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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de jubileumuitgave van ons tijdschrift bij gelegenheid van het 60-jarig

bestaan van de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse Genealogische

Vereniging. Op 12 juni 1954, acht jaar na de oprichting van de landelijke vereniging,

vond in Hotel Restaurant Café Limburgia op de Markt te Eindhoven de

oprichtingsvergadering van de afdeling plaats. Genealogie was in die tijd nog een vrij

exclusieve hobby die beoefend werd door mensen (voornamelijk mannen) met heel

veel tijd die er niet tegen op zagen om dikke protocollen blad na blad door te nemen

op zoek naar verre voorouders. Indexen waren er nauwelijks, en de meeste archieven

waren zelfs niet eens geïnventariseerd. De stamboomonderzoeker was dus geheel

aangewezen op Rijksarchieven en op een enkel gemeentearchief dat bereid was

bezoekers te ontvangen. 

Het ging er in de studiezalen gemoedelijk aan toe. De koffie werd soms door een heuse

koffiejuffrouw aan tafel geserveerd (naast de originele protocollen!), en voor het

aanvragen van stukken moesten weliswaar veel gedetailleerde formulieren met

carbondoorslagen worden ingevuld, maar studiezaalmedewerkers waren maar al te

graag bereid om mee te denken, en in een enkel geval mocht je zelfs mee het depot

in om zelf uit te zoeken wat je wilde inzien.

De tijden zijn veranderd. In 1963 bezochten 394 personen het rijksarchief van Noord-

Brabant in de Waterstraat. Zij zorgden voor 1854 bezoeken. Vanaf eind jaren zeventig

hing echter steeds vaker het bordje "VOL" op de voordeur van het rijksarchief. In 1984

verhuist het rijksarchief, vooral dankzij de bevlogen inzet van de onlangs overleden

rijksarchivaris Louis Pirenne, naar de gerestaureerde Citadel. In 1987 is het bezoekers-
aantal gegroeid tot 3074 met in totaal 11.694 bezoeken. Met de komst van het digitale

tijdperk veranderde het landschap. Tussen 2000 en 2010 daalde het aantal fysieke

bezoekers aan de studiezaal met 50%. In 2010 bedroeg dat aantal 7.726. In dat zelfde

jaar bedroeg het aantal virtuele bezoekers van de website 782.204. En dat zelfde beeld

vertonen de bezoekersaantallen van de stads- en regionale archieven in onze provincie.

Genealogie is nu een populaire hobby, niet op de laatste plaats op Internet. Volgens

Bloomberg Businessweek "Today, genealogy ranks second only to porn as the most

searched topic online." Dankzij de vrijwillige inzet van tienduizenden genealogen in dit

land weten we steeds meer over onze voorouders, maar leren ook steeds meer over

de tijd waarin zij leefden. En de speurtocht is nog lang niet ten einde. 

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven

Begin van de voordrachten 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 

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

Dinsdag   9 september Sarah Bernhardt en Joodse genealogie

Door: Harmen Snel, genealoog  

werkzaam bij het Amsterdams Archief
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Dinsdag  14 oktober Kasteel en Landgoed Croy te Aarle Rixtel

Door: Henk van Beek, heemkundige, 

dorps – en natuurgids

 

Woensdag 22 oktober Excursie naar kasteel Croy te  Aarle Rixtel

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Dinsdag  9 september 

Sarah Bernhardt en Joodse genealogie

Lezing door: Harmen Snel, genealoog werkzaam bij het Amsterdams Archief

De in Parijs geboren Sarah Bernhardt (1844-1923) was de beroemdste actrice van het

fin-de-siècle. Zij was het kind van een ongehuwde Nederlandse Jodin, haar vader is

onbekend. Tot recent was over de achtergrond van haar moeder bijna niets bekend.

Sarah heeft door middel van een serie zelf verzonnen verhalen over haar moeder en

grootouders de onduidelijkheid alleen nog maar groter gemaakt. Sarah had namelijk

een ongebreidelde fantasie. Twintig jaar onderzoek door de spreker in binnen- en

buitenland heeft echter licht doen schijnen op Sarah’s achtergrond en de redenen

waarom zij er zo veel over fantaseerde. 

In het tweede deel van de lezing zal de spreker in gaan op de valkuilen bij het
beoefenen van genealogie van Joden in Nederland, een heel aparte tak van sport als

het gaat over genealogie.

Dinsdag 14 oktober

Kasteel en Landgoed Croy te Aarle Rixtel

Lezing door: Henk van Beek, heemkundige, dorps – en natuurgids.

Henk van Beek is actief lid van heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel,

Hij is onder meer bestuurslid en dorpsgids. Daarnaast is hij ook al jarenlang natuurgids.

In de loop van de tijd heeft Henk zich o.a. verdiept in de geschiedenis van kasteel Croy

en het gelijknamige landgoed en heeft hij op basis hiervan een interessante lezing

samen kunnen stellen. Samen met taalkundige/schrijver Wim Daniëls bracht hij ook een

kleurrijk boek uit over het Croyse kasteel.

Kasteel Croy is een van de meest oorspronkelijke laatmiddeleeuwse kastelen.

Ondanks het feit dat het kasteel nooit een roemruchte strategische rol heeft gespeeld,

kent het in velerlei opzichten een rijke historie. Het gelijknamige landgoed, met zijn

donken en beekdalen, is niet minder interessant.

Tijdens de lezing en de excursie gaat Henk nader in op de (bouw) geschiedenis van het

kasteel, diens bewoners en het omringende landschap.
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Woensdag 22 oktober

Excursie naar kasteel Croy te  Aarle Rixtel; met Henk van Beek

GENEALOGISCH ONDERZOEK IN DE MEIERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH

Lezing door Anton Neggers

vrijdag 19 september 2014, aanvang 19.30 u.

Buurthuis de Kom, Komstraat 1 in Lommel (B)

De Meierij van 's-Hertogenbosch was van oudsher het noordoostelijke kwartier van het

hertogdom Brabant. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het, met het noordelijk deel

van het kwartier van Antwerpen, afgescheiden van de rest van het hertogdom.

De vrede van Munster in 1648 formaliseerde de scheiding tussen de noordelijke en

zuidelijke provinciën van de Nederlanden. Het noorden ging verder als de Republiek der

Verenigde Nederlanden, de zuidelijke gewesten bleven de Spaanse (later: Oostenrijkse)

Nederlanden. De grens liep dwars door de oude hertogdommen Brabant en Limburg.

Staats-Brabant werd als generaliteitsland voortaan rechtstreeks bestuurd door de

Staten-Generaal in Den Haag.

Op het gebied van bestuur en rechtspraak, maar ook van godsdienst en onderwijs

veranderde er veel voor de bevolking van de meierij. Bovendien had nieuwe wetgeving

ook grote consequenties voor de bevolkingsregistratie. 

In deze lezing worden de gevolgen van de vrede van Munster voor de meierij van de

's-Hertogenbosch besproken. Bovendien wordt uitleg geven bij de wijze waarop de

stamboomonderzoeker in deze regio met deze gevolgen te maken heeft, en tips
gegeven voor genealogisch onderzoek in de meierij van 's-Hertogenbosch.

Gratis inkom voor leden van NGV Kempen- en Peelland, vzw Erfgoed Lommel en 

FV-Provincie Limburg vzw.  Niet leden betalen € 2,00.

VERZENDING DE TWEE KWARTIEREN

Vanaf september wordt ons tijdschrift "De Twee Kwartieren" voortaan ook per e-mail

verzonden aan leden die hun voorkeur hebben opgegeven voor een digitale versie in

PDF. Hebt u de berichtgeving daarover gemist, en wilt u ook uw tijdschrift liever per

mail dan per post ontvangen kunt u dat alsnog met een e-mail aan de redactie

doorgeven. Degenen die dat hebben aangeven, of niet hebben gereageerd ontvangen

het blad als vanouds via de post.

De eerste Eurovisie-uitzending

Op 6 juni 1954 vindt vanuit Montreux, Zwitserland de eerste rechtstreekse Europese

televisie-uitzending plaats. 
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Foto Ger Kleinbergen

Foto Ger Kleinbergen

AFSCHEID RICHARD DE GROOD ALS TWEEDE SECRETARIS

Tijdens de ledenvergadering van 8 april jl, is afscheid genomen van dhr. Richard de

Grood. Na een functie binnen het bestuur te hebben bekleed gedurende vier jaar heeft

Richard te kennen gegeven. Dat hij niet voor een nieuwe termijn beschikbaar was. 

Hij blijft even plaatsvervanger

totdat onze secretaris weer

beschikbaar is. De voorzitter,

Anton Neggers, bedankte hem

voor het werk dat hij

gedurende die jaren heeft

verricht. Richard was tweede

secretaris en heeft zich o.a.

bezig gehouden met de

verzending van ons tijdschrift. 

