. Overige bijeenkomsten/activiteiten

8 maart Limburgse Genealogische Contactdag in Nederweert, mede georganiseerd door onze

afdeling. Zie hieronder.

22 september Inloopmiddag in 't Trefpunt. Er waren 24 deelnemers. 

Geraadpleegd konden worden bibliotheek en tijdschriften, CALS, PR en Info NGV

en de collectie knipsels en bidprentjes, waarvan momenteel de gegevens in hoog

tempo in een database worden ingevoerd.

10 oktober Excursie naar het Mosaik-Archiv in Kleve met 13 deelnemers. 

In drie kranten uit Kleve en omgeving heeft een verslag gestaan van dit voor de

meeste deelnemers geslaagde bezoek. Er is een tijdschriftenruil met dit archief

afgesproken.

3 november Avond voor nieuwe leden in 't Trefpunt.  Zie hieronder.

De voorbereidingen voor de Limburgse Genealogische Contactdag 2010 

zijn begonnen
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Ledenvergaderingen van de afdeling

- Vergadering op 21 april in 't Trefpunt

Aanwezig 29 leden, het bestuur inbegrepen. 

- De notulen van de ledenvergaderingen in 2008 werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen

van penningmeester en secretaris over 2008.

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

gevoerde beleid.

- De Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 25 april 2009. De afgevaardigde kreeg

mandaat de diverse verslagen van het hoofdbestuur (HB), de jaarrekening en de herbenoeming

van de penningmeester NGV goed te keuren.

Belangrijk punt was een aan alle NGV-afdelingen gerichte brief van zes verontruste NGV-

leden (woordvoerder Henriëtte Hardeman, hoofd NGV-PR) over de computer-gerelateerde

activiteiten binnen de NGV. In de brief wordt voorgesteld, al deze activiteiten onder te brengen

in een dienst van de vereniging en de afdeling Computergenealogie op te heffen. De mening

van de afdelingen hierover werd gevraagd.

Na discussie werd met algemene stemmen besloten, dat de afdeling KPL zich achter dit

voorstel stelt, met de aanbeveling, één en ander binnen een half jaar te realiseren. 

(hetgeen is gebeurd).

- Afdelingsbestuur. Astrid Magielse-Dix en Ans van der Velden-Swinkels werden met algemene

stemmen tot bestuurslid gekozen. Ad Wijnen trad af als bestuurslid en Jan Waszink (secretaris,

aftredend) werd herkozen.

- Kascommissie. Aftredend was Henny de Pée, aanblijvend Ger Kleinbergen. Gekozen werden

Lisette van Corven als lid en Ruud Gilin als reservelid.

- Afgevaardigden. Toon van Gestel werd gekozen als afgevaardigde en Jan Waszink als

plaatsvervanger.

- Korte vergadering op 17 november in 't Trefpunt

Aanwezig 45 leden, het bestuur inbegrepen.

Begroting KPL. De begroting voor 2010 werd goedgekeurd. 

De Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 28 november 2009.

- De begroting NGV voor 2010: er is een tekort voorzien; een contributieverhoging is in 2010

niet nodig, maar zal dat daarna wel zijn. Uit de vergadering werd een slordigheidje

gesignaleerd. Bij stemming keurde deze vergadering (KPL) echter, met drie onthoudingen, de

begroting goed.

- Aan de leden is voorgelegd een verslag van het hoofdbestuur over de reorganisatie van de

computeractiviteiten en voorts het rapport van de Denktank over de toekomst van de NGV. Te

bespreken op de volgende ledenvergadering. De afgevaardigde kreeg mandaat, het verslag van

de vorige AV, de begroting NGV voor 2010 en de benoeming van twee leden van het HB goed

te keuren.

Afdelingsafgevaardigde (Toon van Gestel, plaatsvervanger Jan Waszink)

Algemene Vergadering NGV op 25 april (zie hierbij vergadering KPL 21 april). 

- Mevrouw Greveling, die al jaren op uitmuntende wijze de ledenadministratie beheert, werd

benoemd tot erelid van de NGV.

- Ingebracht werd de hierboven genoemde brief van zes verontruste (prominente) leden met een

voorstel tot reorganisatie van de computer-gerelateerde activiteiten, toegelicht door Henriëtte
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Hardeman. Ondanks haar duidelijke en goed onderbouwde betoog kwam er geen zinnige

discussie en werd er geen besluit genomen. KPL steunde het voorstel.

- De jaarverslagen van penningmeester en secretaris werden goedgekeurd, de  penningmeester

werd herkozen en één lid van het HB trad af.

- De Denktank over de toekomst van de NGV presenteerde een tussentijdse rapportage, die nog

geen duidelijke discussiepunten opleverde. 

Algemene Vergadering NGV op 28 november (zie hierbij vergadering KPL 17 november). 

- Mededelingen HB.

- Het voorzittersoverleg wordt weer gestart.

- De jaarlijkse Genealogische dagen zullen gehouden worden in Nijmegen in 2010, in Utrecht in

2011 en in Maastricht in 2012.

- De afdeling IJssellanden wordt helaas opgeheven.

- De afdeling Computergenealogie is opgeheven en de computer-gerelateerde activiteiten

worden gereorganiseerd, zie hieronder.

  - De Denktank Toekomst NGV heeft zijn rapport gepresenteerd. 

Discussie nadat eenieder hierover heeft nagedacht. 

- Computergenealogie. Jan Netelbeek presenteerde het volgende voorstel voor het regelen van

de activiteiten:

- De IT-groep regelt alle technische zaken betreffende websites, bronnen op Internet en

profielen.

- De Webredactie verzorgt de inhoud van de centrale website en de NGV-nieuwsbrief.

- De Dienst Computer en Genealogie verzorgt publicaties, promotie en distributie Gens Data Pro

en voorts de helpdesk. Voor al deze activiteiten zijn nog vrijwilligers nodig.

De vergadering ging met dit voorstel accoord. 

- Samenstelling bestuur. De heren Netelbeek en Rengers werden gekozen tot lid van het HB.

- Begroting 2010. De afdeling Utrecht ging niet accoord. De begroting werd bij handopsteken

goedgekeurd. 

