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VAN DE REDACTIE

De ervaren genealoog heeft in de openingszin meteen het Sütterlinschrift herkend, dat in

Duitse aktes uit de vorige eeuw nogal eens voorkomt. Zei Potgieter al in de 19e eeuw niet

dat niet veranderen stilstaan betekent of zelfs achteruitgaan. De redactie gaat in de

komende edities van het Mededelingenblad nieuwe rubrieken opnemen, zoals oude

teksten, bijzondere fotobidprentjes en ‘niets nieuws onder de zon’. Op termijn streven wij

naar een hoger genealogisch gehalte van het blad door aandacht te besteden aan voor de

lezer relevante onderwerpen.

Een in het oog springend voorproefje vindt u meteen in deze uitgave. Ter introductie van

het kunnen lezen van oudschrift vindt u onder de rubriek ‘wat is paleografie?’ een

eenvoudige ontlastbrief uit 1780. Wij dagen u uit deze brief over te schrijven. Een

letterlijke weergave van de tekst, de transcriptie, en een eigentijdse vertaling geven wij u

als ondersteuning. 

Ook nu hebben wij op verzoek van lezers een kwartierstaat en stamreeks geplaatst. Dit

blijven wij graag doen. Liever nog wil de redactie het tweede Kwartierstatenboek van de

afdeling Kempen– en Peelland promoten. Hiertoe doen wij een appel op u zo veel mogelijk

uw genealogische gegevens vóór 1 maart 2011 aan ons toe te zenden. Wij streven ernaar

het Kwartierstatenboek daarna snel te laten drukken en in de verkoop te doen. 

De alerte lezer weet dat inmiddels in de vacature van voorzitter en secretaris is voorzien.

Wie kan hier tegen zijn? De komende man (her)kent u vast en zeker als vaste auteur in ons

Mededelingenblad. Is het toeval dat de gaande man aan hem verwant is? U leest meer over

hen in dit nummer. De redactie heeft inmiddels al uitgebreid kennis met Anton Neggers

gemaakt en verwelkomt hem graag als adviseur van het team. 

Anton Neggers en Marie-Louise van Wijk-van Duurling worden voorgedragen als

respectievelijk onze nieuwe voorzitter en secretaris.

Graag ontvangt de redactie van u opbouwende kritiek op de voorgenomen veranderingen

in het Mededelingenblad.  Want hiermee houdt u ons scherp. Suggesties en/of ideeën

verwelkomen wij graag.

Ten slotte om het gemakkelijk te maken de openingszinnen in normaal schrift: ‘Vroeger of

later ontkomt u als genealoog bij uw speurtocht naar uw familieleden vaak niet aan

onleesbare en onduidelijke handschriften, die bij u tot grote vertwijfeling kunnen leiden. U

kunt net niet de geboortedatum ontcijferen. Jammer van deze gemiste kans!’

Theo van Rooijen
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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 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.

Dinsdag 2 november Bijeenkomst voor nieuwe leden

Dinsdag 9 november Korte afdelingsledenvergadering

19.30 uur: Agenda

1 Bestuursverkiezing. 

Het voorzitterschap is vacant, de zittende secretaris treedt af. Het

bestuur stelt kandidaat: Anton Neggers als voorzitter en Marie-

Louise van Wijk-van Duurling als secretaris. Kandidaatstelling

kan tevens geschieden door ten minste vijf leden, tot uiterlijk een

week voor de vergadering, door schriftelijke en ondertekende

opgave bij de secretaris.

2 Begroting van de afdeling voor 2011.

3. Begroting NGV voor 2011. 

Stukken voor de punten 2 en 3 worden op de gebruikelijke manier

toegezonden per e-mail. 

Eén en ander ligt op 9 november ook ter inzage.

20.00 uur: Lezing Gens Nostra voor èn door de leden

door drs. Cor de Graaf   

Zaterdag 11 december Inloopmiddag voor leden in  't Trefpunt van 14.00 tot 17.00 uur
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KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag 14 september

De geschiedenis van armoede en armoedebestrijding in de stad Eindhoven en de

randdorpen

door Jan van Schagen

Voor nadere gegevens zie het juninummer, blz. 37-38.

Dinsdag 12 oktober

De strijd om de tienden van Heeze en Leende

door Klaasje Douma.

In de jaren veertig van de negentiende eeuw was het in grote delen van West-Europa

onrustig en klonk overal de roep om verandering. In Nederland kwam in 1848 in dat kader

de grondwetsherziening tot stand. In het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant

kregen de autoriteiten en de eigenaren van de tienden te maken met oproer rondom de

(inning van de) tienden. Deze constateringen vormen de inleiding tot een reeks artikelen in

het blad de Heemkronyk over de strijd om de tienden van Heeze en Leende. i  Deze

artikelenreeks is de basis voor de lezing. 

In de lezing zullen de volgende aspecten de revue passeren. Allereerst volgt een korte

inleiding over de tienden in de tweede helft van de negentiende eeuw in Noord-Brabant.

Daarna komen de gebeurtenissen in Heeze en Leende in de jaren 1848 en 1849 ter sprake.

Waar mogelijk zullen alle partijen in het conflict, zoals de tiendeigenaren, inwoners van

Heeze en Leende en wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, voor het voetlicht treden. Dat

gebeurt met behulp van citaten uit bijvoorbeeld brieven en verslagen en aantekeningen

over betaling van de tienden, maar ook door genealogische informatie over de spelers en

informatie over hun grondbezit. 

Ten derde wordt het tiendenproces, zoals dat gevoerd werd tussen de tiendeigenaren van

Heeze en Leende en enkele inwoners van Heeze belicht. Dat proces vond plaats in 1849

voor de arrondissementsrechtbank te Eindhoven en in hoger beroep in 1850 voor het

gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. De uitspraak in hoger beroep betekende het einde van het

rumoer rondom de tienden van Heeze en Leende. In de jaren zestig kwam het tot een eerste

poging tot afkoop van de tienden. Deze afkoop, die in de jaren zeventig van de

negentiende eeuw definitief vorm kreeg, vormt het laatste aspect dat ter sprake zal komen.

Klaasje Douma is werkzaam geweest in de automatisering en als administrateur van een

handelsonderneming. Als hobby heeft zij cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Open

Universiteit, welke studie zij in 2002 afrondde met een scriptie over de bewoners van het

kasteel te Heeze. Sinds enige jaren is zij bezig met een promotieonderzoek naar de adel in

Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw. Daarnaast is zij bestuurslid van de

Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’ en lid van de redactie

van de Heemkronyk. Verder is zij lid van de commissie die activiteiten voorbereidt in het
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kader van het 50-jarig jubileum van de Heemkundekring in 2011 en schrijft zij mee aan

een boek dat in verband daarmee zal verschijnen.
i Zie Klaasje Douma, ‘De strijd om de tienden van Heeze en Leende (1) … (7)’,

Heemkronyk 47 (2008) nr. 1 tot en met Heemkronyk 48 (2009) nr. 3. De Heemkronyk is het

kwartaalblad van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’.

Dinsdag 2 november

Jaarlijkse avond voor nieuwe (en “oude”) leden

Alle nieuwe leden van het afgelopen jaar  krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging

voor de kennismakingsbijeenkomst, die gehouden wordt in ’t Trefpunt. Tijd: 20.00-22.00

uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Het doel van deze avond is om elkaar beter te

leren kennen. Bovendien kunnen allerlei genealogische vragen, ideeën, problemen,

vondsten enz. besproken worden. Alle andere leden die nog nooit bij een dergelijke

bijeenkomst aanwezig geweest zijn en die alsnog willen komen zijn natuurlijk ook van

harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Marie-Louise van Wijk, bij voorkeur per   

e-mail of telefonisch. E-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl      Tel: 06 41 650 957

Dinsdag 9 november

Korte ledenvergadering

Gens Nostra voor èn door de leden

door drs. Cor de Graaf   

Tien maal per jaar valt Gens Nostra bij elk NGV-lid op de deurmat. Een jaargang omvat

meer dan 700 pagina’s met één of meer specials.

Gens Nostra ontstaat niet vanzelf, maar is het werk van een team van redacteuren,

vormgevers, zetters, drukkers en een eindredacteur. Grotendeels vrijwilligers die zich elke

maand weer willen inzetten om een mooi blad te maken. Zij bepalen samen wat er in het

blad komt. Of toch niet? 

Niet helemaal, want zij zijn afhankelijk van de leden. 