Tevens was hij betrokken bij het tot stand komen van het nieuwe uiterlijk van ons blad

“De Twee Kwartieren”. Als dank bood Anton Richard een boekwerkje aan.
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CURSUS ALDFAER

De cursus over het genealogisch computerprogramma Aldfaer is een groot succes. De

evaluaties van de deelnemers aan de eerste cursus zijn enthousiast, en voor de tweede

cursus, die in september zal starten, zijn al nieuwe aanmeldingen. Voor meer informatie

en aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat NGV-KPL 

tel: 0499-373523 of 06-41650957 e-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl.

Overigens wil het bestuur volgend jaar ook een cursus over GensDataPro, het

genealogisch programma van de NGV, gaan aanbieden. Suggesties hierover zijn welkom

bij het secretariaat.

2  KWARTIERSTATENBOEK VAN DE AFDELING KEMPEN- EN PEELLANDe

Op 5 november 2013 werd het 2  Kwartierstatenboek van de afdeling Kempen- ene

Peelland officieel gepresenteerd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het

verenigingscentrum. 

Het boek bevat 160 pagina's, is voorzien van een Inleiding in de kwartierstaatkunde,

een beschrijving van Nederland rond 1880 en een analyse van naamdragers,

familienamen en naamsvarianten. De in totaal 106 kwartierstaten zijn geúndiceerd op

achternaam, geboorteplaats, huwelijksplaats en beroepen.

Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. U kunt een exemplaar van het boek
bestellen voor de prijs van € 15 (exclusief verzendkosten). Neemt u daarvoor contact

op met Henk Unij, Taunus 1, 5706 PC  Helmond e-mail: h.unij@hccnet.nl 

Geeft u a.u.b. uw naam en adres bij uw bestelling op.
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1954 – 2014 AFDELING KEMPEN-EN PEELLAND 

VAN 

DE NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

De presentatie van de nieuwjaarsbijeenkomst 2014 omzetten in een bijdrage voor de

jubileum editie van “De Twee Kwartieren”. Een leuke opdracht, echter al mijmerend

hierover komen naast de daarin genoemde feiten ook vele andere gedachten boven,

zowel heel persoonlijke als ook gedachten aan de vele mensen die de NGV gemaakt

hebben en in wezen dus de NGV zijn. Wat een bezieling, energie en tijdsinvestering

moet hier aan ten grondslag gelegen hebben, zowel bij de oprichters als ook bij de

(bestuurs) leden van de eerste uren.

Zestig jaar in genealogische termen eigenlijk: recente geschiedenis.  Maar wat kan er

veel, heel veel gebeuren en veranderen in zestig jaren zowel maatschappelijk,

technologisch, sociaal en natuurlijk ook familiair. 

In 1954 was de opkomst van het internet en de sociale media waarschijnlijk nog

onvoorstelbare science fiction. Terwijl dit en het gebruik van een, genealogisch

computerprogramma nu, voor de huidige genealoog, een schier onontbeerlijk

hulpmiddel is. 

Zestig jaar geleden als kleuter en later bij het opgroeien met onze grootvader en de

aanwezige neefjes en nichtjes wandelen door onze geboortestad. Wat had hij

fantastische verhalen, wat jammer ook dat veel details van zijn verhalen in de loop van

die zestig jaren verloren zijn geraakt. Het beloofde ijsje, ja ook dat was toen, zeker zo
belangrijk. Echter de glans van zijn bevlogenheid is gebleven en ben ik in mijn

geboortestad, steeds weer voel ik die oude nostalgie en ontvangen warmte van dat

kleine en later wat grotere kind. Wat graag zou ik nu, na mijn pensionering en actief

bezig met onze familiegeschiedenis nogmaals zondags met onze opa gaan wandelen

en luisteren naar zijn prachtige verhalen. Bij hoeveel van onze leden is een dergelijke

ervaring misschien mede de kiem geweest voor de genealogie? 

Dit alles natuurlijk terzijde want daar gaat het nu niet om. Waar het wel omgaat is de

NGV en de afdeling Kempen- en Peelland in het bijzonder, een vereniging van en voor

leden of mooier gezegd van mensen voor mensen. Van mensen die evenals ik op een

of andere manier geraakt zijn door en over de geschiedenis van mensen. En daarom

als hommage aan allen nogmaals een opsomming van zo maar wat feiten en

gebeurtenissen. 

De Nederlandse Genealogische Vereniging 

Alhoewel 1 juni 1946 in de statuten genoemd wordt als de officiële oprichtingsdatum

van de NGV bestaat de vereniging in het geheim toch al iets

langer. Namelijk al sinds december 1944, ontstaan uit een aantal “zomaar toevallige

ontmoetingen” van de (Brabantse) heren, ir. F.A. Nelemans, M.D. Kilsdonk en J.T. van

der Ham, in de schuilkelder van de Kromhout Motoren Fabriek in Amsterdam- Noord.

Tijdens deze noodgedwongen ontmoetingen vernamen ze van elkaars genealogische 
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belangstelling die leidde tot initiatieven waarbij ook de heren A. Vogelpoel en K.J.J. van

Rijn werden betrokken. Deze vijf heren gelden als de oprichters van de NGV. 

De oprichtingsvergadering had vanwege WO-II, in het geheim plaats in het clublokaal

van een wandelsportvereniging aan de Blasiusstraat 95 te Amsterdam.

De NGV is in 1944 begonnen met vrijwel niets anders dan plannen, goede voornemens

en enthousiasme. 

En al in december 1945 werd, ondanks de papierschaarste, het allereerste nummer van

Gens Nostra uitgegeven. 

Het gevolg daarvan was weer dat het

ledental razend snel groeide want

naast een lidmaatschap was er nu ook

een tastbaar genealogisch tijdschrift

dat toentertijd elke maand in de

brievenbus viel.
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Aanvankelijk werd de NGV bestuurd door een aantal leden van het eerste uur en wat

vertrouwde relaties. Echter na oprichting van de eerste plaatselijke afdeling (Den Haag

in 1947) en zeker toen nog andere afdelingen volgden was het hoog tijd voor een

andere verenigingsstructuur. 

Op 13 maart 1948 werd voor het eerst door de afgevaardigden van de afdelingen een

landelijk hoofdbestuur gekozen. De voorlopige statuten werden vervangen en ter

goedkeuring aan de Minister van Justitie voorgelegd. In augustus 1949 kreeg de NGV

de Koninklijke goedkeuring en de status van rechtspersoon.

(Bron: www.ngv.nl)

 Afdeling Kempen- en Peelland

Nog geen tien jaar na de oprichting van de NGV (Amsterdam) worden leden en

belangstellenden door het hoofdbestuur uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering,

van de afdeling Brabant (de huidige afdeling Kempen- en Peelland). De vergadering

vindt plaats op 12 juni 1954 in het voormalige Hotel Restaurant en Café “Limburgia” op

de Markt te Eindhoven. De agenda bestond uit twee items namelijk: de verkiezing van

een afdelingsbestuur en vervolgens een causerie door de heer Heeren, de toenmalige

gemeente archivaris van Helmond.

(Bron: J.Spoorenberg, 40 jaar Kempen- en Peelland)

Citaat uit het verslag van de secretaris over het jaar 1954.

In januari 1955 schrijft de heer Plouvier, secretaris van de afdeling Brabant in zijn

verslag aan het hoofdbestuur dat men met groot vertrouwen het jaar 1955 tegemoet

ziet. In 1956 echter, blijkt uit correspondentie van de afdeling Brabant met het

hoofdbestuur dat er binnen de nog relatief jonge afdeling “problemen” zijn. Wat exact

deze problemen waren is onbekend al kunnen de fragmenten uit onderstaande

briefwisseling een mogelijke indicatie geven.

Tour de France 1954

In 1954 won de Fransman Louison Bobet voor de tweede achtereenvolgende keer de

Tour de France. Wout Wagtmans, Wim van Est en Henk Faanhof wonnen een etappe.
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De brief waaruit bovenstaande tekst is gekopieerd, is ondertekend namens het

afdelingsbestuur door de toenmalige secretaris drs. J. Plouvier en namens het

hoofdbestuur door dhr. F. Rensen, secretaris. De dagtekening was november 1956.

Een uitnodiging namens het hoofdbestuur met als dagtekening 27 februari 1957
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Mogelijk was de tekst in bovenstaande uitnodiging wat zwart wit gesteld. Op 28 februari

1957 wordt in “Hotel Royal” de heroprichtingsvergadering gehouden en wordt de

voormalige afdeling “Brabant”, afdeling “De Kempen en Peelland”. 

Kempen- en Peelland 

Een naam die later op terecht advies van de heren Van Emstede en Tops veranderd

wordt in het historische juistere “Kempen- en Peelland”. 

Later in dat zelfde jaar zijn ook de afdelingen West Brabant en Tilburg-’s Hertogenbosch

een feit.