Mededelingenblad

- Redactie. Ook dit jaar bestond de redactie uit Henk Unij, Ger Kleinbergen, Hugo Schaap en

eindredacteur Toon van Gestel. Door omstandigheden was de redactie dit jaar vaak niet voltallig.

Het ziet er naar uit, dat het komende jaar een nieuwe eindredacteur zal aantreden. Ter

voorbereiding van de ‘wisseling van de wacht’ hebben de blijvende redacteuren een

taakomschrijving gemaakt. Het afdelingsbestuur is straks onbedoeld niet meer in de redactie

vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar bedroeg het aantal pagina’s steeds 28. Steeds vaker wordt

ons blad geïllustreerd. 

- Verzending (Richard de Grood, Henriëtte Hardeman-Emans)

Dit werk in een duobaan bevalt zeer goed!

Er is deze zomer een onderzoekje gedaan of er een goedkopere bezorgdienst gevonden kon

worden. De conclusie was, dat we voor ons soort verzendingen het beste bij TNT kunnen blijven. 

Publiciteit (Henriëtte Hardeman-Emans, Astrid Magielse-Dix)

De werkgroep PR zorgt op iedere afdelingsavond voor de informatietafels met gratis folders, stukken

ter inzage en artikelen te koop. Naast de presentielijst liggen ook dubbele bidprentjes en

krantenknipsels, vaak ook boeken en tijdschriften, die men gratis kan meenemen. 

De afdeling was met een stand aanwezig op de volgende evenementen:
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- op 15 februari op de Zuid-Brabantdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in

Oostmalle (België). Zie hieronder bij DNA-project;

- op 8 maart op de Genealogische Dag in Nederweert, zie ook hieronder;

- op 26 april op een activiteitenbeurs van de Katholieke Bond van Ouderen te Best;

- en op 22 november op de genealogische ontmoetingsdag van de vzw Erfgoed Lommel, België.

Op 16 maart hielden Toon van Gestel, Henriëtte Hardeman en Ad Wijnen een lezing "Genealogie en

Internet" voor de Vereniging van Philips Gepensioneerden te Eindhoven en (op dezelfde dag) voor

de heemkundekring te Bavel.

Werkgroep nieuwe leden (Henriëtte Hardeman-Emans)

Afgelopen jaar zijn er 29 nieuwe leden bij de afdeling gekomen.

Zij hebben, naast het welkomstpakket van de landelijke NGV, ook het welkomstpakket van onze

afdeling per post thuisgestuurd gekregen. Veel hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om

zich voor te stellen in ons afdelingsblad. Op 3 november was er een speciale avond voor de nieuwe

leden. Van de 29 waren er 10 aanwezig, naast de bestuursleden. Eenieder gaf een beknopt overzicht

van zijn/haar genealogische activiteiten, waarna de NGV-website werd gedemonstreerd. Eén en

ander leidde tot geanimeerde discussies, het zo gewenste "onderling contact" kwam vlot tot stand.

(Wordt vervolgd in het septembernummer).

MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-05-2010, landelijk totaal 9246 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 324 en 24 bijkomende leden

Nieuw lid

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

Dhr A.H.M. Brewel Locht 14 B-3930 Hamont (B)

Dhr T.A.G. Coumans Picushof 236 5613 SG Eindhoven

Dhr H.M.M. Mikkers Grensweg 14 5111 EC Baarle-Nassau

Dhr J.H.M. Sonnemans Warande 3 5752 AE Deurne

Overleden

Dhr S. Nijboer Cliostraat 101 5631 HC Eindhoven

Adreswijziging 

Mw M.A.J. Vijn-van Hout Zwarteweg 9 1713 HT Obdam

Einde lidmaatschap

Dhr H. Eggens Liebetehofstraat 12 6002 CM Weert

Dhr W.G.M. van den Heuvel Brinkstraat 29 7512 EB Enschede

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp. 

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer! 

Co van het Groenewoud
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Kwartierstaat: Jorn, Erin, Kars en Sten
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OPLOSSING VOOR DE CRISIS?

Sinds de financiële markt in de zomer van

2007 instortte bevindt Nederland zich, net

als de rest van de wereld, in een zware

economische crisis. Strakkere regels,

striktere controle, maar ook: terugtredende

overheid en juist minder transparantie zijn

maar een greep uit de oplossingen voor de

crisis die door deskundigen worden

aangedragen. Eén oplossing ontbreekt in

het arsenaal: bidden. Het gebruik om in

tijden van crisis een vast- en bededag af te

roepen is vooral bekend van de protestantse

kerken. Toch dateert deze gewoonte al uit

de middeleeuwen, toen katholieken bij

moeilijke omstandigheden als oorlog,

honger en rampen op vaste bededagen,

zoals de quatertemperdagen en de

kruisdagen, Gods hulp inriepen. Het

gebruik werd na de reformatie door de

protestanten overgenomen. De Synode van

Dordrecht bepaalde in 1578 dat er tijdens

oorlog en andere rampen massaal gebeden

en gedankt moest worden. Wanneer er

vervolgens een bid- of dankdag nodig was,

werd deze door de landelijke of provinciale

overheden uitgeschreven.

De eerste Engels-Nederlandse oorlog brak

uit in mei 1652 toen Luitenant-admiraal

Tromp talmde met het groeten van een

Engelse vloot in het Kanaal. Op 10 juli

verklaarde het Engelse parlement de oorlog

aan de Republiek der Verenigde

Nederlanden. Het was de eerste serieuze

oorlogscrisis waarmee de jonge natie sinds

de vrede van Munster werd geconfronteerd.

Met het oog op de gespannen toestand

besloten de Staten-Generaal een vast- en

bededag uit te schrijven. Vanwege de

coniuncture van tijden waarvan de

Hoogmogenden meenden dat Godts toorn

over dese vereenichde Nederlanden ten

hoogste is onsteeken/ ende dat des heeren

rechtveerdige hant is opgeheven/om onse

sonden te straffen ende met zijne

castijdingen te huys soecken werd

woensdag 10 juli aangewezen als een dag

waarop iedere ingezetene van de

Nederlanden de Here God van gantscher

herten bidde ende smeecke/dat het de selve

gelieve ons niet naer verdiensten te

straffen/maer naer zijn oneijndelijcke

ghenade ende barmhertichehijt van ons aff

te weeren de grootte swaricheijden/

onheijlen ende ongelegentheden. 