Het is immers een blad voor en door de leden. Het zijn de leden die uiteindelijk bepalen,

door de keuze wel of niet iets in te sturen of iets wordt aangeboden. Uiteraard maakt de

redactie een keuze uit de ingezonden stukken. Daarbij wordt niet gekeken naar de

herkomst van de auteur, of het wel of wel of geen bekende auteur (iemand moet een keer

een eerste artikel publiceren), ook niet naar de lengte van een artikel of naar de regio waar

het verhaal zich afspeelt. 

Toch hoor je wel eens dat over of uit een bepaalde regio nooit iets wordt gepubliceerd. Is

dat een terecht verwijt richting redactie of kaatsen we hier de bal terug: wat zou de redactie

moeten plaatsen wanneer er niets is aangeboden. Men zou zich kunnen afvragen of de

mensen uit bepaalde regio’s misschien wat meer bescheiden van aard zijn. Of zijn er

andere redenen? 
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Hoe dan ook, de redactie zou graag zien dat er geen uitzonderingen zijn op 'Gens Nostra

voor en door leden'. Vandaar de titel van deze lezing. 

De spreker zal zijn gehoor nadrukkelijk uitnodigen bijdragen te leveren en aan de hand van

voorbeelden en met suggesties proberen een drempelvrees, zo die al bestaat, weg te nemen.

In zijn betoog zal de spreker proberen een antwoord op bovenstaande vragen over Gens

Nostra te geven.

Aan de hand van een visuele presentatie zal meer duidelijk worden over de werkwijze van

de redactie, het samenspel met auteurs en het technisch proces tot het moment dat rond het

midden van de maand uw lijfblad weer onder ogen krijgt.

Cor de Graaf zit in de redactie van Gens Nostra. Hij is tevens bestuurslid geweest van de

NGV afdeling Rijnland.

Zaterdag 11 December

Inloopmiddag voor leden in  't Trefpunt, van 14.00 tot 17.00 uur

Op zaterdag 11 december a.s. wordt wederom een inloopmiddag voor leden georganiseerd.

Een goede gelegenheid om uw ‘collegae - genealogen’ te ontmoeten en van gedachten te

wisselen over het wel en wee van uw voorouders.

Ter ondersteuning gaat voor deze inloopmiddag tevens een uitnodiging in de richting van

de CALS en de commissies van bibliotheek, public relations en knipsels en bidprentjes,

alsmede naar leden met de nodige computerkennis en computergenealogie in het bijzonder.

Voor het slagen van deze bijeenkomst is het zinvol dat bezoekende leden hun

genealogische gegevens, ter informatie of inzage, meenemen (bijvoorbeeld: op een laptop,

een usb-stick of in een showmap). Vooraf kunt u ook eens de profielen van onze

afdelingsleden raadplegen via de website van de NGV (www.ngv.nl). In voorgaande jaren

bleken dit soort, in een prettige sfeer verlopende, bijeenkomsten voor menigeen van bij-

zonder nut. We nodigen u dan ook van harte uit om te komen.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2009        vervolg van het juniummer.

Website. (Henriëtte Hardeman-Emans, Antony Heywood)

Er zijn kleine correcties aangebracht in de algemene info op onze afdelingswebsite.

Er is gepoogd steeds voor nieuws te zorgen. De agenda van genealogische activiteiten in de

omgeving is uitgebreid.. De afdelingswebsite is nog altijd voor verbetering vatbaar. Er wordt nog

continu aan gewerkt. De landelijke website heeft heel veel nieuwe functies en mogelijkheden

gekregen.

Bibliotheek (Co van het Groenewoud, Lisette van Corven)

In het verslagjaar is het boekenbestand aanzienlijk uitgebreid. Het aantal titels groeide van 526 naar

556. Een groot deel van de uitbreiding werd bekostigd uit een door de afdeling beschikbaar gesteld

budget. Evenals voorgaande jaren kwamen er boeken en cd’s voort uit schenkingen, waarvoor we de

gevers hartelijk danken. In het najaar is een catalogus uitgegeven, waarin de bestandswijziging is
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verwerkt. Uit het aantal uitleningen - 166 - blijkt dat bibliotheek zich in een toenemende

belangstelling mag verheugen.

Uitleen tijdschriften (Hans Schippers) 

De tijdschriftenuitleen was dit jaar op alle dinsdagavond-bijeenkomsten present.

Er is in 2009 een heemkundetijdschrift aan toegevoegd, Heemkronyk (Heeze, Leende en

Zesgehuchten) zodat er nu voor uitleen beschikbaar is:

30 tijdschriften van NGV afdelingen,

18 tijdschriften uitgegeven door heemkundige verenigingen in omgeving Kempen- en Peelland.

  4 diverse genealogische tijdschriften.

Het aantal uitleningen is ook dit jaar weer afgenomen. Toch wordt van de mogelijkheid de

tijdschriften op de bijeenkomsten in te zien, redelijk gebruik gemaakt.

Werkgroep Knipseldienst KPL 

(Piet van den Bemt, Astrid Magielse-Dix, Ans v.d. Velden-Swinkels)

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 (zoals; geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen etc.). Om

enig idee te krijgen over bovenstaande hoeveelheden: met de knipsels zijn we begonnen met de letter

G en met de bidprentjes zijn we bezig met de letter I. Regelmatig krijgen we nieuwe berichten, o.a.

uit de regio Zuid-Limburg, omgeving Den Bosch-Oss-Veghel, Helmond-Deurne. Sinds kort worden

ook de berichten uit het Eindhovens Dagblad geknipt.

Contactdienst, CALS (Wim van Stek)

De gegevens van de contactdienst werden dit jaar op de avonden van de ledenbijeenkomsten

nauwelijks geraadpleegd. Het is hier niet bekend hoeveel maal de gegevens van de contactdienst zijn

geraadpleegd via http://contactdienst.ngv.nl/  ofwel via de verwijzing naar de contactdienst op

http://www.ngv.nl/  Met de enorme ontwikkeling van internet de laatste jaren zijn er tegenwoordig

natuurlijk veel meer mogelijkheden genealogische informatie te vinden en om met andere

genealogen in contact te komen.

Computergenealogie (Wim van Stek, Johan van Hassel)

GensDataPro. Op de meeste ledenbijeenkomsten van de afdeling kan hulp bij en informatie over het

programma GensDataPro worden gegeven door een lid van de NGV Dienst Ondersteuning en

Presentatie voor Computer Genealogen. Voor informatie zie ook http://gensdatapro.ngv.nl/ ofwel via

een verwijzing naar GensDataPro op http://www.ngv.nl/HCC!zob. De afdeling werkt samen met de

werkgroep Computergenealogie van de Hobby Computer Club, afdeling Zuidoost-Brabant; de

contacten verlopen tot volle tevredenheid aan beide kanten. Onze leden hebben toegang op de

maandelijkse inloopmiddagen van deze werkgroep, die gehouden worden in buurthuis Het Slot in

Veldhoven. Ook is er een helpdesk voor genealogische vragen: genealogie@hcczob.nl. 

Werkgroep Zuidoost-Brabant (Henny de Ruijter, Ad Wijnen en Toon van Gestel)

Bij deze werkgroep zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
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DNA-project oud hertogdom Brabant (Ad Wijnen, Co van het Groenewoud)

Om meer kennis over de herkomst van de Brabanders te verkrijgen, is in alle delen van het oude

hertogdom Brabant in het huidige Nederland en België DNA-onderzoek, gekoppeld aan

genealogisch onderzoek, verricht. 

Het project is officieel aangevangen op 15 februari 2009, op een ontmoetingsdag van de Vlaamse

Vereniging voor Familiekunde (VVF) Oostmalle (Belgie) en loopt door tot 2011. Onze voorzitter,

Toon van Gestel, hield op die ontmoetingsdag de hoofdvoordracht "Genetische Genealogie".

Het totale project omvat eigenlijk twee projecten, t.w.:

a. een project op basis van genetisch-genealogisch onderzoek, met 37-merkers van het DNA,

om de herkomst van de Brabanders na te gaan en verwantschappen vast te stellen, en

b. het internationale Genographic Project, met 12-merkers van het DNA, om de menselijke

migratiestromen vanuit de bakermat Afrika op wereldschaal nader te bestuderen.

Aan het project, een initiatief van de VVF afdeling Antwerpen, konden in totaal 500 personen

deelnemen, waarvan 110 uit Noord-Brabant. 