(Bron: J. Spoorenberg 40 jaar afdeling Kempen- en Peelland)

Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen in de jaren 50 

Verzuiling

In de jaren 50 van de vorige eeuw is er een grote verdeling in de Nederlandse

samenleving op levensbeschouwelijke of sociaaleconomische gronden. Herkenbaar aan

onder andere organisaties, verenigingen, scholen, politieke partijen, omroeporganisaties,

kranten, de gezondheidszorg.
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Het is zelfs merkbaar binnen de NGV zoals blijkt uit onderstaande tekst uit een

ingezonden brief van een lid van de afdeling Brabant als reactie op een artikel in Gens

Nostra (zie pagina 42 van dit blad).

De brievenschrijver wordt gehoord, want naar aanleiding van zijn protest wordt door het

hoofdbestuur een extra Algemene Vergadering bij elkaar geroepen. In vitro fertilisatie en

genoemde fecundatio artificialis is anno 2014 in de maatschappij en binnen de

gezondheidszorg een geaccepteerde handeling.
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Nijpende Woningnood

Eindhoven in Beeld, een bijdrage van Frans Gommers. “Kamer bewoning” in Woensel 1954

De jaren 50 worden ook gekenmerkt door een nijpende woningnood. Jarenlang zijn er

geen of nauwelijks nieuwe huizen gebouwd vanwege de sociale crisis in de jaren 30 en

later de bezetting door Nazi-Duitsland. Bovendien heeft deze oorlog Nederland ook heel

wat goede woningen gekost. 

Een andere reden is dat na de bezetting de vraag naar woningen groot is en er zelfs

een ware geboortegolf ontstaat de zogenaamde “baby boom”. Bij dat alles kreeg

Nederland ook nog eens te maken met het rampjaar 1953. Het jaar waarin de grote

dijken doorbraken in Zeeland, West–Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden, een groot

deel van de bevolking verdronk of werd, van het ene op andere moment, volledig

dakloos. 
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MAAR NIET ALLEEN KOMMER EN KWEL IN 1954

* Geboorte 150.000e inwoner van Eindhoven, (Josje de Busio)

* Lancering van de commerciële frikandel. (Dordrecht) 

5 jaar later in Deurne bij Beckers industrieel vervolmaakt.

* Weliswaar een koude zomer. Gemiddeld 15 graden en er viel 328 millimeter

neerslag. Maar op 3 februari werd wel de tiende Elfstedentocht gereden.

* Opening eerste Nederlandse autosnelweg. Een deel van de huidige A2 van

Amsterdam naar Utrecht. 

* De UEFA en het betaald voetbal zagen het licht.

* Misschien bent u in dit jaar geboren of zijn uw ouders getrouwd ?

* De eerste op silicium gebaseerde transistor geproduceerd door Texas Instruments

Jeen van den Berg komt als eerste over de finish op de Dokkumer Ee bij de Prinsentuin

in Leeuwarden. Tresoar

Elfstedentocht

Op 03 februari 1954 won Jeen van den Berg de Friese Elfstedentocht in 7 uur en 35 minuten. Het

weer was op 03 februari 1954 in Leeuwarden, Friesland: Licht bewolkt, geen neerslag,

oostnoordoostenwind van 3.6 meter per seconde(3Bft). Maximumtemperatuur -0.7°C.

Minimumtemperatuur -10° C. (Anton Verhoeven uit Dussen werd 5de in 7 uur en 36 minuten)
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Emigratie naar bijvoorbeeld Australië, Canada, Amerika en….? 

De bekendste emigratiegolf binnen de Nederlandse geschiedenis is ontstaan na WO II.

Veelal jonge stellen kiezen ervoor om een nieuw bestaan op te bouwen buiten

Nederland. Natuurlijk speelden economische motieven en werkgelegenheid hierbij een

rol maar ook de politieke aanmoediging, woningnood en de angst voor een nieuwe

oorlog. Maar ook de ontwikkelingen in agrarische bedrijven zoals tractoren in plaats van

paarden, de verlaging van melkprijzen en ruilverkavelingen zijn hier zeker debet aan.

M.S. Van Oldenbarnevelt 

N. T. V. G. 99. 11. 17 1262 ZATERDAG 23 APRIL 1955

Emigratie en Immigratie in de Jaren 1950-1954, - Uit het Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (Maart 1955) blijkt dat gedurende de laatste jaren de

emigratie de immigratie bijna steeds heeft overtroffen. Vergeleken met de toeneming

der bevolking gedurende die jaren zinkt dit echter in het niet, zoals uit onderstaande

tabel blijkt.

Emigratie totaal Immigratie totaal Aantal inwoners x 1000

1950 50.697 70.602* 10027

1951 67449 45.016** 10.200

1952 81347 33.666 10.328

1953 67080 35.449 10.436

1954 61.411 42.425 10.551

*   waarvan 44.909 uit Indonesië 

** waarvan 30.252 uit Indonesië 
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Migratie naar Eindhoven en omgeving

In de jaren vijftig is de economische situatie en werkgelegenheid nog matig en

herstellende. In Eindhoven en omgeving zien we door bedrijven als PHILIPS, DAF (plus

de toeleveringsbedrijven) en de Technische Hoge School (1956) (de latere Technische

Universiteit TUE) echter een duidelijke groei.

Door de toename van werk in en om Eindhoven ontstaat een tweede migratiegolf naar

Eindhoven en de omliggende gemeenten. Dorpskernen van bijvoorbeeld Geldrop,

Heeze, Son en Breugel, Nuenen, Best maar ook Eindhoven zelf zijn in de laatste zestig

jaren drastisch veranderd door de expansie van de bevolking en de daarbij horende

nieuwe woonwijken. 

Tekst en foto uit advertentieposter 1954
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Rond 1950 werden de eerste televisies in Nederland verkocht. De televisies werden

gemaakt door Philips. Veel mensen waren bang dat de televisie het einde zou zijn van

het ”gezellige” gezinsleven. Philips speelde in op de angst voor het nieuwe apparaat.

Het bedrijf liet zien dat het thuis nog veel gezelliger zou worden als je allemaal samen

naar de televisie keek.

(Bron: Philips Company Archives)

49De  Twee  Kwartieren,  jaargang  22,  nr.  2,  juni  2014      



Twee grote migratiegolven (de eerste rond de 20  eeuw wisseling en de komst van dee

Philips gloeilampenfabriek) hebben anno 2014 een causaal verband met het feit dat veel

leden van de afdeling Kempen- en Peelland hun directe roots elders in Nederland en

zelfs daarbuiten hebben. Lid zijn van Kempen- en Peelland is lid zijn van de NGV en de

vele mogelijkheden en bronnen voor genealogisch onderzoek. 

Ingezonden door Marie-Louise van Wijk-van Duurling

MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-05-2014, landelijk totaal 8281 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 298 en 25 bijkomende leden

Nieuw lid

Dhr R. Daverveld Boxtel

Dhr H.J. Duisters Akkrum

Mw M. Hellings Best

Dhr M.M. Huizing Eersel

Dhr J.M.M. Kuijpers Kronenberg

Dhr G.H.C. van den Oetelaar Liempde

Dhr G.J. Scholl Eindhoven

Dhr J. Vannuffelen Beerse (België)

Overleden
Mw J.E.M. van Eupen Hapert

Einde lidmaatschap

Dhr P.P. van den Bemt Eindhoven

Dhr J.H.M.E. van Schagen Nuenen

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

WK Voetbal Zwitserland 1954

In 1954 werd West-Duitsland (BRD) wereldkampioen voetbal door Hongarije, in het

Zwitserse Bern, met 3-2 te verslaan (Het wonder van Bern).
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EEN COLLAGE VAN 22 JAARGANGEN 

Brown versus Board of Education

Na een juridische strijd van enkele jaren besliste het Hooggerechtshof van de Verenigde

Staten op 17 mei 1954 dat rassenscheiding op scholen in strijd was met het veertiende

amendement van de Amerikaanse grondwet en daarom ongrondwettig was. Het zwarte

meisje Linda Brown moest daarom toegelaten worden op een blanke school.

Het eerste Mededelingenblad

Maart 1993 
Mededelingenblad Maart 1993

kleur van de Brabantse heide

Het laatste losbladige

Mededelingenblad 1992

De Twee Kwartieren 

Maart 2014
De laatste uitvoering van het 

Mededelingenblad
Mededelingenblad Juni 1998
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DE KRONIEKEN VAN HENDRIK GODEFRIDUS VAN MOORSEL

1796 14 Mei wordt in Engeland door Doctor Edward Jenner de inenting met koepokstof

het eerst gevonden.

1796 5 November zijn te Heeze het laatste voor den gereformeerden predikant

ondertrouwd Arnoldus Scheepers en Engel van Deursen en zijn den 20 November 1796

voor schepenen gehuwd. Sederd de hervorming werden de meeste minvermogende

door den Domme getrouwd; dit koste maar 60 cents of 12 stuiver voor den ondertrouw

en 60 cents voor den trouw; en zodanig huwelijk was even wettig als voor de

scheepenen der plaats; vermogende lieden zoo wel de R. C. als de gereformeerden

trouwden voor het gerecht.