Op die 10e juli gold een algemeen verbod

om ten selve dage eenich hant-

werck/neringe/ tappen/kaetsen/balslaen oft

andere dierghelijcke exercitie te doen op

seeckere groote peenen daer toe te

statueren. De resolutie van de Staten-

Generaal dateert van 22 juni 1652, en

wordt in de dagen erna met in dorso (1)

ghedachetteert cachette van haer Ho:Mo:

in rooden wassche met papier bedeckt

gezonden naar alle vertegenwoordigers van

de Hoge overheid in de provinciën en de

generaliteitslanden. 

Voor de meierij van ’s-Hertogenbosch is

dat de Edele/Erntfeste/Vroome/Lieve

ghetrouwe Henrick de Bergangie, de Hoog-

en laagschout, die op zijn beurt de resolutie

voor publicatie doorstuurt naar alle lage

overheden in de meierij (2). De oorlog

duurde nog tot 8 mei 1654, toen in

Westminster de vrede tussen Engeland en

de Republiek werd getekend. Het grootste

verlies leed Nederland in de slag bij Ter

Heijde op 10 augustus 1653, waarbij

admiraal Tromp sneuvelde.
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Ingezonden door dhr. A.C.M. Neggers,

Langakker 29, 5283 TE  Boxtel

Noten:

(1) in dorso: op de achterzijde

(2) Het algemeen protocol van de

heerlijkheid Oirschot vermeldt dat

deze ontvangen is op 6 juli, en Ter

paeijen vanhet Raet huijsse van

Oijrschott gepublicert den 7e Julij

1652. R Oirschot 2406, achterin.

KAREL DE GROTE EN DE C14-METHODE

Reactie op naschrift van H.M. Lups

H. Feikema

Inleiding

De heer Lups schrijft in het naschrift bij

mijn artikel over Scaliger, dat het ingeno-

men standpunt niet door hem wordt

gedeeld. Het is mij niet helemaal duidelijk

wat hij bedoelt, want ik heb alleen maar

een overzicht gegeven van het leven en

werk van Scaliger en de standpunten van

zijn critici. Hij kan hooguit moeite hebben

met de conclusies die nogal afwijken van

de gangbare mening en vooral de

genealogen raken die van Karel de Grote

afstammen. Ik kan mij dit heel goed

voorstellen omdat ik ook sceptisch was

toen ik jaren geleden voor het eerst kennis

nam van onderzoeken die de betrouw-

baarheid van de geschiedschrijving aan de

orde stelden. Maar naarmate je je meer in

de argumenten verdiept, hoe meer over-

tuigd je raakt van de mogelijkheid dat de

onderzoekers wel eens gelijk zouden

kunnen hebben. Het is een proces dat niet

alleen veel tijd vraagt, maar het geeft je

ook een erg goed beeld van hoe de

geschiedschrijving tot stand is gekomen. 

De heer Lups zegt eigenlijk dat die

onderzoeken niet kunnen kloppen omdat er

te veel feitenmateriaal is dat de resultaten

weerlegt. Hij heeft het in het bijzonder over

jaarringen van bomen die informatie geven

over uit welke periode bepaalde over-

blijfselen zijn. Het is inderdaad waar dat

archeologen voor het dateren van objecten

gebruik maken van de dendrochronologie.

Meestal gebeurt dit in combinatie met de

radiocarbonmethode, ook wel de C14-

methode genoemd. Algemeen wordt deze

methode als een zeer nauwkeurige

dateringsmethode ervaren. Helaas is het

tegendeel het geval. Soms zit men er een

paar honderd jaar naast, maar de fouten

kunnen ook meer dan duizend jaar

bedragen, en dat is een te grote afwijking

voor het tijdvak waarmee wij ons

bezighouden. Maar waarom wordt deze

methode dan toch algemeen gebruikt en

wanneer gaat het mis? In het volgende geef

ik hierop een antwoord.
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Dateren met de C14-methode

Volgens de theorie kan de ouderdom van

organisch materiaal exact met de C14-

methode worden bepaald. De praktijk be-

vestigt deze bewering niet, ook al beweren

sommige auteurs dat een bepaalde ge-

beurtenis op bijvoorbeeld 27 augustus in

het jaar 45 na Chr. heeft plaatsgevonden.

De dateringen kloppen niet, omdat de aan-

names niet kloppen en de resultaten op

dendrochronologische gegevens en de

chronologie van de historici worden

afgestemd. Dit is zeer overtuigend aange-

toond door Christian Blöss en Hans-Ulrich

Niemitz in hun boek C14-Crash (1) en hun

artikel C14-Crashkurs (2). In dit verband is

ook de publicatie van Uwe Zerbst over de

dateringproblemen in de Oude Oriënt

interessant (3). 

Om de problemen te kunnen begrijpen geef

ik eerst wat achtergrondinformatie. C14

ontstaat in de atmosfeer door kosmische

straling. Via chemische processen wordt

deze isotoop door o.a. planten, bomen,

rotsen en waterreservoirs (bijvoorbeeld

oceanen) opgenomen. Men veronderstelt

dat het organische materiaal evenveel C14

bevat als de omringende atmosfeer en in de

loop der tijden nooit is veranderd. Zodra

het afsterven is begonnen, neemt het C14-

gehalte exponentieel af dat uiteindelijk

(theoretisch na oneindig lange tijd) tot nul

wordt gereduceerd. Men gaat er tegen-

woordig van uit dat na 5730 ± 40 jaar het

gehalte bij 13,56 desintegraties per minuut

per gram koolstof (13,56 dpm per g C) tot

de helft is afgenomen. In de tijd van Libby,

die de methode in de jaren vijftig van de

vorige eeuw heeft ontwikkeld, ging men

nog uit van een halfwaardetijd van 5568

jaar en 15,3 dpm per g C. Als referentie-

datum wordt het jaar 1950 genomen,

waaraan alle C14-dateringen zijn gerela-

teerd (1950 = BP = before present). 