Door een publiciteitscampagne, bestaande uit een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad en

interviews met Omroep Brabant en Brabant 10, heeft de afdeling Kempen- en Peelland een zeer

groot aantal leden en niet-leden voor dit project kunnen interesseren. 

Op 9 december 2009 zijn in Breda de eerste resultaten van het onderzoek aan de Noordbrabantse

deelnemers gepresenteerd. 

Limburgse Genealogische Contactdag (voor KPL Vincent Evers en Toon van Gestel)

Op 8 maart is in de Pinnenhof in Nederweert de contactdag gehouden. De organisatie was in handen

van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, de Heemkundevereniging

Nederweert en onze afdeling. De heemkundevereniging Budel nam intensief deel aan de

voorbereiding zonder (financiele) verantwoordelijkheid te dragen. De dag werd goed bezocht, de

NGV was zichtbaar aanwezig, nuttige contacten werden onderhouden en gelegd, en de banden met

de mede organisatoren werden verstevigd. En het belangrijkste: de genealogiebeoefening in

Nederweert kreeg in een nieuwe impuls. Financieel leverde deze dag een kleine winst op.

Eindhoven, december 2009 J.H. Waszink, secretaris NGV-KPL

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER INZENDEN VOOR 1 NOVEMBER

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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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-08-2010, landelijk totaal 9264 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 323 en 24 bijkomende leden

Nieuw lid

Dhr W.H. Lotens Joris Minnestraat 7  5623 ER Eindhoven

Overleden

Dhr Kl. De Jonge Kerktorenstraat 17  5503 PA Veldhoven

Einde lidmaatschap

Dhr J. van Hees De Reijenburg 64   5501 LD Veldhoven

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat: 

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!  

Co van het Groenewoud

HET FOTOBIDPRENTJE VAN….

Het gebruik van bidprentjes, devotieprentjes die worden gedrukt naar aanleiding van het

overlijden, vindt zijn oorsprong in de Noordelijke Nederlanden. Het is een katholiek

gebruik, dat dateert uit het midden van de zeventiende eeuw. 

Bidprentjes met daarop foto’s van overledenen ontstaan in de negentiende eeuw. Vooral in

de gegoede kringen werden van het bidprentje vaak twee versies gedrukt: een met de

gebruikelijke religieuze afbeeldingen, en één met een foto, die werden uitgereikt aan naaste

familieleden en goede bekenden.

In deze rubriek zijn wij op zoek naar fotobidprentjes van tachtig jaar en ouder. De prentjes

worden voorzien van een korte levensbeschrijving van de afgebeelde persoon.

Hebt u zulke bidprentjes in uw bezit? Stuurt u ons dan een fotokopie of scan, met

informatie over de overledene.
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Het fotobidprentje van... 

Christina Henrica Bernardina Prinzen-Schillemans  (1858-1918)

      

Eigenhandig schreef Haaredele haar doodsprentje, zo vermeldt het fotobidprentje van Mevrouw

Christina Henrica Bernardina Schillemans. 

Christina werd geboren in Utrecht als dochter van Johannes Schillemans en Catharina Maria

Gerardina ten Hagen, en was getrouwd met den HoogEd.Gestr. Heer Wilhelmus Josephus Hubertus

Prinzen, weduwnaar van Catharina Josephina Maria van Moll. Willem Prinzen was een notabele

Helmonder. Zijn vader en grootvader waren textielfabrikanten, en samen met zijn broer Antoon

Prinzen was Willem eigenaar van de textiel- en margarinefabriek Prinzen & Van Glabbeek aan de

Ameidewal te Helmond. Hij was actief in de politiek, en van 1890 tot 1913 zelfs senator in de Eerste

Kamer der Staten-Generaal. Christina trouwde op 9 oktober 1900 te Utrecht met de elf jaar oudere

Willem. Ze was 42 jaar oud, en kreeg ook de zorg over de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk. Ze

woonden op de Markt. Hun goede stand blijkt onder andere uit de aanwezigheid van een

gezelschapsdame, de uit Groningen afkomstige Walburga Maria Feldbrugge. Net als haar man was

Christina actief in de kerk. Het bidprentje somt haar kerkelijke verdiensten op: lid der 3e Orde van de

H. Franciscus, bestuurslid der Vereeniging van de H. Elisabeth, Wereldlijke Moeder der Eerw.

Zusters Clarissen en begiftigd met het gouden Kruis “Pro Ecclesia et Pontifice”.

Ik sterf blijde, belijdend alle geloofswaarheden der Heilige Roomsche Kerk, in het bijzonder de

Gemeenschap der Heiligen, de Vergiffenis der Zonden, de Verrijzenis der Vleesches, en het eeuwige

leven, schrijft Christina op haar bidprentje. Ze werd begraven in een grafkapel op de Katholieke

begraafplaats aan de Molenstraat, op het hoofdpad dat uitkomt op de Calvarieberg. Willem Prinzen

overleed een half jaar na zijn echtgenote.
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KWARTIERSTAAT 

JOHANNES ARNOLDUS ELISABETH EMMANUEL VAN NUNEN

Op 12 mei 2010 overleed prof. dr. ir. Jo van Nunen in

het Canadese Vancouver, waar hij een internationaal

congres bijwoonde. Hij werd 64 jaar.

Jo van Nunen was sinds 1976 verbonden aan de Erasmus

Universiteit in Rotterdam. Hij was nationaal en

internationaal bekend als een van de grondleggers van de

moderne logistiek. Als hoogleraar ontwikkelde hij met

behulp van wiskunde en informatica modellen voor

allerlei logistieke processen. 

Van Nunen was onder andere betrokken bij de oprichting

van de RSM (Rotterdam School of Management) van de Erasmus Universiteit, en bij

Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics). Ook was hij voorzitter van de VLM

(Vereniging Logistiek Management), en maakte hij deel uit van de Commissie Van

Laarhoven over logistieke innovatie. Volgens een bericht van de Erasmus Universiteit

stond hij bekend  ‘om zijn energie, joie de vivre, eerlijkheid en zijn gevoel voor humor.

Zijn nalatenschap aan de RSM en vele generaties studenten is niet in waarde uit te

drukken’.

Professor Van Nunen werd geboren in Venlo. Uit zijn kwartierstaat blijkt dat zijn

voorouders uit Noord-Brabant en Limburg komen, uit een omgeving die al eeuwenlang (en

nog steeds) geldt als een belangrijk transitiegebied van goederen van oost naar west, en

van noord naar zuid. Wellicht dat zijn belangstelling voor de logistiek daar zijn oorsprong

vindt. 

Op verzoek van zijn zuster, mevrouw Bep van Nunen uit Reusel, publiceren wij hier zijn

kwartieren.

Generatie I

1. Johannes Arnoldus Elisabeth Emmanuel (Jo) van Nunen, geb. Venlo 23 december

1945, ovl. Vancouver (Canada) 12 mei 2010, tr. Venlo 11 december 1970 met Marlena

Johanna Maria Ebus, geb. Venlo 2 april 1948. Hun dochters zijn:  Aimée en Yvette.

Generatie II

2. Johannes Petrus Maria van Nunen, geb. Venlo 22 april 1906, ovl. Venlo 15 april 1985,

tr. Venlo 23 december 1935 met

3. Maria Sibilla Josephina Peters, geb. Venlo 8 januari 1909, ovl. ’s-Hertogenbosch     

10 mei 1997
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Generatie III

4. Johannes Petrus van Nunen, geb. Middelburg 28 november 1874, steenhouwer,     

ovl. Venlo 26 mei 1920, tr. ’s-Hertogenbosch 22 augustus 1903 met

5. Petronella Henrica Maria Kappen, geb. ’s-Hertogenbosch 20 oktober 1879, ovl. Venlo

22 april 1940.

6. Gerard Martin Hubert Peters, geb. Venlo 10 november 1868, tuinier, ovl. Venlo       

21 februari 1955, tr. Venlo 23 april 1894

7. Anna Catharina Hubertina Coenen, geb. Venlo 5 januari 1872, ovl. Venlo                 

12 maart 1960.

Generatie IV

8. Johannes Arnoldus van Nunen, geb. Bergen op Zoom 26 april 1842, steenhouwer,  

ovl. Rosmalen 13 augustus 1934, tr. Bergen op Zoom 19 augustus 1869 met

9. Maria Christina Mennes, geb. Bergen op Zoom 7 mei 1845, overl. ’s-Hertogenbosch

25 januari 1913.