1798 bevolking der gemeente Heeze bedroeg 1641, namenlijk 1592 katholiek en 49

protestanten.

1799 October werdt te Rotterdam door den geneesheer Leonard Davids de eerste

koepokstof inenting verrigt in ons vaderland aan den persoon genaamd H. J. Batmer

te Rotterdam woonachtig.

1800 1 Januarij is als secretaris van Heeze, Leende en Zes Gehuchten in functie

getreden de Heer & Mr Hendrik van Moorsel, geboortig van Helmond, Advocaat en des

tijds Representant van het volk van Bataafsch Braband te 's Bosch; dit is de eerste

Roomsch Catholijke die sederd de Reformatie secretaris van Heeze is geweest.

1800 9 November zodanige geweldigen storm uit het West Zuid Westen, dat bij

menschen geheugen dergelijken niet gewoed heeft; met duizend en duizende bomen

zijn ontworteld en geen dorp noch plaats door geheel Europa wierdt gevonden waar

niet gebouwen waren omgerukt, ingestort of schaden aan de zelven waren toegebragt;
vele torens hebben deze sterken wind niet kunnen wederstaan; die van Woensel is daar

bij afgewaaijd; ook waren de zeeën bedekt met wrakken van verbrijzelde schepen; er

moet te gelijker tijd een beweging in de aarde geweest zijn, terwijl het water in de

gewone putten zelfs daags voor den storm met de oppervlakte der aarde gelijk stond

zonder dat het te voren veel geregend noch gesneeuwd had; te Heeze tusschen Creijl

en Hout stond een dennen bosch van den Heer van Heeze van zware bomen dat bijna

geheel tegen den grond lag; een groot aantal menschen verlieten hunne huizen en

zochten agter hagen en struiken eenige schuiling; de storm was zoo sterk dat de

menschen het bezwaarlijk op de benen houden konden en omwaaijden. Dezelve begon

des morgens om 6 uren, wies langzaam aan, en duurde voor de geheelen dag, was des

naarmiddags van 1 tot 5 uren op het ergsten en bedaarde des nachts om twaalf uren;

men dagt dat er geen gebouw meer zoude hebben blijven staan; meest waren dezelven

dakeloos, en ik zou niet liegen, wanneer ik zeide dat er niet een gebouw gevonden

wierdt of het zelve heeft min of meer geleden; te Heeze stond een bosch van zware

dennen tusschen Creijl en Hout, hetzelve was voor meer dan 4 gedeelten tegen den

grond gewaaijd en overal waren de meeste wegen versperd door de gevallen bomen. 
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GERRIT KLUIJTMANS, ZOON VAN CORNELIS, ZOON VAN WILLEM 

OF TOCH VAN HENRICK?

Op 2 augustus 1816 om een uur ’s middags overlijdt in Best (gemeente Oirschot)

Gerardus Kluijtmans, agt en zeventig jaar, geboortig van St. Oedenrode. De aangevers

zijn de twee veldwachters van Oirschot: Jan Gragtmans en Cornelis Blankers. Als ouders

van de overledene geven zij op: Cornelis Kluijtmans en Geertruij van Strijp.

De invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 heeft de registratie van geboorte,

huwelijken en overlijdens in vergelijking met de doop- trouw- en begraafboeken uit ze

zeventiende en achttiende eeuw aanzienlijk verbeterd. Toch moeten we er op bedacht

zijn dat met name in de eerste decennia na de invoering de akten nog vaak

onjuistheden bevatten. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand moest het veelal doen

met de informatie die de aangevers hem gaven, en die was niet altijd accuraat. Zo ook

in het geval van Gerrit Kluijtmans. 

Gerrit woont het grootste deel van zijn leven in Liempde. Daar treedt hij op 14

september 1766 in het huwelijk met Geertruida Peter van Strijp, de vrouw die in zijn

overlijdensakte wordt genoemd als zijn moeder. Volgens zijn trouwakte is Gerrit vóór

zijn huwelijk reets omtrent seeven maanden woonagtig geweest tot Boxtel en bevorens

tot St. Oedenrode. In zijn trouwakte is zijn patroniem Hendrik, en dat komt overeen

met de borgbrief die de schepenen van Sint Oedenrode op 3 september 1766 afgeven

voor zijn vestiging in Liempde. Ook in het doopboek heet Gerrit meestal: Gerardus

Henrici, maar bij de doop van zoon Henricus op 26 september 1772 noteert de pastoor:

Gerardus Wilhelmi. 

Cornelis, Wilhelmus of toch Henricus? In het doopboek van Sint Oedenrode komt de
doop van Gerardus, de zoon van Cornelis, Wilhelmus of Henricus Kluijtmans in ieder

geval niet voor. De doopgetuigen bij de kinderen van Gerrit en Geertrui kunnen wellicht

uitkomst bieden. Daar zijn gelukkig kennelijk veel familieleden van de vader bij. We

komen tegen: Joannes Cluijtmans, Maria Henrici Cluijtmans, Henricus Cluijtmans,

Josephus Petri Cluijtmans en Catharina Cluijtmans, en ook nog een Helena Gastenberg

(de naam van Hastenberg komt vaker in Sint Oedenrode voor).

Josephus is de meest opvallende voornaam: op 20 maart 1731 wordt in Sint Oedenrode

gedoopt: Josephus, de zoon van Henricus Adrianus Cluijtmans en Gertrudis Adrianus

van Astenberg. Na enig zoekwerk wordt het huwelijk gevonden van: Henricus Art Jan

Hanse en Geertruij Adriaen Adriaen van Hastenberg: zij trouwen voor de schepenen in

Sint Oedenrode op 7 november 1723. Ook het patroniem van Henricus schept

verwarring: hij heet soms Henricus Adrianus, maar meestal Henricus Arnoldus. In het

doopboek wordt als zijn familienaam vooral A(e)rts genoteerd: de naam Cluijtmans

komt alleen voor in 1729 en 1731. Onder de kinderen treffen inderdaad een Jan, Maria,

Josephus en Catharina, en tweemaal Gerardus: de eerste keer op 9 juli 1742, en de

tweede keer op 1 oktober 1744. De laatste is onze Gerrit.

Henrick Aert Cluijtmans wordt gedoopt te Sint Oedenrode in september 1679: hij is de

zoon van Arnoldus Jan Hense en Helena.

De betrouwbaarheid van de oudste akten van de Burgerlijke Stand laten dus te wensen

over, maar zeker als de gezochte persoon geen autochtone inwoner is van het dorp
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zullen er ook in de DTB’s vaker verschrijvingen voorkomen. Laat je niet misleiden door

spelfouten in familienamen, of door verschillende patroniemen: gebruik je gezonde

verstand en je speurzin, en zo kun je toch vaak komen tot de oplossing van een

genealogische puzzel.

Ingezonden door Anton Neggers

DRONKEN DOOR DE AANMAAKLIMONADE

Op dinsdag 21 september 1954 was mijn neefje geboren; toevallig op dezelfde dag dat

een andere oom ook zijn geboortedag vierde.

Mijn vader, mijn oudste, mijn tweede zus en ik gingen daar op de fiets naar toe, want

een onderwijzer had toen nog geen auto. Het weer was goed. Moeder bleef thuis om

op de andere twee kinderen te passen. De doop vond plaats op woensdag 22

september in de Antoniuskerk in Tongelre. Na de doop was er een feestje en kregen

wij aanmaaklimonade en beschuit met muisjes en dan buiten spelen. Na het feest

gingen wij weer naar huis terug. Wij woonden tegenover het later gebouwde

kantoorgebouw van Philips Nederland aan de Boschdijk.

Op de terugweg gebeurde het en ik weet er niets meer van af. Ik ben gevallen en toen

ik bijkwam, stond er een groep vreemde mensen over me heen gebogen. Ik voelde me

niet goed, had veel pijn en bleef liggen. Een ziekenwagen heeft me naar het ziekenhuis

gebracht, daar overgegeven en van daar uit ben ik weer thuis gekomen. Ik had een

behoorlijke hersenschudding en moest minstens zes weken plat blijven liggen;

standaardtarief voor die tijd.
Deze val heb ik van het begin af aan verweten aan de aanmaaklimonade; daar was ik

dronken van geworden! Sindsdien heb ik nooit meer aanmaaklimonade gedronken,

want ik wilde hem niet meer! Ik vond hem ronduit vies.

Zes weken plat liggen heeft deze, toen bijna achtjarige, niet gehaald; ik was veel sneller

genezen. En dat tot opluchting van mijn moeder.

De gedachte dat het aan de aanmaaklimonade lag, heb met het klimmen der jaren als

een lachertje beschouwd. Toch heb ik sindsdien niet meer spontaan zo’n soort limonade

gedronken.

Ingezonden door Louis de Wit

Bilderberg-conferentie

Van 29 tot 31 mei 1954 vindt in hotel De Bilderberg in de bossen van oosterbeek bij

Arnhem de eerste officiële Bilderberg-conferentie plaats. Gastheer Prins Bernhard.
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN…. 