Over de geschiedenis van deze methode

heeft Lloyd A. Currie van het National

Institute of Standards and Technology een

zeer wetenswaardig artikel (4) geschreven,

waarin op diverse aspecten wordt ingegaan.

Vooral door de vele misdateringen in de

beginperiode zijn wetenschappers uit

andere disciplines (o.a. geologen, geofysici,

chemici, klimatologen) zich met de

methode gaan bezighouden. Uit de onder-

zoeken bleek dat atmosferische variaties en

reservoireffecten invloed op de hoeveelheid

C14 hebben. Tot de eerste groep behoren

o.a. variaties in het klimaat, de kosmische

straling en het aardmagnetische veld,

alsmede vulkanische en menselijke

activiteiten, zoals atoomproeven en ver-

branding van fossiele brandstoffen. Bij de

tweede groep moet men denken aan

invloeden van de atmosfeer, de biosfeer en

oceanen op de opname van C14. Van al

deze factoren blijkt het aardmagnetische

veld de grootste invloed te hebben. Hoe

groter de veldsterkte, hoe lager de

intensiteit van de kosmische straling en de

hoeveelheid C14, en omgekeerd. Het aard-

magnetisme wordt weer door de zon

beïnvloed. Hoe meer zonneactiviteit, hoe

groter de veldsterkte, en omgekeerd. 

Heel opmerkelijk is de sterke afname van

de aardmagnetische veldsterkte vanaf 800

na Chr., wat gepaard ging met een toename

van de hoeveelheid C14 in de atmosfeer

van ruim vijftien procent (van de huidige

waarde) tot 1950, na een geleidelijke

stijging van de veldsterkte (dus afname van

de hoeveelheid C14) gedurende een

periode van ongeveer zesduizend jaar. Een

dergelijk groot verschil betekent een
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dateringsfout van honderden jaren, d.w.z.

objecten uit bijvoorbeeld 800 worden

twaalfhonderd jaar ouder gedateerd.

Informatie over deze onderzoeken is te

vinden in artikelen van A. N. Tjoerin (5) en

K. Hughen e.a (6). Omdat bij alle C14-

dateringen wordt uitgegaan van de

veronderstelling dat het C14-gehalte in de

atmosfeer nooit is veranderd, zijn in feite

alle dateringen met deze methode fout. Dit

wordt heel duidelijk geïllustreerd door 

Fig. 1

Kalibratiekrommes voor C14-dateringen

figuur 1, waarin het verband tussen C14-

dateringen en kalenderjaren door drie

krommes is weergegeven. In dezelfde

figuur zijn ook de blokken 1 t/m 4

getekend. Deze blokken karakteriseren de

perioden in het verleden waarin in het

middellandse zeegebied amforen zijn

gevonden. Maar het bijzondere is dat in de

perioden tussen de blokken 1 en 2, en

tussen de blokken 3 en 4 geen amforen zijn

gevonden  (7).
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Kromme 1 geeft een vrijwel lineair verband

tussen C14-dateringen en kalenderjaren.

Dit is de officiële internationale kalibratie-

kromme die is afgestemd op de chrono-

logie van de historici. Een object dat

volgens de C14-datering 3000 jaar oud is,

stamt volgens deze kromme uit het jaar

1300 voor Chr. (afgezien van kleine cor-

recties). Deze kromme wordt vrijwel altijd

gebruikt, omdat deze data oplevert die in

de chronologie van de historici passen. De

krommes 2 en 3 zijn door de geofysicus

Tjoerin geconstrueerd op basis van het

genoemde onderzoek dat de afhankelijk-

heid van de hoeveelheid C14 in de

atmosfeer van het aardmagnetisme heeft

aangetoond. Met deze kalibratiekrommes

kunnen foute kalenderdateringen worden

gecorrigeerd. Tjoerin gaat in zijn artikel

uitvoerig in op wanneer de ene kromme

moet worden gebruikt en wanneer de

andere. Het komt er op neer dat kromme 2

voor jongere objecten (uit de middel-

eeuwen en Romeinse tijd) nodig is en

kromme 3 voor veel oudere objecten. 

In figuur 1 zien we ook dat een object met

een bepaalde C14-datering volgens krom-

me 1 in kalenderjaren ouder is dan volgens

de andere twee krommes. Zo wordt de

Kanaänitische periode (blok 1) begrensd

door de C14-data 3200 en 3000 voor BP,

wat volgens kromme 1 overeenkomt met

de kalenderdata 1500 en 1300 voor Chr.

Corrigeren we deze data met behulp van

kalibratiekromme 3, dan krimpt deze

periode in tot honderd jaar en komt in de

middeleeuwen (1200-1300) te liggen (blok

5). Op dezelfde wijze schuift de Oud-

griekse periode (blok 2) op naar blok 7 en

de Romeinse periode (blok 3) naar blok 6.

Dit betekent dat de onderzochte amforen

uit de periode van de oude geschiedenis

niet voor het jaar 800, min of meer het

begin van het Byzantijnse Rijk, zijn

gefabriceerd. Door deze correctie van de

oude dateringen is tevens het probleem van

de eerste twee amfoorloze tijden opgelost.

Slotopmerkingen 

C14-dateringen geven niet de ouderdom

van een object aan, maar de tijd die is

verstreken sinds het moment dat het C14-

verval in het materiaal waarvan het object

is gemaakt, is begonnen. Wanneer de

beginwaarde van het C14-gehalte lager is

dan wordt aangenomen, zullen de metingen

het object ouder dateren dan het in

werkelijkheid is. Het verband tussen C14-

dateringen en kalenderjaren wordt door een

kalibratiekromme gegeven. De algemeen

gebruikte internationale kalibratiekromme

geeft een vrijwel lineair verband tussen

C14-dateringen en kalenderjaren, maar

heeft het nadeel dat de objecten hiermee

een te hoge kalenderleeftijd krijgen die

meer dan duizend jaar kan afwijken, omdat

de kromme is aangepast aan de chronologie

van de historici en geen rekening is

gehouden met de afhankelijkheid van het

C14-gehalte van de diverse factoren. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is

gebleken dat de hoeveelheid C14 in de

atmosfeer sterk afhankelijk is van het aard-

magnetische veld. In de periode van de

Antieke Oudheid, de Romeinse tijd en de

donkere middeleeuwen nam de veldsterkte

toe en was het C14-gehalte daardoor lager

dan tegenwoordig. Pas vanaf omstreeks

800 na Chr. neemt de hoeveelheid C14

weer toe tot de huidige waarde. 