10. Johannes Petrus Kappen, geb. ’s-Hertogenbosch 17 november 1853, rijtuigmaker, 

ovl. Venlo 22 april 1940, tr. ’s-Hertogenbosch 21 augustus 1878 met

11. Catharina Maria Anna Wellens, geb. ’s-Hertogenbosch 18 november 1848, ovl. Vught

30 april 1936.

12. Cornelis Peters, geb. Venlo 15 december 1832, tuinier, ovl. Venlo 26 oktober 1919, 

tr. Venlo 20 april 1863 met

13. Maria Catharina Hubertina Hanen, geb. Venlo 27 juni 1837, ovl. Venlo 13 april 1912

14. Hubert Coenen, geb. te Venlo 13 maart 1837, akkerman, ovl. Venlo 31 januari 1903,

tr. Venlo 11-01-1864

15. Maria Theresia Meertz, geb. Kaldenkirchen (D) 10 april 1839, ovl. Venlo                   

6 september 1913.

Generatie V

16. Henricus Dielis van Nunen, ged. Oirschot 3 maart 1796, verver, glazenmaker,        

ovl. Bergen op Zoom 18 september 1850, zn. van Egidius van Nunen en Delinana

Merks, tr. Bergen op Zoom 5 december 1839 met

17. Petronella van Tongeren, ged. Bergen op Zoom 11 juli 1807, ovl. Bergen op Zoom    

8 juni 1872, dr. van Johannes Arnoldus van Tongeren en Petronella Leenaerts.

18. Henricus Mennes, geb. Bergen op Zoom 20 juni 1821, pottenbakker, ovl. Bergen op

Zoom op 6 februari 1857,  zn. van Sebastianus Mennen en Rosalia van Bavel,           

tr. Bergen op Zoom 1 augustus 1844 met

19. Charlotte Carolina Coenen, geb. Bergen op Zoom 22 januari 1820, ovl. Bergen op

Zoom op 2 februari 1881, dr. van Johannes Joachim Coenen en Anna Maria Quanten
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20. Henricus Albertus Kappen, geb. ’s-Hertogenbosch 22 oktober 1828, schoenmaker,

ovl. ’s-Hertogenbosch 2 april 1858, tr. ’s-Hertogenbosch 20 augustus 1853

21. Petronella Catharina Blank, geb. ’s-Hertogenbosch 20 april 1823, ovl. ’s-Hertogen-

bosch 7 mei 1901, dr. van Martinus Blank en Sara Hamilton.

22. Petrus Joannes Wellens, geb. Oerle 8 augustus 1810, timmerman, ovl. ’s-Hertogen-

bosch 10 september 1866, zn. van Petrus Wellens en Adriana Quinten, tr.

23. Maria Antonia de Laat, geb. ‘s-Hertogenbosch 5 september 1820, tapster, ovl. ’s-Her-

togenbosch 24 januari 1889, dr. van Johannes de Laat en Catharina Wegenhuijsen.

24. Arnold Godfried Peters, ged. Venlo 20 september 1795, hovenier, ovl. Venlo 26 april

1869, zn. van Laurentius Peters en Maria Agnes Smeets, tr. Venlo 22 augustus 1816

met

25. Anna Maria Verkoeijen, ged. Venlo 2 november 1791, ovl. Venlo 31 janauri 1873,  

dr. van Franciscus Verkoeijen en Johanna Franssen.

26. Gerard Hanen, ged. Venlo 3 mei 1801, landbouwer, ovl. Venlo 22 oktober 1840,     

zn. van Cornelis Ha(e)nen en Maria Thijssen, tr. Venlo 22 juni 1834 met

27. Petronella Otten, ged. Velden 20 juni 1804, ovl. Venlo 8 juni 1866, dr. van Johannes

Otten en Catharina Deckers

28. Gerard Theodor Coenen, ged. Empt (D) 22 december 1799, akkerman, ovl. Venlo     

2 oktober 1880, zn. van Theodor Coenen en Margaretha Drenckers, tr. Venlo             

2 november 1830 met

29. Anna Catharina Peters, ged. Venlo 4 januari 1804, ovl. Venlo 17 juni 1868, dr. van

Johan Peters en Agnes Peutten

30. Johann Paul Meertz, geb. Belfeld 24 juni 1813, akkerman, zn. van Cornelis Meertz en

Maria Catharina Niemans, tr. Kaldenkirchen (D) 3 juni 1835 met

31. Anna Elizabeth Houben, geb. Leuth (D) 18 november 1811, ovl. Kaldenkirchen       

23 september 1856, dr. van Mathias Houben en Anna Catharina Schouren.

2de KWARTIERSTATENBOEK

Beste leden,

In 1999 verscheen het 1ste Kwartierstatenboek van Kempen- en Peelland. Tachtig fraaie

kwartierstaten van leden van de afdeling, die door de gevarieerde afkomst van de

bevolking van Zuidoost-Brabant, en daardoor ook van het ledenbestand, vrijwel heel

Nederland bestrijken.

Na meer dan tien jaar wil de redactie graag een 2de Kwartierstatenboek uitgeven, en

daarvoor roepen wij uw hulp in. Er zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe leden
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bijgekomen. Juist op die leden willen we een beroep doen. Een kwartierstaat is voor elke

genealoog interessant, niet alleen om aansluiting te vinden bij zijn of haar eigen gegevens,

maar ook vanwege de geografische en economische ontwikkeling die in een tabel zichtbaar

wordt.

U heeft in het Mededelingenblad of Gens Nostra wel eens zo’n kwartierstaat in tabelvorm

gezien. In de tabel worden de persoonsgegevens van vijf generaties (31 personen)

opgenomen. Met de namen van de ouders van de 5de generatie kom je op 63 personen. De

gegevens dienen zo compleet mogelijk te zijn (voornamen, geboorte/doopdatum+plaats,

huwelijksdatum+plaats, overlijdensdatum+plaats en het eventuele beroep). 

U bepaalt zelf de probant (nummer 1) van de kwartierstaat. Dat kunt u zelf, uw kind of

zelfs u grootvader zijn. Levende personen hebben er in het algemeen geen bezwaar tegen

dat ze in het kwartierstatenboek genoemd worden. Indien u daaraan twijfelt dient u dit

i.v.m. de privacy na te gaan.

Ook leden die hun kwartierstaat al in het 1ste Kwartierstatenboek hebben gepubliceerd

kunnen een nieuwe kwartierstaat inzenden, bijvoorbeeld door een andere probant te kiezen.

Hoe kunt u uw kwartierstaat aanleveren?

1. Op papier

U schrijft de kwartierstaat op briefpapier, en nummert de personen. Nummer 1 is de

probant en 2 en 3 zijn vader en moeder. Van 2 is de vader en moeder 4 en 5. Van  3 is de

vader en moeder 6 en 7 enz. enz. tot 63.

2. Digitale uitdraai

Hebt u uw gegevens in een genealogisch programma staan, dan kunt u ook een digitale

uitdraai opsturen. 

3. GEDCOM bestand

U maakt een GEDCOM uit uw genealogisch programma (kijk even naar uw

gebruiksaanwijzing). Daarna stuurt u het per e-mail naar h.unij@hccnet.nl. 

Of per post: H. Unij, Taunus 1, 5706 PC Helmond  

Iedere inzender krijgt een afschrift van zijn/haar inzending ter beoordeling Als u besluit

om dit te doen kunt u zich inschrijven als afnemer van het Kwartierstatenboek. 

De NGV is er voor en door de leden. Met uw inzending in het 2de Kwartierstatenboek

bieden wij de mogelijkheid uw gegevens op een laagdrempelige manier te delen met

andere leden. Wij rekenen dan ook op uw welwillende medewerking.

Het streven is een sluitingsdatum van 1 maart 2011 

Redactie Mededelingenblad Kempen- en Peelland
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STAMREEKS VAN ARLYN, TAIG en EVA VAN REIJN 

Generatie I

1 Arlyn Marius van Reijn * 07-04-1993 Auckland, (NZ).

Taig Carter van Reijn * 28-03-1997 Auckland, (NZ).

Eva Margarite van Reijn * 15-06-2002 Auckland, (NZ).

Generatie II

2 Claudius Alexander van Reijn, hovenier

* 20-12-1970 Delft, Samenwonend met

3 Cathlene Jane Carter, 

* 17-11-1967 Auckland, (NZ).