ANTON CLEMENS JACOBUS MARIA SCHELLENS (1887-1954)

Anton Clemens Jacobus Maria Schellens (roepnaam: Antoon) overleed te Eindhoven op

10 juni 1954. Hij kwam om bij een verkeersongeluk op de hoek van de Poeijerse straat

en de Jan Tooropstraat. Antoon Schellens werd geboren te Geldrop als zoon van de

fabrikant Charles Augustinus Josephus Jacobus (Jacques) en Mathea Maria Cornelia

Eijkens, die woonden in de Hofstraat 4. Zijn grootvader was Jacobus Schellens, die zich

in 1839 vanuit Eersel in Eindhoven had gevestigd en een fabriek voor katoen en linnen

goederen had opgericht. De fabriek stond aan de Augustijndreef bij de Dommel, en

vervaardigde als eerste in Nederland ook trijp (fluweel uit mohair). 

Anton ging naar school in Sittard, Nijmegen en Aken. Zijn echtgenote Dorothea

Richarda Maria van Wijck, met wie hij getrouwd was op 3 juni 1912, was geboren te

Renkum. Zij woonden aanvankelijk in Geldrop, maar op 18 februari 1918 vestigden zij

zich in Eindhoven. Zij woonden op stand, daar waar alle notabelen van Eindhoven

resideerden, op de Parklaan 34, in het huis de driehoek. Het echtpaar had twee

kinderen: de dochters Maria Matthea (geb. te Tongelre op 27 oktober 1918) en Matthea

Jacoba (geb. te Eindhoven op 6 oktober 1920).
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Anton was directeur van de N.V. Wollenstoffenfabriek H. Eijcken en Zoon te Geldrop.

Maar hij had ook andere bezigheden. Hij was fanatiek kunstverzamelaar, en lid van de

commissie van toezicht van het Eindhovensche Stedelijk van Abbe Museum. Maar vooral

was hij een verdienstelijk amateur-fotograaf. Schellens fotografeerde het gewone leven

van de Brabander, en was een van de oprichters van de Eindhovensche Amateur-foto

Vereniging (EAV). Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven bezit een groot aantal

foto's van zijn camera, en ook het museum Boymans van Beuningen en het Brabants

Fotoarchief hebben foto's van Schellens in hun collectie. 

Op donderdagmiddag 10 juni 1954, rond één uur, werd de auto van Antoon Schellens

op een kruispunt door een "van links komende, met stenen geladen vrachtwagen in de

flank gegrepen en vrijwel geheel vernield. De vrachtwagen kantelde en liep eveneens

zware beschadigingen op. De bestuurder van deze wagen, de 23-jarige W.D. uit Boxtel,

kreeg een lichte hersenschudding en inwendige kneuzingen." Antoon Schellens werd

op slag gedood. Dochter Maria Matthea (Mies) trouwde met Paul Mignot, en werd ere-

burger van de stad Eindhoven. Zij is onder andere een van de oprichtsters van de

Eindhovense Stadsschouwburg.

Ingezonden door Anton Neggers

A.C.J.M. Schellens, Het eten van een maaltijd naast het open vuur in de haard.
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DRIEMAAL DIAMANT

Bij een 12½ jarig jubileum hoort koper, bij 25 jaar zilver, bij 50 jaar goud, en een 60

jarig jubileum is diamant. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal diamanten

bruiloften, echtparen die zestig jaar getrouwd zijn, de afgelopen jaren is verdubbeld. 

Voor onze voorouders uit de zestiende en zeventiende eeuw was een huwelijk van 50

jaar vaak al een onoverkomelijke hindernis. Maar in de vorige eeuw nam de gemiddelde

leeftijd zodanig toe dat kranten steeds vaker melding maakten van een diamanten

bruiloft. Bij gelegenheid van het 60 jarig jubileum van onze afdeling presenteren wij u

drie diamanten bruidsparen die hun jubileum vierden in een tijd dat dat nog als een

grote zeldzaamheid werd beschouwd.

TILBURG 1932

De nieuwe Tilburgsche courant plaatste op 11 april 1932 het volgende bericht:

"Heden herdenken de heer Jan Rutten en Mej. Maria Nouwens, Heikstraat 42, de

ouders van den bekenden pater Rutten M.S.C. die in 1904 in Nieuw Pommeren

(Australië) door zijn bediende vermoord werd, den dag dat zij 60 jaar geleden in den

echt verbonden werden."Johannes Rutten en Johanna Maria Nouwens trouwden te

Tilburg op 11 april 1872. Beiden waren geboren in Tilburg. 
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Jan Rutten was aanvankelijk fabriekwerker, maar wist zich door vlijtig te studeren van

spinner op te werken tot Levens-verzekeringsagent van de Levensverzekeringsbank

Amsterdam. Zijn vrouw Mie dreef een winkeltje. Het echtpaar kreeg zestien kinderen,

waarvan er elf het eerste levensjaar overleefden. Hun oudste zoon, Henricus Wilhelmus

Franciscus, werd priester bij de Missionarissen van het Heilig Hart (in het Latijn:

Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu; afgekort: MSC, in de Tilburgse volksmond de Rooi

Harten genoemd. 

In 1900 vertrok hij naar de missie, en kwam uiteindelijk terecht in Neu Pommern in

Papoea Nieuw-Guinea, destijds een Duitse kolonie. Daar werd hij, 31 jaar oud, op 13

augustus 1904 met negen andere missionarissen vermoord door de inboorlingen. In de

Tilburgse wijk Goirke is een straat naar hem vernoemd. De vermelding van zijn

gruwelijke dood in het bericht over de diamanten bruiloft van zijn ouders, 28 jaar later,

bewijst hoeveel indruk die gebeurtenis moet hebben gemaakt. Het krantenbericht meldt

dat "op uitdrukkelijk verzoek van de jubilarissen het feest slechts in intiemen

familiekring werd gevierd. Dat nam echter niet weg dat van de receptie, die van 12 -

2 uur gehouden werd toch velen gebruik maakten om het echtpaar hun gelukwenschen

te komen aanbieden". Johannes Rutten overleed te Tilburg op 5 november 1933, zijn

vrouw volgde hem in de dood op 5 september 1935.

BOXTEL 1941

In het Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland stond op

12 november 1941 het volgende bericht:

Hendrikus Schalkx en Everdina van Hees trouwden op 11 november 1881 te Boxtel. De

bruidegom was geboren te Rotterdam, waar zijn vader Gerardus, afkomstig uit Boxtel,

in 1852 getrouwd was met Magdalena (Lijntje) van Gemert uit Oud Alblas. Net als zijn

vader was Hendrikus metselaar. Zijn vrouw Everdina stamt eveneens uit een oude

Boxtelse familie. Het echtpaar krijgt 12 kinderen, waarvan er al een aantal overleden

zijn als hun ouders hun diamanten huwelijksfeest vieren.

Everdina van Hees overlijdt, kort na de bevrijding van Boxtel, op 6 november 1944.

Haar echtgenoot leeft net niet lang genoeg om het einde van de Tweede Wereldoorlog

mee te maken: hij overlijdt te Boxtel op 26 februari 1945.
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STRIJP 1944

Van 26 juni 1944 dateert het volgende bericht uit het Dagblad van het Zuiden voor

Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland:

Joannes Baptista Hubertus Vereijken, fabrieksarbeider uit Helmond, trouwde op 9 juli

1884 te Helmond met Hendrika van de Kerkhof uit Asten. Ze krijgen acht kinderen. Op

23 november 1908 vestigt Jan Baptist zich met zijn gezin in Strijp. Aanvankelijk wonen

ze op de Schoot, later op de Keiweg. Het bericht uit de krant toont hoe een diamanten

bruiloft in Strijp gevierd behoorde te worden: "Het is vanzelf-sprekend, dat er in de

buurt (z.g. den Hurk) een feestcomité is opgericht en dat thans met grootsche plannen

bezield is." Het krantebericht vermeldt zelfs het adres van het secretariaat van het

Comité (mét hoofdletter) en kondigt een collecte aan. 
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In de krant van 29 juni wordt nog vermeld dat "het echtpaar J. Vereijken—Kerkhof te

Eindhoven (...) 18 Juli zijn diamanten huwelijksfeest (zal) vieren".

Hendrika van de Kerkhof overlijdt te Eindhoven (Strijp) op 24 november 1947, haar

echtgenoot, op de leeftijd van 89 jaar, op 8 februari 1950.

Ingezonden door Anton Neggers

KINDERPOSTZEGELS IN 1954

Ontwerper Sierk Schröder is vroeger door PTT Post

nogmaals gevraagd een emissie kinderpostzegels te

ontwerpen en wel die van 1954. 

De gezondheidsverbetering is op een illustratieve en

optimistische wijze verbeeld.

Ingezonden door Louis de Wit

De eerste transistorradio

Op 18 oktober 1954 wordt in de Verenigde Staten de Regency TR-1, 

de eerste draagbare transistorradio in zakformaat op de consumentenmarkt gebracht. 