Daar bij de metingen wordt aangenomen

dat de hoeveelheid C14 in de atmosfeer

constant is, zijn de C14-dateringen dus
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fout. Bij de metingen wordt uitgegaan van

de huidige waarde terwijl in feite de

beginwaarde van de hoeveelheid C14 in

objecten uit de periode van de oudheid tot

nu lager is. Dit heeft tot gevolg dat deze

objecten ouder worden gedateerd dan ze in

werkelijkheid zijn. Het verschil kan op-

lopen tot meer dan duizend jaar. Dat som-

mige dateringen toch “kloppen” heeft te

maken met de wens om ze aan de data van

de historici aan te passen.

Betere kalenderdateringen zijn te ver-

krijgen met de kalibratiekrommes die

rekening houden met de variaties van het

C14-gehalte in de atmosfeer. We zullen

dan wel moeten accepteren dat de nieuwe

jaartallen niet meer in het huidige model

van de geschiedenis van de menselijke

beschaving passen. Een van de

consequenties is dat alle objecten en andere

archeologische resten van het

Karolingische Rijk naar een andere tijd

moeten verhuizen. Het enige wat dan nog

rest, zijn de verhalen en literaire bronnen

over dit machtige imperium. Maar spreken

ze altijd de waarheid? Het antwoord wordt

gegeven door Antwerpen, waar volgens de

bronnen Merovingers en Karolingers heb-

ben geleefd (8). Archeologisch onderzoek

heeft echter aangetoond dat ze daar niet in

het eerste millennium zijn geweest, want

een elfde/twaalfde eeuwse vondstlaag ligt

bovenop de Gallo-Romeinse vondstlaag uit

de tweede/derde eeuw. Geen spoor van

deze twee volken te bekennen! Dit feit is

niet alleen in overeenstemming met de

verhuizing over duizend jaar van het

Romeinse Rijk naar de Byzantijnse periode

(blok 3 naar blok 6 in fig. 1), maar ook in

lijn met de beweringen van de chronologie-

critici. Antwerpen is geen uitzondering,

want er zijn meer onderzoeken met

bewijzen dat de verhalen over de Karo-

lingische tijd niet door archeologische

vondsten worden bevestigd. 

Toch spreken de bronnen over een Carolus

Magnus, of beter gezegd een Groot

Koning. Historici hebben hem in de achtste/

negende eeuw geplaatst. Objecten uit 800

zijn volgens de C14-methode zo’n

twaalfhonderd jaar oud (volgens kromme 1

in fig. 1). Volgens kromme 2 hoort daar

niet het kalenderjaar 800 bij, maar een

jaartal in de veertiende eeuw, dus ruim vijf

eeuwen later. Wij kennen deze Grote

Koning als Karel de Grote uit de vroege

middeleeuwen, maar volgens deze betere

dateringtechniek moet deze vorst een half

millennium later hebben geleefd. Alleen

zijn naam weten we niet, maar voor zo’n

grote figuur zijn er in de latere

middeleeuwen genoeg kandidaten. En wat

het Karolingische Rijk betreft, chronologie-

critici zijn van mening dat het niet heeft

bestaan. Deze mening wordt versterkt door

het ontbreken van archeologische

vondstlagen. Er zijn echter nog veel meer

aanwijzingen die deze beweringen

ondersteunen, maar daar zal ik nu niet

verder op ingaan. 

Ik hoop dat ik enigszins duidelijk heb

kunnen maken dat het feitenmateriaal

waarop de algemeen erkende opvattingen

zijn gebaseerd, soms op drijfzand berust. 

Ons genealogisch Erfgoed, 17e jrg. nr. 6,

november - december 2009
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(1) Blöss, Christian en Hans-Ulrich Niemitz (2000): C14-Crash, Das Ende der Illusion

mit Radiokarbonmethode und Dendrochronologie datieren zu können, Berlin.

(2) Blöss, Christian en Hans-Ulrich Niemitz (2003): 14-Crashkurs

 http://www.ilya.it/chrono/pages/c14crash.pdf. 

(3) Zerbst, Uwe (1999): Die Datierung archäolgischer Proben mittels Radiokarbon

(C14), deel III, op website http://www.wort-und-wissen.de/sij/sij62/sij62-1m.html 

(4) Currie, Lloyd A. (2004): The Remarkable Metrological History of Radiocarbon

Dating, J. Res. atl. Inst. Stand. Technol. 109, 185-217.

(5) Tjoerin, A.N. (2005): De praktijk van dateren met C14, deel 3, tijdschrift 3

(november 2005) op website http://www.chronologia.org(in het Russisch).

(6) Hughen, K., Lehman, S. e.a. (2004): 14C Activity and Global Carbon Cycle Changes

over the Past of 50,000 Years, Science, Vjl. 303, 9, January 2004, p. 202-207.

(7) Tjoerin, A.N. (2007): Het systeem “Dateren met amforen” en de nieuwe chronologie

van Fomenko en Nosovskij, tijdschrift 8 (mei 2009) op website

http://www.chronologia.org (in het Russisch).

(8) Voogel, R. (2009): Antwerpen tot de eerste stadsuitbreiding, SEMafoor, jaargang 10,

nr 3 (een tijdschrift van de Studiekring Eerste Millennium). 