Generatie III

4 Eric Otto van Reijn, hoogleraar Indonesische talen

* 30-05-1940 Batavia (NI).

X 16-05-1969  Delft.

5 Margrita Elisabeth Kogler, 

* 14-10-1941 Zeltweg, (A), 

† 18-05-1992 Auckland, (NZ).

Generatie IV

8 Otto van Reijn, ambtenaar (zout regie) departement financiën, 

* 17-10-1897 Batavia (NI), 

†  15-10-1944 Pakan Baru (NI).

X 06-06-1931 Batavia (NI).

9 Maria Margaretha Schöppel, onderwijzeres, 

* 13-08-1908 Batavia (NI) 

 † 15-02-1995 Tilburg. 

dr. van Friedrich August Schöppel, 

Mr. jurist v/d Oostenrijkse handelsmissie Batavia, en Marguérite Leonie Bik. 

Uit dit huwelijk:

1. Elfride Rosalie van Reijn, steno-typiste, 

* 07-08-1932 Bandoeng (NI).

2. Eric Otto van Reijn, 

* 30-05-1940 Batavia (NI). (zie 4)
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Generatie V

16 Marius van Reijn, commies Departement Financiën, 

* 17-12-1863 IJsselstein, 

† 05-12-1911 Batavia (NI).

X 01-08-1890 Batavia (NI).

17 Carolina Wilhelmina Augustina Loos, 

* 06-08-1872 Soerabaja (NI), 

 † 14-08-1962 Ewijk

dr. van Albertus Martinus Loos, militair, schout, en Elmira Enta Hoekwater 

Generatie VI

32 Carel van Reijn, notaris assistent Resident, 

* 15-06-1821 Batavia (NI), 

†  16-02-1869 Ngandjoek (NI).

X 02-02-1850 Batavia (NI).

33 Maria Rosina Duister, 

* 31-05-1833 Batavia (NI),

†  24-07-1913 Batavia (NI).

dr. van Frans Josef Duister en Sarina (Rakiena).

Generatie VII

64 Hendrik van Reijn, super intendant, boekhouder, 

* 12-05-1773 Rotterdam, 

†  01-11-1848 Batavia (NI).

X 25-10-1820 Rotterdam.

65 Petronella Ellinckhuijsen, 

* 11of 12-08-1798 Rotterdam, 

†  28-12-1876 Barneveld.

dr. van Pieter Gerardzn. Ellinckhuijsen en Isabella Perier.

Generatie VIII

128 Carel van Reijn, kastelijn,

* 20-08-1744 Rotterdam, 

† 14-03-1823 Corte Noort of Nieuwerkerk a/d IJssel.

X 02-11-1769 Rotterdam.
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129 Anna van Klaveren, 

~ 26-02-1747 Alphen a/d Rijn, 

†  26-07-1801 of 01-08-1801 Nieuwerkerk a/d IJssel.

dr. van Daniël Willemszn. van Klaveren en Jaapje Janszn. Vroedesteijn

Generatie IX

256 Hermanus van Reijn, wijnkoopman,

~ 24-02-1714 of 12-02-1714 Rotterdam, † 13-10-1791 Rotterdam.

X 12-04-1744 Rotterdam.

257 Cornelia Meijer, 

* 23-12-1720 Rotterdam, † 08-09-1781 Rotterdam,

dr. van Cornelis Meijer en Greetjes Visscher

Generatie X

512 Hermanus van Reijn, wijnhandelaar,

~ 06-05-1685 of 08-11-1685 Rotterdam,  † 15-04-1720 Rotterdam.

X 10-03-1709 Rotterdam.

513 Heijltje de Vries, 

* 29-10-1683 Rotterdam, †  na 1721.

dr. van Jacob de Vries en Anne Jans

Generatie XI

1024 Johannes Servaeszn. van Reijn, leertouwer,

* 1634 Rotterdam, † 10-06-1693 Rotterdam.

X 10-08-1667 Rotterdam.

1025 Weijntje Anthon, 

* 1645 Rotterdam, (†) 25-10-1732 Rotterdam.

Generatie XII

2048 Servaes Hermanuszn. van Reijn, 

* circa 1590 Maaseijk.

X 15-05-1622 Rotterdam.

2049 Maritgen Hermansdr. 

* Glabbeek (B)

Ingezonden door mevr. E.R. Steinebach-van Reijn
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DE GAANDE EN DE KOMENDE MAN 

EN HUN GEMEENSCHAPPELIJK VOORGESLACHT

We stammen allemaal af van Adam en Eva! Meestal hoef je niet zo ver terug te gaan voor

gemeenschappelijke voorouders. Dat geldt in elk geval voor de gaande en komende

voorzitter van onze afdeling. Rond 1700 zijn 2 echtparen bekend, waarvan beiden

afstammen. Hieronder volgen die: 

Aan het eind van de 17de eeuw worden er in Princenhage (of Hage) 2 gebroeders Voeten

gedoopt: Jan op 18.3.1673 en Petrus op 8.1.1679. Nu de nakomeling van Jan het

voorzitterschap van onze NGV-afdeling noodgedwongen voortijdig heeft neergelegd,

volgt de nakomeling van Petrus hem op. Voor de gezusters Joanna en Cornelia Schippers

geldt hetzelfde. Zij zijn geboren te Hendrik Luijten Ambagt en gedoopt te Waspik (nu

Noord-Brabant, toen nog Holland). Joanna op 21.4.1709 en Cornelia op 9.11.1718. Hier is

het de nakomeling van de jongste zuster, die door die van de oudste wordt opgevolgd. 

Rechts de familienamen van de voorouders per generatie van de komende man en de

gaande man, gescheiden door een ; (puntkomma).

      z Neggers

      *

     p4d z van Dongen; van Gestel

       *         *

     d4p       d-4-z Zijlmans; van Es, van Gestel 

     *         *   * 

     p4z      z4p p4z Zijlmans; van Es, van Gestel

       *      *     *

      d4p    p4d   z4p Aarts; van der Staak, van Gestel  

      *        *   *

     p4d      z4p p4d Wijdemans; van der Staak, Chantrelle

       *      *     *

     z-4-d    d4p  d4p Wijdemans, Voeten; Dessens, Evers 

     *   *     *   *

    z4p p4z  d4p  p4d Wijdemans, Voeten; Kuypers, van de Goor

    *     *   *     *

   p4d   p4z d4p   d4p Schippers, Voeten; Schippers,Voeten   

     .)0)))*)-    *

      z4d p4z     z4p Voeten;       Voeten 

      ! !   .))0))-

   SCHIPPERS  z4d

              ! !

VOETEN
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Een deelparenteel Voeten:

I Anthony Jansen Voeten k, ~ 29.9.1649;

X (ondertr.) Princenhage 27.2.1672 

Maria Petrus Michielsen, ~ Princenhage 19.7.1643.

Hieruit:   

II-a Jan Anthonij Voeten, ~ Hage 18.3.1673, volgt II-a,   

II-b Petrus Antony Voeten, ~ Princenhage 8.1.1679, volgt II-b.

II-a Jan Anthonij Voeten, 

~ Hage 18.3.1673;

X Princenhage 5.11.1702 

Maria Martens Grauwen, 

 ~ Hage 14.11.1678;

Hieruit: 

Antonetta Voeten, volgt III-a  

III-a Antonetta Voeten,

~ Hage 24.12.1704, 

+ Breda 1.12.1747;

X  Breda 9.5.1734 

Servaas van de Goor, 

 ~ Breda 28.6.1710, 

+ aldaar 5.5.1748;

Hieruit:  

Elisabetha van de Goor, volgt IV-a

IV-a Elisabetha van de Goor, 

~ Breda 16.8.1743,   

 + Breda 9.1.1774;

X Breda 2 juni 1771 

Iudocus Evers, 

~ Dongen 29.10.1745;

Hieruit:

Marie Antonet Evers, volgt V-a.

II-b Petrus Antony Voeten, 

~ Princenhage 8.1.1679;

X 

Joanna Cornelis Henricus Christianen, 

~ Princenhage 15.4.1681;

Hieruit: 

Antony Voeten, volgt III-b

III-b Antony Voeten, 

~ Princenhage 28.10.1710, 

 + Terheijden 24.10.1771; 

X Zwaluwe 7.12.1732 

Adriana Mathijsse Kerris, 

* Terheijden;

       

Hieruit:

Joannes Antonius Voeten, volgt IV-b

IV-b Joannes Antonius Voeten, 

~ Zevenbergen 25.12.1740, 

+ Terheijden 6.9.1784;

X Terheijden 12.5.1776 

Lucia Adriaan Rommen, 

~Terheijden 23.12.1746, + aldaar 25.6.1795;

Hieruit: 

Adriana Jans Voeten, volgt V-b
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V-a Marie Antonet Evers, 

* Breda 11.8.1771, 

~ Breda 21.2.1772;

X Pourquericourt (F) 2.12.1793, 

    kerk Breda 29.11.1796 

Jean-Charle Chantrelle k, 

* Passel (F) 27.10.1771, 

+ Betancourt en Vaux (F) 15.4.1847. 