De Regency kostte bij introductie 49,95 dollar.
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HUUR-OVEREENKOMST IN 1954

Onderstaand een overzicht wat de vader van Louis de Wit per maand
betaalde voor een woning aan de Boschdijk in Eindhoven.
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EEN VOC-MATROOS IN MIJN VOORGESLACHT

Op 10 september 1702 lieten mijn voorouders Jan Jansz Stol(c)k en Pietertje Eleman

uit Kralingen hun zoon Abraham Jansz Stolk dopen. Het was hun derde kind; er zouden

er nog zeven volgen. Van deze Jan Jansz Stol(c)k zijn diverse voorvaders Stolck bekend,

zie daarvoor referentie [1]. Zoon Abraham Jansz Stolk is betovergrootvader van mijn

betovergrootmoeder Klaasje Stolk. Deze Klaasje trouwde op 25 april 1818 in Vinkeveen

met mijn betovergrootvader Hendrik van Haeringen aan wie ik mijn achternaam te

danken heb. Van Abraham Jansz Stolk uit gezien behoor ik tot de 8ste generatie.

Abraham Jansz neemt een speciale plaats in mijn kwartierstaat in omdat hij al op 17

jarige leeftijd overleed, maar desondanks voor nageslacht heeft weten te zorgen ! 

Ik beschouw het daarom als bijzonder dat ik dit, zo'n 300 jaar later, kan opschrijven.

Op 14 juli 1720, dat is dus 17 jaar en 10 maanden na Abraham's geboorte, werd in

Kralingen weer een kind Abraham gedoopt waarbij als ouders werden opgegeven de

bovengenoemde 17 jarige Abraham Jansz Stolk en zijn eveneens 17 jarige vrouw

Leentje Abrahams Leeflang. Hun zoon Abraham werd vernoemd naar Abraham Davids

Leeflang referentie [2], de vader van Leentje, maar tegelijk ook naar zijn eigen vader

Abraham Jansz Stolk. Als getuigen bij de doop traden op Wijntje Ariens Hoogerbrugge,

Leentje's moeder, en Jan Ariens Hoogerbrugge, Leentje's oom. Helaas was de vader

van het kind, Abraham Jansz Stolk, niet bij de doop aanwezig; hij was op dat moment

namelijk al anderhalve maand dood. Het bijzondere daarvan is dat zeer waarschijnlijk

niemand bij die doop daarvan op de hoogte was!! Abraham was immers, en dat wist

iedereen heel goed, sinds 16 april 1720 met het VOC-schip "Berbices" op weg naar
Batavia. Veel later bleek echter dat hij al op 29 mei 1720 aan boord van dat schip

overleden was, en hoe zou dat bij de thuisbasis al op 14 juli 1720 bekend kunnen zijn?

Misschien via een praaibericht aan een schip dat op de terugreis was naar Nederland,

ergens aan de westkust van Afrika, een schip dat ook nog eens sneller zou moeten

varen dan de Berbices ? Het lijkt niet erg waarschijnlijk.

Abraham Jansz Stolk en Leentje Abrahams Leeflang trouwden op 24 december 1719 in

Kralingen. Hun namen werden daarbij iets anders gespeld : Abraham Jansz Stolck en

Lena Abrahams Langleeven, (vooral die laatste achternaam roept gemengde gevoelens

op als we aan haar echtgenoot Abraham denken). Teruggerekend vanaf 14 juli 1720,

de doopdag van hun zoon Abraham, was Leentje bij haar trouwen ongeveer 2 maanden

zwanger. Zelf was zij op 23 juli 1702 geboren in Capelle aan den IJssel. Bij haar

huwelijk was zij dus 17 jaar en 5 maanden oud; Abraham was toen 17 jaar en 3

maanden. Hun zoon Abraham moet dus verwekt zijn toen Abraham amper 17 was! De

tienerzwangerschap van Leentje is ongetwijfeld de reden geweest voor hun huwelijk

op een zo jeugdige leeftijd. Daarmee was uiteraard nog lang niet alles voor elkaar, want

hoe moest er nu brood op de plank komen ? 

Dat probleem werd gelukkig (??) opgelost doordat Abraham in dienst trad bij de

Verenigde Oostindische Compagnie, de VOC. Een werknemer van de VOC kon namelijk

meteen een schuldbrief /obligatie ondertekenen tot maximaal 300 gulden, afhankelijk

van de rang. De schuldbrief was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd 

62 De  Twee  Kwartieren,  jaargang  22,  nr.  2,  juni  2014      

aan de toonder uitbetaald. Referentie  [3] geeft de gegevens die betrekking hebben op

Abraham en zijn VOC-schip:

____________________________________________________________

Opvarende: Abraham Janz Stolk . Afkomst: Cralinge. Beroep: Matroos. 

Maandbrief: Nee. Schuldbrief: Ja. 

Gebeurtenis: EindeVerbintenis. Datum: woensdag 29 mei 1720. 

P laats: Schip berbices. Gebeurtenis: Vertrek Kamer. 

Datum: dinsdag 16 april 1720. 

Gebeurtenis: Aankomst Kaap Datum: woensdag 28 augustus 1720. 

Gebeurtenis: VertrekKaap. Datum: zondag 3 november 1720 

Gebeurtenis: AankomstIndie. Datum: dinsdag 21 januari 1721. Documenttype: 

VOC Opvarenden. 

Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC . Collectiegebied: Overzee. 

Archief: VOC Opvarenden. Registratienummer: 12802. Pagina: 58. 

Plaats: Zeeland. Boek: Zeeland. Bestemming: Batavia. 

Schip Berbices :

Bouw : Gebouwd in 1709 voor de Kamer van Zeeland op een werf in Middelburg. 

Gebruikt: In gebruik bij de VOC vanaf 1709 tot 1734 (OPGELEGD, Batavia). Lengte 160

voet .Laadvermogen 1136 ton. Bemanning 250-300 koppen. 16/04/1720

Wielingen. 21/01/1721 Batavia Zeeland, Frederik van Eik via: Kaap de Goede

Hoop van 28/08/1720 tot 03/11/1720.

___________________________________________________________

Het is niet geheel duidelijk welk type schip het betrof; misschien was het een
zogenaamd spiegelretourschip, zie Fig. 1 voor een voorbeeld. Dit type wordt, in

tegenstelling tot andere scheepstypen, in de originele bronnen vaak niet met typenaam

maar als "schip" aangeduid; zoals hierboven als het "schip Berbices". We houden een

slag om de arm, omdat de Berbices niet voorkomt in de lijst bekende

spiegelretourschepen die dienst hebben gedaan bij de VOC, zie hiervoor referentie [4]. 

Qua uiterlijk verschilden de spiegelretourschepen niet veel van de oorlogsschepen van

de Republiek. Zij waren over het algemeen bewapend met hetzelfde type kanon, maar

dan minder in aantal. In tijden van nood konden deze schepen dan ook worden

afgestaan aan de Admiraliteiten, zoals tijdens de Engelse oorlogen. Dit belangrijke VOC-

schip was door het dagelijks bestuur van de VOC in 1614 verdeeld in drie klassen. De

grootste had een lengte van 150 voet (42,45 meter), daarna kwam die van 138 voet

(39,05 meter) en het kleinste was 130 voet (36,80 meter). In 1626 werd

overeenstemming bereikt over een grootste lengte van 160 voet (45,28 meter), alleen

de Kamer van Zeeland mocht tot 170 voet (48,11 meter) bouwen. Het woord "spiegel"

zou zijn afgeleid van de vorm van de platte achterkant van een s-spant schip. Bij de

s-spant loopt de romp vloeiend over in de kiel. Hierdoor zitten er geen scherpe hoeken

in de romp. Boten met deze romp hebben een vaste kiel, of een kielmidzwaard. Dit is

een korte kiel waaruit nog een zwaard steekt. De vorm van die achterkant lijkt op een

handspiegel uit die tijd. Zie voor een verdere toelichting het onderschrift bij Fig. 2, waar

een beschrijving wordt gegeven van het nagebouwde spiegelretourschip de "Batavia".
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Spantvorm


Men kan zich een voorstelling maken van de drukte op dat schip; delen we het aantal

manschappen (310, zie referentie [5]) door de lengte van het schip dan treffen we per

meter lengte gemiddeld een zestal mannen aan. Als we de breedte van het schip op

gemiddeld 50 voet ofwel circa 15 meter schatten dan had iedere man gemiddeld

ongeveer 2,5 m² schipoppervlak per dek ter beschikking. Rekening houdend met zowel

het koebrugdek als het overloopdek (zie hiervoor de uitleg bij Fig. 2) lijkt 5 m² per man

een (wellicht veel te optimistische) schatting voor hun horizontale bewegings-

mogelijkheid. De maximale hoogte, anderhalve meter, die men tot zijn beschikking had

op het koebrugdek was namelijk niet geweldig, je kon er nauwelijks lopen. Mocht

iemand de één of ander een ziekte oplopen, dan had je dus een behoorlijke kans om

besmet te raken, en zie dat in afwezigheid van goede geneesmiddelen dan maar eens

te overleven. Geen wonder dat het sterftecijfer op VOC-schepen hoog was. Alleen al

tijdens het begin van de reis op 16 april 1720 tot aan de Kaap op 28 augustus 1720

stierven 54 varensgasten referentie [5]. 