LEDEN STELLEN ZICH VOOR

M. Mikkers uit Baarle-Nassau mmikkers@hotmail.com 013-5077047

De heer Marcel Mikkers, 50 jaar en ambtenaar bij het Ministerie van  Defensie, houdt zich

al een dertien  jaar bezig met genealogie. Hij verzamelt gegevens over de families Mikkers 

– Mickers uit Oost-Brabant en Renkens – Renckens uit Zuid-Limburg. De informatie die

hij tot nu toe heeft verkregen komt van archieven, internet en andere gebruikelijke

bronnen. Te zijner tijd wil dhr. Mikkers ons best eens iets laten zien van wat hij aan

gegevens heeft voor bv. een kwartierstaat. Hij gebruikt het programma PRO-GEN voor het

vastleggen van zijn familiegegevens. Marcel is momenteel bezig met de afronding van een

boek genaamd: 

’Genealogieën van de Families van Exel, van Extel, van Excel, van Eksel, D’Exelle en

Exel’, (tussen 1500 en 2007). 

Dit boek gaat over 11 verschillende takken uit Nederland/ België/Suriname en Duitsland.

Hij doet dit samen met dhr. Jan Berkvens uit Hapert, ook een K&P lid en mevr. Hoegen

Dijkhof uit Uden. Mochten er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in dit boek, dan kunnen

ze contact met Marcel opnemen, Aangezien dit een vrij omvangrijk werk is geworden, hij

spreekt over 550 pagina’s, blijft er weinig tijd over voor andere hobby’s. Indien mogelijk

bezoekt Marcel onze afdelingsavonden, om zodoende tot uitwisseling van informatie te

komen en om natuurlijk zijn eigen gegevens aan te vullen. 

Ger Kleinbergen
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VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Delfland, maart 2010

- Kwartierstaat Aaldijk – Stout, door J.K. Aaldijk.

Erfgoed,  april 2010

- Genealogische aspecten van kloosterordes, door J.W. Koten.

- Zoeken naar verre verwanten in Amerika (2), door R. van den Bree.

GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, 2010-1

- Een familie Knols in Schimmert (II) (Parenteel)

- De laatste dagen van Alexander Frints (1712-1784), door mr. Stefan Vrancken.

Hollands Noorderkwartier, 2010-1

- Diverse Matriarchale stam- en vernoemingsreeksen

Koggenland, 2010-1

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

Oude Sporen, afdeling Gooiland, maart 2010

- Vernoemingsreeks van de naam M(e)ijndert, door K.A. Boomsma.

- De grond van onze straat; het echtpaar Krijnen/Ruijsendaal, door Nel Krijnen-van Gog.

- Kwartierstaat van Wilhelmina Maria Bakker, door W.J. Willard.

- De geschiedenis van Naerdincklant, het latere Gooiland (3), door H. Kos.

Stichtse Heraut, april 2010

- Cirkeldiagram van Johanna Van Helden, door A. van Helden.

West Noord-Brabant, 2010-1

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

- Kwartierstaat van Frans C.M. Gouverneur.

- Bergen op Zoom een stad op de Brabantse wal (deel 1), door Ad van Meer.

- Genealogie van Cornelis Willem de Hoon (deel 2 en slot), door A.J.M. Hoevenaars.

De Kempische Genealoog, maart 2010

- Kwartierstaat van Jos van Breen.

- Huwelijkse voorwaarden in het oud regime, door Vic Bertels

Heemkundekringen:

Beek en Donk, ‘d’n Tenuzzik’, 2010-1

- Galg en kaak in Beek en Donk, door Frans Leenders.

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

Lieshout-Mariahout, ’t Hof van Liessent, ‘d’n Effer’, april 2010

- Kwartierstaat van Elisabeth Leonarda Sanders, door Henny Bevers-Van den Baar.

Sint-Oedenrode, ‘Heemschild’, 2010-1

- De Vincentiusvereniging 1904 – 1963, door Bep van Lieshout-Happe.

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

Dhr. Hans Schippers zal u hierover graag informeren.

Ger Kleinbergen
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DE LOONSE KEMPEN

De meest nieuwe Kempentitels weten het Mededelingenblad van de afdeling Kempen- en

Peelland van de Nederlandse Genealogische Vereniging gemakkelijk te bereiken. Bij

publicaties van over de grens ligt dat een stuk moeilijker. Zulke titels hebben even een

zetje nodig. In dit geval wil ik dat graag geven. Het gaat om het volgende boek: 

Jozef Mertens, De Loonse Kempen. 

Verzamelde opstellen over het verleden van Noord-Limburg. 

(Hechtel-Eksel, Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, 2009) 448 pp.

Duidelijk een Kempentitel, maar dan wel betreffende een elders gesitueerde Kempen,

gelegen in België. Behalve Nederlandse Kempen zijn er namelijk ook Belgische, meerdere

zelfs. Landbouwkundig gezien worden er drie onderscheiden: de Limburgse Kempen, de

Noorder Kempen (waartoe de zgn. Antwerpse Voorkempen en de Turnhoutse Kempen

behoren) en de Zuiderkempen, waarvan het in Brabant gelegen gedeelte ook wel Brabantse

Kempen wordt genoemd. 

De Kempen die door Jozef Mertens wordt beschreven betreft de Limburgse Kempen, ook

aan te duiden met Loonse Kempen. In een ver verleden heeft het gebied namelijk deel

uitgemaakt van het graafschap Loon, waarvan de zetel was gevestigd te Borgloon. Andere

delen van het graafschap Loon lagen in Haspengouw en Maasland. 

Tot de Limburgse of Loonse Kempen behoren ook de plaatsen Hechtel en Eksel. De

heemkundekring aldaar vierde onlangs haar twintigjarig bestaan met het uitbrengen van

een nieuw lustrumboek. Het vierde op rij. Daarin zijn alle bijdragen gebundeld die Jozef

Mertens, gerenommeerd historicus en inwoner aldaar, ooit over de Loonse Kempen in

tijdschriften en catalogi heeft gepubliceerd. Niet in chronologische volgorde, maar

thematisch geordend en waar wenselijk door de auteur herzien en al dan niet aangevuld. 