Hieruit:

Marie Françoise Angélique Chantrel, volgt VI-a

VI-a Marie Françoise Angélique Chantrel, 

+ Gilze 8.8.1885;

X  Gilze en Rijen 21.12.1816 

Antony van Gestel,   

* Gilze 1.8.1792, 

+ aldaar 26.2.1870;

Hieruit: 

Peter Antony van Gestel, volgt VII-a

VII-a Peter Antony van Gestel, 

* Gilze 14.10.1827, 

+ Princenhage 14.12.1897;

X Princenhage 10.12.1863 

Adriana Sweep, 

* Princenhage 14.5.1832, 

+ Bavel 31.10.1913.

Hieruit: 

Cornelis Antonius van Gestel, volgt VIII-a

VIII-a Cornelis Antonius van Gestel, 

*  Chaam 3.2.1865, 

+ Bavel 18.2.1926;

X Princenhage 19.11.1890 

V-b Adriana Jans Voeten, 

~ Terheijden 12.5.1783, 

       + Oosterhout 30.9.1812;

X Oosterhout 13.5.1810 

Joannes Laurentius Wijdemans, 

zie de deelparenteel Schippers V-a;

Hieruit: 

Johanna Pietronella Wijdemans, volgt VI-b

VI-b Johanna Pietronella Wijdemans, 

* Oosterhout 26.5.1812, + aldaar 27.4.1856;

X Oosterhout 27.9.1838 

Bastiaan Aarts, 

* Oosterhout 14.3.1811, 

+ aldaar 15.11.1888.

Hieruit: 

Adriana Aarts, volgt VII-b

VII-b Adriana Aarts, 

*  Oosterhout 10.9.1841, 

+ Geertruidenberg 20.2.1929;

X Geertruidenberg 9.11.1864 

Franciscus Zijlmans, 

* Geertruidenberg 28.9.1833, 

+ aldaar 12.6.1913;

Hieruit: 

Simon Zijlmans, volgt VIII-b

VIII-b Simon Zijlmans, 

* Geertruidenberg 4.3.1870, 

+ Waalwijk 22.10.1951;

X Made 10.5.1895
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Adriana Bastiaanse k, 

* Princenhage 27.3.1861, 

+ Bavel 15.5.1934;

Hieruit:

Wilhelmus Cornelius van Gestel, volgt IX-a

IX-a Wilhelmus Cornelius van Gestel, 

* Bavel 18.9.1901, 

+ Tilburg 25.3.1978;

X Ginneken en Bavel 16.8.1934 

Maria Elisabeth van Es, 

zie deelparenteel Schippers VII

Hieruit: 

Antonius Wilhelmus Johannes Maria van Gestel,

de gaande man.

Goverdina Kooiman, 

* Made 17.11.1870, 

+ Waalwijk 21.4.1950;

Hieruit: 

Adriana Petronella Zijlmans,volgt IX-b

IX-b Adriana Petronella Zijlmans, 

* Geertruidenberg 23.2.1896, 

+ Eindhoven 24.2.1966;

X  Waspik 4.5.1921 

Constantinus Franciscus van Dongen, 

* Waspik 29.1.1887, 

+ Eindhoven 14.4.1966;

Hieruit: 

Wilhelmina Francisca Adriana van Dongen, volgt X.

X Wilhelmina Francisca Adriana van Dongen, 

    *  Eindhoven 8.4. 1933;

    X Christianus Cornelius Neggers, 

*  Eindhoven 10.10.1928;

Hieruit:

Antonius Constantinus Maria Neggers, 

de komende man

Een deelparenteel Schippers: 

I Abraham Cornelisse Scippers,

 ~ Waspik 12.8.1679, + Raamsdonk 22.3.1729;

X Raamsdonk 20.4.1708 

Petronella Jochemse Berthoudts, 

~ Waspik 21.3.1687, 

+ Raamsdonk 28.9.1747;

Hieruit:

Joanna   Schippers, volgt II-a

Cornelia Schippers, volgt II-b
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II-a Joanna Schippers,

~ Waspik 21.4.1709, 

+ aldaar 20.12.1763;

X (ondertrouw) Raamsdonk 12.2.1734 

Laurentius Wijdemans, 

+ Waspik 16.12.1768;

Hieruit:  

Cornelis Wijdemans, volgt III-a

III-a Cornelis Wijdemans,

 ~ Waspik 14.11.1734, 

+ Oosterhout 28.3.1787;

X 

Maria Cornelia Houben, 

~ Maastricht 29.3.1745,

+ Oosterhout 29.8.1828.

Hieruit: 

Joannes Laurentius Wijdemans, 

~ Oosterhout 4.7.1780, 

+ aldaar 5.7.1858;

X Oosterhout 13.5.1810 

Adriana Jans Voeten, 

zie deelparenteel Voeten, V-b.

II-b Cornelia Schippers, 

* Hendrik Luijten Ambagt, 

~ Waspik 9.11.1718;

X Waspik 14.4.1752 

Jan Baptist Kuijpers, 

* Besoijen;

Hieruit: 

Petronella Kuypers, volgt III-b

III-b Petronella Kuypers, 

*  Waspik 21.9.1755, 

+ Geertruidenberg 14.9.1805;

X  Waspik 1.10.1786 

Bartholomeus Dessens, 

*  Bergeijk 17.8.1751, 

+ Besoijen 7.8.1827;

Hieruit: 

Cornelia Dessens, volgt IV.

IV Cornelia Dessens, 

*  Geertruidenberg 3.8.1792, 

+ Waalwijk 6.5.1869;

X  Besoijen 12.6.1815 

Augustinus van der Staak, 

* Baardwijk 18.10.1784, 

+ Besoijen 21.2.1825;

Hieruit: 

Sebastiaan van der Staak, volgt V.
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k 

Zie op de NGV-website de

stamboomcontainers Voeten, Chantrelle en

Bastiaansen voor deze personen. 

Symbolen bij het schema op blz. 18

z = zoon; 

d = dochter; 

p = partner 

4 = gehuwd; 

! = er is meer voorgeslacht bekend. 

Overige symbolen: 

~ = gedoopt;

* = geboren;

X = gehuwd;

+ = overleden

Toon van Gestel

V Sebastiaan van der Staak, 

*  Besoijen 18.6.1817, 

+ Waalwijk 27.10.1874;

X 19.9.1850 

Maria Anna de Brouwer, 

*  Waalwijk 30.12.1824, 

+ aldaar 17.12.1894;

Hieruit: 

Maria Elisabeth van der Staak, volgt VI.

VI Maria Elisabeth van der Staak, 

* Waalwijk 28.8.1852,

+ Breda 16.6.1923;

X  Waalwijk 2.7.1879 

Johannes Wilhelmus van Es, 

* Waalwijk 7.11.1851, 

+ Breda 17.9.1920;

Hieruit: 

Sebastianus Waltheris van Es, volgt VII.

VII Sebastianus Waltheris van Es, 

*  Waalwijk 30.4.1881, 

+ Bavel 15.8.1952;

X Besoijen 4.7.1907 

Johanna Maria Louisa van Damme, 

* Besoijen 3.6.1882, 

+ Bavel 6.2.1945;

Hieruit:

Maria Elisabeth van Es, 

* Ginneken 10.6.1911,  

+ Goirle 4.11.1998;

X  Wilhelmus Cornelius van Gestel, 

zie deelparenteel Voeten IX-a
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WAT IS PALEOGRAFIE?

Paleografie betekent oudschrift. De naam is

ontleed aan de Griekse woorden palaios, oud,

en grafein, dat schrijven betekent. Het lezen

van de teksten is een probleem waar archief-

onderzoekers mee worden geconfronteerd.

Maar het oudschrift lezen kun je leren. Zo

verzorgt het Regionaal Historisch Centrum

Eindhoven met zekere regelmaat cursussen

Oudschrift.  Info: zie www.rhc-eindhoven.nl

De lezer van oude teksten wordt met twee problemen geconfronteerd:

Leesbaarheid.