De vetgedrukte regel hierboven "Gebeurtenis : Einde Verbintenis....." 

is veelzeggend en niets anders dan een eufemisme voor 

"de man in kwestie is overleden". 

Voor zover ik heb kunnen nagaan was Abraham nummer elf van de bemanningsleden

die het leven lieten aan boord. Hij heeft het er tot aan 29 mei 1720 precies 43 dagen

uitgehouden. Het schip vertrok vanuit Zeeland, er werd uitgevaren over de Wielingen,

een diepe vaargeul ten westen van Breskens. Vermoedelijk was de algemene

gezondheidstoestand van de bemanning ronduit slecht. Al op de eerste dag, 16 april

1720 , deed zich een sterfgeval voor. Het betrof een provoost. Op 17 april volgde een
tweede dode, een kuiper. Op 20 april lieten 2 matrozen en een soldaat het leven, op 30

april weer een matroos, evenals op 2 mei. Op 13 mei stierf een soldaat, op 25 mei een

matroos en op 27 mei een soldaat. Vervolgens was het dus op 29 mei de beurt aan de

matroos Abraham, die op 31 mei weer gevolgd werd door een soldaat. En zo ging het

maar door. De maand augustus was een duidelijke piekmaand : minstens 16 doden.

Men naderde toen de Kaap en wellicht eiste de eenzijdige voeding zijn extra tol. Op 28

augustus werd de Kaap bereikt alwaar werd aangelegd. Maar, hoewel het schip

gedurende de maanden oktober en november rustig afgemeerd lag aan de Kaap de

Goede Hoop, met goede kansen op betere voeding en verzorging, ging het sterven van

de bemanning in die twee maanden op dezelfde voet door met een twintigtal dode

bemanningsleden! Ook na de afvaart op 3 november 1721 hield het sterven niet op. 

Volgens referentie [5] lieten gedurende de hele reis in totaal 107 personen het leven,

echter als ik de lijst bemanningsleden naloop kom ik uit op "slechts" 95 overledenen,

ofwel iets meer dan 30 % van de aanvankelijke bemanning. Met die sterk uitgedunde

bemanning werd uiteindelijk Batavia bereikt op 21 januari 1721. 

Niet altijd waren de sterftecijfers zo hoog: zo vertrok 42 jaar later op 27 september

1763 het VOC-schip "Huis Om" van de rede van Vlissingen met bestemming Batavia.

Aan boord waren 308 personen, waaronder Sijmon Hoogerdijk, een zoon van Abraham

Jansz Stolk's jongere zuster Francijntje Jans Stolk. Sijmon was bosschieter van beroep
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(dan ben je een ervaren matroos die een kanon mag bedienen). Op 17 mei 1764 werd

Batavia bereikt. Er overleden "slechts" 28 personen tijdens die reis, ofwel "slechts" 

9 % van de bemensing bij de afvaart. Het woord bemanning zou hier wat minder op zijn

plaats zijn, want er waren ook twee vrouwelijke slaven aan boord ! 

Hoe dit alles ook zij : Leentje Leeflang werd op 29 mei 1720 weduwe. Hoelang ze in

onzekerheid heeft verkeerd over haar Abraham is moeilijk te achterhalen. Zij

hertrouwde vier jaar later, op 29 september 1724 met Dirk Wiggertsz Verhart uit

Moordrecht, en kreeg bij hem begin juni 1725 een zoon Wiggert, die op 5 juni 1725

gedoopt werd. Wellicht kwamen er nog meer kinderen in dat gezin, maar dat is niet

helemaal duidelijk referentie  [6]. Wanneer Leentje Leeflang overleed weten we niet. We

treffen haar in ieder geval nog wel aan op 8 april 1742 in Reeuwijk, want op die datum

was zij getuige bij de doop van haar kleinzoon Abraham Stolk. Leentje's zoon Abraham

Abrahamsz Stolk trouwde namelijk op 18 december 1740 in Reeuwijk met Jannetje Vink

uit Hoogblokland. Begin april 1742 werd hun zoon Abraham Stolk geboren als eerste van

2 kinderen. 

Deze Abraham trouwde op 17 augustus 1764 in Alkemade met Antje de Graaf uit

Woubrugge. Hun zoon Abraham Stolk werd in juni 1765 geboren als eerste van 7

kinderen. Hij trouwde op 20 augustus 1790 in Thamen referentie [7] met Marretie Meurs

uit Thamen. Hun eerste kind, de bovengenoemde Klaasje Stolk werd geboren op 4 april

1790 in Thamen. Zij is mijn betovergrootmoeder. Hun tweede kind Abraham geboren

op 17 september 1792, overleed jong; het zesde kind, geboren op 22 6 1799, werd

wederom Abraham genoemd; in totaal waren er 8 kinderen in dit gezin. 

De laatste (inmiddels de zevende) Abraham die we hier nog noemen, betreft Abraham

van Haeringen, geboren op 21 juni 1821 in Waverveen en ook weer vernoemd naar zijn

grootvader. Hij is een zoon van Hendrik van Haeringen en Klaasje Stolk, mijn

betovergrootouders. Het liep niet goed af met deze Abraham. Net zoals zijn voorvader

Abraham Jansz Stolk werd hij niet ouder dan 17 jaar : hij kwam op 15 november 1838

in Avereest door verdrinking om het leven.

Referenties

[1] De vader van Jan Jansz Stolck (1678) heette Jan Vranke Stolck (1642), diens vader Franck

Jansz Stolck (ca 1610), diens vader Cornelis Jansz Stolck (ca 1584), diens vader Jan

Anthonisz Stolck (ca 1555), diens vader Anthonis Dirck Jansz (ca 1530), en diens vader

Dirck Jansz (ca 1510), inmiddels 15 generaties geleden ! Zij woonden respectievelijk in

Schiebroek, Overschie, Zevenhuizen, Stolwijk, Stolwijk, en vermoedelijk Stolwijk. 

[2] Abraham Davidsz Leeflang (circa 1673) is zoon van David Abrahamsz Leeflang (circa 1640),

zoon van Abraham Davidsz Leeflang (circa 1600), zoon van David IJsbrantsz Leeflang (circa

1574), zoon van IJsbrandt Michielsz Leeflang (circa 1535), zoon van Michiel Willemsz

Levelanck (circa 1510; al deze voorvaders zijn geboren in Zevenhuizen Zuid Holland).
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[3] https://www.wiewaswie.nl/personenzoeken/zoeken/document/a2apersonid/277178/

srcid/243589/oid/1)

[4] http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_spiegelretourschepen

[5] Zie http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/93465.

[6] Digitale stamboom Rotterdam: 

(a) DTB Kralingen, Doop gereformeerd, Dopeling Benjamin Verhart , Vader Dirk Claesz

Verhart , Moeder Neeltje| Abrams Leeflang , Getuige Ariaantje Pieters Kroon, Plaats

Kralingen, datum van de doop 19-12-1736. Merk hierbij op dat het patroniem Claesz

niet klopt, evenals de voornaam van de moeder (Neeltje). Het is dus niet zeker dat dit

kind bij het echtpaar Dirk Wiggertsz Verhart en Leentje Abrahams Leeflang behoort,

hoewel de kans zeker aanwezig is dat het hierbij om twee verschrijvingen gaat.

(b) DTB Kralingen, Begraven Kerk, Overledene N.n. N. n., Dirk Wiggertsz Verhart. Plaats

Kralingen. Datum begraven 11-07-1737. Het gaat hier om een kind van Dirk Verhart en

Leentje Leeflang, maar welk kind ? Is het Wiggert, de onder (a) genoemde Benjamin

of is het eventueel een derde kind?

[7] Thamen, soms ook als Tamen gespeld, was een heerlijkheid, kerkdorp en tussen 1818 en

1820 een gemeente waarvan het grondgebied sinds 1820 deel uitmaakt van de gemeente

Uithoorn.