Dat heeft geresulteerd in een negental hoofdstukken met een grote diversiteit aan

onderwerpen. De schapen- en wolhandel in Hechtel-Eksel van 1535 tot 1580, de

vervaardiging van netgarens, het brouwen en bierverbruik in de Loonse Kempen, het komt

allemaal aan de beurt. Wie wil weten wat voor weddenschappen er in de eerste helft van de

zeventiende eeuw zoal zijn afgesloten wordt op zijn wenken bediend. Prachtige vondsten

werden gedaan bij het doorvlooien van de rolregisters van de betrokken Loonse plaatsen.

Met lichte toets verwerkt in leesbare stukken over bijvoorbeeld het “manna’’ van de toren

werpen in Tessenderlo of het vervaardigen van goede inkt in 1735. 

In hoofdstuk zes komt een commercieel fenomeen van formaat aan de orde: Kempenaars

aan het werk in den vreemde (15e tot 20e eeuw). Teutenactiviteiten in alle soorten en

richtingen. Op dit terrein is de auteur thuis als geen ander, getuige een drietal

toonaangevende werken op dit gebied uit 1984, 1985 en 1995. In De Loonse Kempen

komen daar nog eens ruim zeventig pagina’s kleiner werk over teuten bij.

Genealogisch en naamkundig geïnteresseerde lezers van dit tijdschrift zullen hun hart

ophalen aan hoofdstuk vijf van het boek, gewijd aan Mertens demografische,

genealogische en naamkundige onderzoekingen in de Loonse Kempen. Voorheen over tal
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van jaargangen van Vlaamse Stam verspreid gepubliceerd, zijn alle resultaten daarvan nu

overzichtelijk in één groot hoofdstuk samengebracht. Met maar liefst vijf complete Franse

volkstellingen uit 1796. Van Eksel, Hechtel, Helchteren, Wijchmaal en, om deze

bespreking een Nederlands slot te geven, ook Luyksgestel. Alle genoemde tellingen zijn in

de bijlagen van het boek van voortreffelijke indexen voorzien. 

Het boek kost i 25,- exclusief verzendingskosten,

verzendingskosten i 7,- België, i 15,- Nederland en i 21,-  Duitsland

en is te verkrijgen bij: Heemkring Hechtel-Eksel, Groenstraat 10 bus 3, 3941 Eksel (B).

Rekeningnummer 335-0251725-56. IBAN: BE20 3350 2517 2556. BIC: BBRUBEBB.

(Meer info: Marie-Louise Caris, Hoofdstraat 2, 3941 Eksel, tel 011/73.45.40) 

Jan Hagen

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Uyt liefde tot malcander

Onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internationaal

perspectief (1570-1820) Auteur: Sandra Bos Cat.nr: 12-BS

Tweehonderd jaar geleden werden in ons land de gilden afgeschaft. Dat deze zeventiende-

en achttiende-eeuwse economische verenigingen van ambachtslieden tevens oprichter

waren van een vroege vorm van sociale verzekeringskassen is nauwelijks bekend.

Vanaf de Reformatie richtten steeds meer gilden en aanverwante knechtsverenigingen een

hulpfonds op, waaruit de leden ingeval van ziekte, invaliditeit, ouderdom, weduwschap en

overlijden een ondersteuning ontvingen. Dit was een welkome financiële aanvulling op de

hulp van familie, buren en de armenzorg. Temeer omdat de gilden naast sociale zekerheid

ook zorgden voor bescherming, saamhorigheid en gezelligheid. ‘Uyt liefde tot malcander’

beschrijft hoe deze vroege beroepsgebonden hulpfondsen in een periode zonder nationale

regelgeving actuariële kennis kans zagen om gedurende twee eeuwen een groot aantal

ambachtslieden in zijn ergste nood te ondersteunen. Sommige van deze fondsen hebben tot

in de twintigste eeuw bestaan. Of het werkelijk broederliefde was die de zeventiende- en

achttiende-eeuwse gildenbroeders aanzette tot oprichting van onderlinge hulpfondsen

wordt in dit boek nader onderzocht.

Interessant is de vaststelling dat, hoewel sinds de afschaffing van de gildenfondsen het

sociale verzekeringsstelsel in Nederland grote veranderingen heeft ondergaan, het

uitgangspunt ‘zekerheid voor allen’ gelijk is gebleven.

Uitgave 1998 - 395 bladzijden
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Veldnamen als historische bron

Een handleiding voor methodisch onderzoek

Auteurs: Henk Beijers, Geert-Jan van Bussel en Gerald van Berkel Cat.nr: 12-BIS

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor het onderzoek naar oude

veldnamen ofwel toponiemen. De soms eeuwenoude namen van velden, akkers, wegen en

waterlopen bieden immers tal van interessante gegevens over vroegere eigenaren, over het

bodemgebruik in het verleden en over de historische ontwikkeling van het landschap. Dit

boek bevat een methodische en praktische handleiding voor eenieder die, alleen of in

groepsverband, aan een veldnamenonderzoek wil beginnen. Stap voor stap wordt de lezer

langs de verschillende fasen van het onderzoek geleid, op een tocht die steeds verder in de

tijd voert. Uitgave 1991 - 144 bladzijden

Historiografie en economie van de ‘muntchaos’

De muntproductie van de Republiek (1606-1795)

Auteur: Menno S. Polak Cat.nr: 11-PLK

In de 17e en 18e eeuw was het betalingsverkeer, de muntomloop, in de Nederlanden

buitengewoon chaotisch. Historici hebben dat steeds geweten aan het feit dat de

munthuizen van de gewesten, die samen de Republiek vormden, elkaar beconcurreerden.

Uit economisch oogpunt is het allesbehalve vanzelfsprekend dat concurrentie tot

muntverzwakking leidt. In dit boek worden de visies van historici en economen

onderzocht. Geprobeerd wordt de monetaire geschiedenis van de Republiek een nieuwe

grondslag te geven door onbevangen historisch onderzoek te verrichten, mede door het

publiceren van de productiegegevens van de Nederlandse munthuizen. De periode van de

grootste muntchaos viel juist samen met de bloei van de Amsterdamse stapelmarkt. Was de

circulatie in de 17e eeuw dan niet zo chaotisch dat de stapelmarkt erdoor werd gehinderd,

of zou een strakkere organisatie van het muntwezen tot nog meer economische voorspoed

hebben geleid?   Uitgave 1998 - 312 bladzijden

Co van het Groenewoud

ONZE VRAAG:

Oproep aan alle leden voor een nieuw kwartierstatenboek

De gedachten van de redactie gaan uit om een vervolg te geven aan ons

Kwartierstatenboek dat een aantal jaren geleden geproduceerd is geweest. Ik weet dat er

onder onze leden velen zijn die ons kunnen voorzien van kwartierstaten 5 en 6 generaties.