De handschriften waarin teksten van vóór ca. 1750 – 1800 zijn geschreven, verschillen

wezenlijk van de huidige manier van schrijven. Een deel van de letters werd heel anders

geschreven en er werden afkortingen gebruikt die in die tijd gangbaar waren, maar

waarvan we tegenwoordig de betekenis niet weten. Om het probleem van de leesbaarheid

op te lossen is in de zeventiende eeuw de wetenschap der paleografie ontstaan. Deze tak

van wetenschap houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude

handschriften. 

Uiteraard is het vooral belangrijk om te achterhalen wat er in de documenten werkelijk

staat. Niet alleen het gekriebel moet gelezen kunnen worden. In de oude teksten komen

ook veel afkortingen voor en een interpunctie ontbreekt. Het interpreteren van de

zinsbouw en het vertalen van de afkortingen zijn ook onderdeel van de paleografie. 

Moeilijke termen en andere taal. 

Veel van de oudere archiefstukken staan bol van niet hedendaagse en daardoor moeilijk

begrijpbare termen. Hieronder vallen oude termen waarvan de betekenis is veranderd of

waarvan het woord uit ons dagelijkse taalgebruik verdwenen is. Zo betekent het woord

‘tuin’ in een 16e eeuwse tekst geen tuin maar een omheining. Daarnaast komen er ook veel

termen en formuleringen in teksten voor die een hoog juridisch gehalte kennen. 

Als voorbeeld treft u een (eenvoudige) tekst aan van een ontlastbrief, afgegeven door de

schepenen van Lierop voor het gezin van Joost Koolen uit 1780 (bron: Oud Archief

Asten). Een ontlastbrief is een schriftelijke verklaring, bij verhuizing naar een andere

gemeente afgegeven namens de eerdere geboorte- of woonplaats. In de akte stelt de

gemeente of diaconie zich garant en verklaart zij dat ze in geval van armoede zal opkomen

voor kosten van onderhoud van de aanvrager en diens gezin. In veel gevallen bevat de

akte ook nog enkele regels over het (in dat geval meestal onbesproken) gedrag van de

aanvrager. 
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Ontlastbrieven worden ook wel aangeduid met de naam borgbrief (ook: akte van cautie) of

akte van indemnisatie / indemniteit, inhoudende de vrijwaring van de ene gemeente of

diaconie van de andere, mocht een persoon tot armoede vervallen (= schadeloosstelling). 
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Transcriptie

Wij, schepenen van den dorpe Lierop, 

certificeere, dat wij vanwegens Joost 

Koolen zijn versogt om een acte van cautie 

tot decharge van den Armen van Asten 

en alsoo denselve met zijn vrouw en kindere 

hier zijn geboore en wesende van een goed 

gedrag en nu woonende te Asten, soo beloven 

wij, ‘dien het mogte gebeure, dat deselve tot 

armoede mogte vervalle, zulle[n] wij als- 

dan deselve, namentlijk Joost Koolen 

met zijn vrouw, Jennemie Peter Willems, 

en haare drie kindere, met naame Peter, 

Gerrit en Hendricus, benevens onse 

arme ingezetenen zuilen alimenteeren 

en onderhouden en den Armen van 

Asten en andere plaatsen daar deselve 

komen te woonen ter saake deses te

suilen ontlasten en bevrijden, ingevolge 

haar Hoog Mo[gende] resolutie van den sevende 

september 1731. Actum Lierop, den 

vijftiende september 17c en taggentig. 

En is de menute deses ten prothocolle 

onderteekent Tieleman Roosen, Dirk 

van Brussel, Jan Vlemminx, Hendrik 

Vlemminks, Cornelius Doers, 

mij present  J. Losecaat, secr[etari]s. 

Quod attestor 

J. Losecaat secr.
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Eigentijdse vertaling

Wij, wethouders van de gemeente Lierop, bevestigen dat door de heer Joost Koolen een

verzoek tot borgstelling is ingediend teneinde de Armen van Asten van hun plicht te

ontheffen om hem en zijn vrouw en kinderen financieel te ondersteunen. Hij, zijn vrouw

en kinderen zijn in Lierop geboren. Hij heeft altijd een goed gedrag gehad. Hij woont nu

met zijn gezin in de gemeente Asten. Op grond van deze feiten besluiten wij dat wij,

mocht het gebeuren dat Joost Koolen tot armoede vervalt, hem en zijn vrouw Jennemie

Peter Willems, en hun kinderen Peter, Gerrit en Hendricus zullen onderhouden.

Bovendien zullen wij onze arme inwoners onderhouden en de Armen van Asten en van

andere plaatsen ontlasten ingevolge de Resolutie [van de Hoogmogende heren van de

Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden] d.d. 7 september 1731. Waarvan akte, Lierop

d.d. 15 september 1780. 

Het origineel van deze akte is ondertekend door Tielemans Roosen, Dirk van Brussel, Jan

Vlemmix, Hendrik Vlemminks, Cornelius Doers in aanwezigheid van mij, J. Losecaat,

secretaris. 

Wat ik betuig, 

J. Losecaat, secretaris. 

Bronnen:

- Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

- Centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt Heerlen

BOEKPRESENTATIE

In het RHCe te Eindhoven is op 25 Juni 2010 het eerste exemplaar van het boek “Koorts

en Honger” van de auteur Hans van den Broek - arts en radioloog - gepresenteerd aan

Mevr. mr. Van de Walle. De NGV afd. Kempen- en Peelland was hierbij aanwezig.

Bij binnenkomst worden wij ontvangen door een

medewerkster van het archief  met een kopje koffie

of thee. In een gemoedelijke sfeer met ca. 35 gasten

wordt de presentatie met humor ingeleid door de

directeur van het archief.

Dhr. H. van den Broek geeft een toelichting over het

boek en hoe hij daartoe gekomen is. Als eerste vond

hij dat hij zich in het hol van de leeuw bevindt, daar

hijzelf uit Deurne komt maar veel van zijn gegevens

voor het boek uit Eindhoven stammen. 
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Hij is al dertig jaar werkzaam in het Elkerliek ziekenhuis en daarnaast bezig met de

plaatselijke geschiedenis, met name in relatie tot geneeskunde. 

Het boek gaat over geneeskunde op het platteland en verhaalt over ziektes en kwalen

waarmee de bevolking van Zuid-Oost Brabant heeft moeten omgaan en waar ook onze

voorouders wellicht aan leden. De auteur uit o.a. zijn verwondering, dat men naar de

“Barbier” ging als men ergens last van had. 

De oude geneeskunde is in heldere, begrijpbare en voor ieder leesbare taal geschreven met

soms erg leuke beschrijvingen over chirurgijns, vroedvrouwen, schedellichting en zo

meer.

Mevr. Van de Walle, aan wie hij het boek heeft aangeboden, is voorzitter van de Raad van

Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis en samen met hem heeft zij ook zitting  in een

commissie om meer kunst in het ziekenhuis te laten zien.

Nadat Mevr. Van de Walle een dankwoord heeft gesproken word het afgesloten met een

drankje en indien men wil is er gelegenheid het boek aan te schaffen.

Het boek bestaat uit 470 bladzijden en 200 illustraties en bevat veel interessante en leuke

zaken uit de omgeving van de Peel en de Kempen, wij willen U het boek niet onthouden

en hebben het aangeschaft voor in de bibliotheek. 

Martien van de Donk en Astrid Magielse-Dix.

VOOR U GELEZEN:

Afdelingsbladen:

Erfgoed,  mei – juni 2010

- Stamreeks Masseur, 1e deel, door H.M. Morien.

- Admiraal Jan van der Laan, een vergeten volksheld, door P.N. van der Laan.

GeneVer, afdeling Zuid-Limburg, mei 2010

- De Bokkenrijders in de familie Winkens (III)

Hollands Noorderkwartier, juni 2010

- Kwartierstaat IJpelaan – Houtenbos, door Mw Glorie-IJpelaan.

- Genealogie Wijnker / Wenker (slot), door Theo Wijnker.

Kwartier van Nijmegen, mei 2010

- Kwartierstaat van Petronella Maria Leenders, Petronella J.W. Berndsen.

- Kwartierstaat van Danielle en Stefanie Coenen.
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Twente Genealogisch, 2010-2

- Een gedenkwaardige inwoner van Ootmarsum, door C.M. Ridderikhoff.