Bij dezen doe ik dan ook een oproep om uw kwartierstaten te sturen naar Henk Unij.

De keuze van proband is aan u. Het zal een extra dimensie kunnen gaan geven binnen de

aktiviteiten van onze afdeling.

Hugo Schaap 
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Oproep knipseldienst

Onze oproep om gescande knipsels te bewerken heeft succes gehad. Er hebben zich

diverse personen aangemeld. Hiervoor onze dank.

Nu zijn we echter ook nog op zoek naar enthousiaste mensen die de overlijdensberichten

mee willen gaan invoeren. U moet minimaal Windows XP op uw computer hebben staan.

Als u daaraan mee wilt helpen en/of informatie wilt, kunt u een berichtje doorgeven aan:

Astrid Magielse - Dix  of Ans van der Velden - Swinkels

amm.magielse@gmail.com  of  ansvdv@gmail.com

Oproep voor een afdelingsafgevaardigde

De NGV is een vereniging van leden. Twee keer per jaar is er in de jaarbeurs in Utrecht

een ledenvergadering van het hoofdbestuur van de NGV met  afgevaardigden van alle

afdelingen. Meestal is een van onze bestuursleden deze afgevaardigde, maar dat hoeft

beslist niet zo te zijn! Jaarlijks wordt deze afgevaardigde gekozen in april op onze

afdelingsvergadering. Zijn er misschien leden die belangstelling hebben voor deze taak?

Wie heeft zin en tijd om komend jaar onze afdelingsafgevaardigde te zijn?

Verder info bij Henriëtte Hardeman – Emans.

Herhaalde oproep om e-mailadressen

Er zijn ongeveer 218 leden van wie wij een e-mailadres hebben en waarvan de meesten 

zich ook  geregistreerd hebben op de website. Heel graag willen we van de overige 100

leden als het kan ook hun e-mailadres hebben. We kunnen met deze adressen snel en

voordelig al onze leden bereiken en een nog betere service aan u verlenen!

Meldt uw e-mailadres aan bij Co van het Groenewoud.    j.vanhetgroenewoud@onsnet.nu

Moederslijnen, Parentelen, Stamreeksen en Schakels 

Ons Mededelingenblad publiceert 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 kopij 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 bij. Dat kunnen ook de uwe zijn, als u die ter

beschikking stelt, bij voorkeur uit deze omgeving. 

Toesturen aan en inlichtingen bij 

Henriëtte Hardeman – Emans.
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EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN VAN DE NGV

01 juni Schinveld Bijeenkomst GensDataPro gebruikers (Jeu Borger en Wiel Ackermans) 

02 juni Breda Lezing over de Westhoek van Brabant (NGV afd. West Noord-Brabant) 

06 juni Haarlem Excursie Haarlemse brouwerijen (NGV afd. Kennemerland) 

11 juni Hoorn Voorouderspreekuur NGV afd. Oostelijk West-Friesland) 

15 juni Schinveld Bijeenkomst GensDataPro gebruikers (Jeu Borger en Wiel Ackermans) 

22 juni Eindhoven Lezing over en excursie in het RHCe (NGV afd. KPL) 

09 juli Hoorn Voorouderspreekuur NGV afd. Oostelijk West-Friesland) 

13 aug Hoorn Voorouderspreekuur (NGV afd. Oostelijk West-Friesland) 

07 sep Callantsoog Inloopspreekuur genealogie (NGV afd. Den Helder e.o.)

08 sep Niedorp Inloopspreekuur genealogie (NGV afd. Den Helder e.o.)

08 sep Utrecht Heraldiek (NGV afd. Utrecht) 

10 sep Hoorn Voorouderspreekuur (NGV afd. Oostelijk West-Friesland) 

10 sep Wieringerwerf Inloopspreekuur genealogie (NGV afd. Den Helder e.o.) 

11 sep Geheel Nederland Open Monumentendag (Stichting Open Monumentendag) 

11 sep Borne Lezing (NGV afd. Twente) 

12 sep Stuttgart (DLD) XXIX. Internationaler Kongreß der Genealogischen und

Heraldischen Wissenschaften ( ) 

14 sep Eindhoven ledenavond NGV afd. Kempen en Peelland) 

16 sep Delfgauw Lezing (NGV afd. Delfland) 

16 sep Berkhout Het fotograferen van grafstenen (NGV afd. Oostelijk West-Friesland) 

18 sep Diest - België Provinciale Genealogische dag van Vlaams-Brabant te Diest

(België) (Diestse Vereniging voor Familie- en Heemkunde) 

18 sep Dordrecht Familiedag en ledenvergadering Genealogische Vereniging Klapwijk

(Genealogische Vereniging Klapwijk) 

18 sep Amersfoort Contactmiddag - Wat heeft uw N.G.V. afd. Amersfoort en het

verenigingscentrum te Weesp u te bieden (NGV afd. Amersfoort e.o.) 

21 sep Lisse Genealogische Voorlichtingsavond (Historische Vereniging Oud Lisse) 

21 sep Tiel Jubileumfeest van de afd. Betuwe. De NGV afd. Betuwe bestaat 25 jaar !!!

(NGV afd. Betuwe) 

22 sep Haarlem (Noord) Valkuilen en zegeningen van DNA onderzoek (NGV 

afd. Kennemerland) 

22 sep Breda Schrijven van familieverhalen (NGV Afd. West-Noord-Brabant) 

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER INZENDEN VOOR 1 AUGUSTUS

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw advertentie te plaatsen

Voor informatie neemt u contact op met de redactie

e-mailadres: h.unij@hccnet.nl

postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND 