West Noord-Brabant, 2010-2

- Genealogie van Cornelis van Dorst, door A.J.M. Hoevenaars.

- Kwartierstaat van Helena Hendrika Kreugel (1)

Zaanstreek-Waterland, juni 2010

- Kwartierstaat van Veronique Blok (12), door Margriet Blok-Charbo.

- Kwartierstaat van Coen Kaaij, door Peter Kaaij.

- Kwartierstaat van Aris Jan Kout (1), door A.J. Kout.

- Parenteel van Pieter Cornelisz (Bril, Kaijde) (1), door Peter Kaaij.

11 en 30, afdeling Friesland, juli 2010

- Parenteel van Jogchum Jogchums en Teetske Hessels, door Anneke Meester en

Hans Bauer.

- Genealogie Van der Wal, door Jan Fokko van der Wal.

De Kempische Genealoog, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), juni 2010

- Personen uit het Arrondissement Turnhout in Nederlandse dienst in 1832, 

door F. Renaerts.

- Proces wegens landloperij tegen Michiel van Swijgenhoven en Jan Luijks, 

door Tjitte van den Beemt. (Etten en Leur)

Heemkundekringen:

Asten-Someren, ‘De Vonder’, juni 2010

- Een oude grafzerk, door J.v.d. Bosch.

- Historie van het gehucht Boomen, door Adrie Menne.

Beek en Donk, ‘d’n Tenuzzik’, 2010-2

- Hoogoplopende ruzie tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk, door Martin Philipsen.

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

Heeze-Leende-Zesgehuchten, ‘De Heemkronyk’, juni 2010

- Wat was, werd en is (2) Geldrop? De geschiedenis van een leefgemeenschap door alle

tijden heen, door Jacques van Laarhoven.

- Een boek over de toren van Leende, door Sjaak de Waal.

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

- Het leven op oude boerenhoeven 14, Laatste bijdrage over de geschiedenis van de

Plashoeve, door Paul van de Wiel.

- Kwartierstaat van Carel Klomp, door Henny Bevers – Van den Baar.
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Thorn, ‘De Kroetwès’, mei 2010

- Een reislustige Abbé, een prinses van Hessen en de koningin van Perzië op de Thorner

kermis van 1769, door Marc Hulsbosch.

- Bevolkingslijst van Stramproy uit 1796, door Cor Tubée †

- Heel; Visitaties van 1646 - 1726

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

Nalatenschap als toekomst

De fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude

Auteur: Carin Gaemers

Cat.nr: 11-HMS

‘Verstandig, schrander en bekwaam’, zo omschreef Maria Duyst van Voorhout,

Vrijvrouwe van Renswoude de jongens aan wie zij haar immense fortuin ten dienste wilde

stellen. Met haar nalatenschap zouden in Delft, Den Haag en Utrecht drie Fundaties

worden gesticht. Hier ontvingen in de tweede helft van de achttiende eeuw kansarme maar

begaafde jongens uit drie stedelijke weeshuizen een beroepsopleiding die normaal

gesproken alleen voor het meer vermogende deel van de bevolking was weggelegd.

Eminente wiskundigen gaven hen een grondige basisopleiding in de mathematische

wetenschappen waarin zij verder in een door hen gekozen ‘vrije kunst’ werden opgeleid

door de beste leermeesters in hun vakgebied. Geen andere instelling in de Republiek

verzorgde op zo’n hoog niveau technische opleidingen waarbij theorie en praktijk in

relatie tot elkaar werden onderwezen. Dit maakt de Fundaties uniek in het onderwijsbestel

van de Republiek. Veel van de ruim 200 waterstaatkundigen, bouwkundigen, officieren bij

leger, marine en koopvaardij, beeldend kunstenaars en medici die door de Fundaties zijn

opgeleid, hebben binnen hun beroepsgroep een bijdrage geleverd aan vernieuwingen en

verbeteringen. Daarmee voldeden zij aan de laatste wens van de Vrijvrouwe: de inzet van

hun talent en hun kennis voor de toekomst van het vaderland.

Uitgave 2004 - 303 bladzijden
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Het Brabant van toen – 

Vertellingen over het leven van alle dag uit Brabant tussen 1900-1940

Auteur: J. Wouters

Cat.nr: 12-WTS

‘Herinneringen van Westbrabantse mensen’ is de ondertitel geweest van een dertigtal

interviews, die onder de naam ‘Het Brabant van toen’ in 1979 en 1980 in ‘De Stem’ zijn

gepubliceerd.

De geïnterviewden zijn mensen die rond 1900 of in de decennia erna zijn geboren. Hun

herinneringen bleken een beeld te geven van het leven in West-Brabant dat vergeten dreigt

te raken. Het gaat dan natuurlijk niet om de ‘echte’ geschiedenis. Die ligt vast in officiële

documenten van allerlei aard. Veel meer komt uit de interviews naar voren, hoe mannen

en vrouwen in die tijd de ‘echte’ geschiedenis hebben beleefd en in een aantal gevallen –

zeker als het om sociale geschiedenis gaat – er hun aandeel in hebben geleverd. Een

vergelijking tussen het begin en de tachtiger jaren van de vorige eeuw biedt – hoe zou het

ook anders kunnen – een beeld van scherpe tegenstellingen. Een van de duidelijkste is

ongetwijfeld die tussen de armoede toen en  de welvaart nu. Een andere is de gewijzigde

onderlinge verhouding tussen mensen. Een kleine eeuw geleden was het standsverschil

van nature gegeven. Zo leek het althans. Maar uit deze herinneringen van Westbrabantse

mensen wordt duidelijk, dat zij, ondanks soms vertederende woorden over ‘Het Brabant

van toen’, op hun eigen bescheiden plaats vaak strijd geleverd hebben geleverd tegen wat

in hun ogen onrechtvaardig was. Zo wordt geschiedenis geschreven. 

Samenwerking en Confrontatie 

De Frans-Nederlandse militaire betrekkingen, voornamelijk in  de Franse tijd

Auteur: Gérard A. Geerts

Cat.nr: 11-GS

In het boek wordt een lange periode beschreven, waarin Frankrijk bijna steeds een

belangrijke rol heeft gespeeld, nu eens als bondgenoot, dan weer als tegenstander. De

eerste contacten dateren uit 1578 tijdens de zoektocht naar een landheer voor de

opstandige gebieden tegen Spanje. 

De periode 1795-1815 vormt in feite de kern van dit boek. Na de Bataafse Republiek

(1795-1806), het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon (1806-1810), wordt het

land ten slotte ingelijfd bij het Franse Keizerrijk (1810-1813). De jaren 1810-1813

brengen het Nederlandse volk de grootste verliezen aan mensenlevens uit zijn kleurrijke

militaire geschiedenis. Door o.a. de ‘bezetting’, de inlijving, de invoering van de

dienstplicht, de algehele verarming en de enorme verliezen aan mensenlevens wordt de

kiem gelegd voor de komende onafhankelijkheidsstrijd. De ‘Franse Tijd’ wordt in dit boek
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in grote lijnen beschreven. De Hollanders kwamen einde 1813 in opstand tegen de Keizer.

Deze opstand werd een groot succes. Op het slagveld van Waterloo stonden beide legers

voor het laatst lijnrecht tegenover elkaar. Na Waterloo brak de dag aan voor het jonge

Koninkrijk der Nederlanden, onder Koning Willem I. Dit uitgestrekte en verenigde

koninkrijk omvatte de vroegere Oostenrijkse Nederlanden (België), Luxemburg en

Nederland. De Franse gewapende interventie in 1832 maakte voorgoed een eind aan deze

droom. Een nieuw tijdperk brak aan.

Uitgave 2002 - 231 bladzijden

Co van het Groenewoud

LEDEN VOOR LEDEN

Samenwerking met HCC

De afdeling Kempen en Peelland werkt samen met gebruikersgroep Genealogie van de

HCC!ZOB. Als NGV-lid bent u dan ook welkom op bijeenkomsten van de HCC. In

Eindhoven in gemeenschapshuis ’t Slot, Kastelenplein 167 bent u welkom:

elke 3de  zaterdag de van de maand: inloopmiddag van 13.00-17.00

elke 1ste maandagavond voor een themabijeenkomst

zie : http://zo-brabant.hcc.nl

ONZE VRAAG:

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

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
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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.

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER INZENDEN VOOR 1 NOVEMBER

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 