Muziek en film in 1954  (enkele voorbeelden)

Bill Haley & his Comets – Rock Around The Clock; 

Elvis Presley – That’s All Right;

Johnny Ray – Such A Night; 

Doris Day – Secret Love;

Perry Como – Wanted;

Rosemary Clooney – This Ole House

A Lesson in Love – Ingmar Bergman

Dial M for Murder – Alfred Hitchcock

Vera Cruz – Robert Aldrich
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Fig. 1 Het schip "Geregtigheyt" uit 1742; voorbeeld van een spiegelretourschip

Zie : http://www.vocsite.nl/schepen/scheepstypen.html

Fig. 2 De Batavia, schematisch ingedeeld; 

Zie : [http://www.voc-kenniscentrum.nl/vocschepen.html]
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Toelichting:

Het spiegelretourschip was het scheepstype dat de VOC het meest gebruikte voor de

contacten met Azië. Een voorbeeld van een dergelijk schip is de hier weergegeven

Batavia, waarvan in jaren ’80 in Lelystad een replica gebouwd is. De term spiegelschip

werd ontleend aan de boven- en onderspiegel aan de achterzijde (achtersteven) van het

vaartuig. Deze schepen hadden een gemiddelde lengte van 40 meter en waren

driemasters. De grote mast (13) in het midden van het schip en de fokkemast (12)

voor op het bakdek waren vierkant getuigd, de bezaansmast (14) op het

bovenkampanjedek was langscheeps getuigd. De boegspriet (11) kon, indien

noodzakelijk, voorzien worden van twee extra zeilen. Onderin het schip bevond zich het

vrachtruim (1). Hierin kon een koebrugdek (2) aangebracht worden. Het koebrugdek,

dat niet in ieder schip aanwezig was, kon gebruikt worden om manschappen en/of

specerijen te bergen. Op dit dek kon men nauwelijks rechtop staan; de afstand tot de

balken en planken erboven bedroeg hooguit anderhalve meter. Het overloopdek (3)

sloot het vrachtruim van boven af. Hier bevonden zich het kombuis en de bottelarij. Het

overloopdek gold als belangrijkste verblijfplaats voor de bemanning en diende ook als

geschutsdek voor de zwaardere kanons. Aan de achterzijde van het schip was een

verhoogd gedeelte: het bovenkampanjedek (8). Hieronder kon men de kapiteinshut,

de officiershutten en de kajuit (6) vinden. Het bovenkampanjedek liep over in het half-

of kampanjedek (7). In de tropen werd dit overspannen met doek om bescherming

tegen de zon te geven. Het schip werd bestuurd vanaf de stuurplecht (5), aanvankelijk

met behulp van een kolderstok en later met behulp van een stuurrad. De stuurplecht

vormde de achterste begrenzing van het verdek (4). Aan de voorzijde werd het verdek
begrensd door het bakdek (9). Dit verhoogde gedeelte van het schip werd eveneens

als verblijfplaats voor de bemanning gebruikt. Het galjoen (10), het verstevigde

uitgestoken gedeelte aan de boeg van het schip, dat meestal voorzien was van een

prachtig ornament, bepaalde het karakteristieke vooraanzicht van een Oostindiëvaarder. 

De gemiddelde bouwtijd van een spiegelretourschip op de werven van de VOC was 5

tot 8 maanden, de bouwkosten bedroegen zo’n f 90.000- f 110.000. Hun laadvermogen

was over twee eeuwen gemiddeld 800 ton. Een schip ging ongeveer 15 jaar mee. 

Ingezonden door Wim van Haeringen 

Fransen verslagen in Vietnam

Op 07 mei 1954 worden de Fransen tijdens de slag van Dien Bien Phu door de

communistische onafhankelijkheidsstrijders VietMinh onder leiding van generaal Vo

Nguyen Glap (1912) verslagen. De veldslag duurde van 13 maart tot en met 07 mei

1954 en het verlies betekende het einde van het Franse koloniale bewind in Vietnam.

Volgens de Akkoorden van Genève werd Vietnam, in afwachting van vrije verkiezingen

in 1956, opgedeeld in een noordelijke en een zuidelijk deel op de 17  breedtegraad.e
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Anno 1710 - GEEN KALF VERDRONKEN

Uit het Rechterlijk Archief van Gemert.

Verhalen gebundeld door Simon van Wetten

 

Als dames met elkaar ruzie krijgen, zijn het plots geen dames meer. Ordinair, gemeen,

min, slecht, laag, dát zijn de omschrijvingen die wij, hoezeer het ons ook spijt, moeten

gebruiken bij de gemiddelde Gemertse vrouwenruzie. Neem nu Catharijn, de vrouw van

Jan la Rose en Jenneke, de vrouw van Willem Huberts. Zij zijn ontstemd geraakt door

iets dat Gijsel, de vrouw van herbergier Rombout Craeijevelt heeft gezegd of gedaan.

Welnu, de twee dames beramen in de concurrerende herberg van Jan Puijffelick, onder

het genot van flink wat glaasjes opwekkende middelen, een zó gemeen plan, dat zij de

status van dame verliezen. Zij gaan de waterput van Gijsel bevuilen, er van alles

ingooien, onbruikbaar maken. 

Zo beraamd, zo gedaan. Catharijn en Jenneke vangen hun wraakzuchtige

werkzaamheden aan met het in stukken slaan van het poortje bij de Craeijevelt-herberg

en werpen de stukken in de put. Gróte stukken, het is best zwaar.

<De duijvel, Jenneke, helpt mij heffen’, roept Catharijn.

Een vensterraam, de grote asbak waarin de as van het haardvuur wordt verzameld en

een kalkbak volgen. Als die twee canailles zo doorgaan is de put binnen de kortste keren

gedempt.

In zo’n afgelegen dorp is elke afwijkende gebeurtenis meteen een verzetje en publiek

ontbreekt bij de werkzaamheden van de twee vrouwen dan ook niet. Heijlke, de vrouw

van slachter Peter Theunisse, en Ariaentje, de vrouw van Dirck Verschuijl - zij heeft

ocharm een bultige rug - worden derhalve door de schepenen opgeroepen om te komen

getuigen. Heijlke krijgt vervolgens van onze twee ex-dames het dringend verzoek de

zaken te verdraaien. Het duo betaalt om zulks af te dwingen een schelling. Echter,

Ariaentje is al op de secretarie en Catharijn is wat later vol verwijt.

<Gij hebt een valse eed afgelegd.’

Nee, integendeel, Ariaentje heeft nauwgezet en waarheidsgetrouw verteld wat er is

gebeurd. Heijlke trouwens, ondanks die schelling, óók. Er ontstaat een nieuwe episode

ín, en tevens opschaling ván de onenigheid, want niet alleen gaan Catharijn en Jenneke

nu ook tekeer tegen Heijlke en Ariaentje, maar alle <dames’ halen er tevens hun mannen

bij. 

Nog even wachten en dan wordt u er op de één of andere manier ook bij betrokken.

Houd uw put in het oog.
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PUBLICATIES OVER EINDHOVEN IN 1954

1 Eindhoven, groeiende stad; 1945 – 1954

Fotograaf Martien Coppens met een historisch overzicht door Frans Kortie;

voorwoord door burgemeester Kolfschoten van Eindhoven.

uitgeverij De Pelgrim, drukkerij Brabant en boekbinderij P. de Wit

Onder de grote zwartwit foto’s staat een eenregelig doorlopend verhaal.

Geleden oorlogsschade en de naoorlogse opbouw wisselen elkaar af.

Philips heeft een klein boekje in de Franse taal bijgevoegd: ”Eindhoven, ville en

plein essor” Voorkaft: foto van de Philips lichttoren, gespiegeld in een plas water.

2 Rond onze stadskerk: parochie van Sint Catharina te Eindhoven; 1399 - 1954

Redactie: J.M. Renders, A.D. Kakebeke, H. Mandos, F. Verhagen.

Gedrukt bij Lecturis N.V.; uitgegeven door De Heemkundige Studiekring

”Kempenland. Het is een bijdrage tot de geschiedenis van de Catharinakerk en de

parochie. De tekst wordt met tekeningen en zwartwitfoto’s opgeluisterd.

Het boek is opgedragen aan 

Deken H.F. Heezemans t.g.v zijn 40-jarig priesterfeest.

De voorkaft is donkerbruin met de titel van het boek.

3 Frans Werners, dertig jaar pastoor van de Sint. Trudokerk in Strijp: 1924 - 1954

De auteur is Frans Werners en gaat in 1954 met emeritaat.

De drukkerij, uitgeverij en boekbinderij zijn niet bekend.

Het boek is opgeluisterd met diverse zwart-wit foto’s.

In korte hoofdstukjes beschrijft hij het wel en wee van de kerk en zijn parochianen.

Maar ook voor pastoor Frans Werners geldt: horen, zien en (ambtshalve) zwijgen.
De voorkaft laat een foto van de Trudokerk zien, de auteur en de periode.

4 Stijging en daling in een modern grootbedrijf (sociale stratificatie en sociale

mobiliteit); 1950 - 1954 De auteur is dr. I.E. van Hulten.

Gedrukt bij H.E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden.

Het (wetenschappelijke) boek bevat geen afbeeldingen, maar wel veel schema’s en

tabellen. De verandering van de rangstanden (monteur - ingenieur) door o.m.

verandering in de sociale ontwikkeling, door migratie (van boven naar onder de

grote rivieren) en door invloed op je eigen en geboden kansen en mogelijkheden.

De voorkaft is lichtgeel van kleur en geeft de (onder)titel, de naam van de auteur

weer. Het is de tweede publicatie hoort uit een reeks van het Sociologisch Instituut

der R.U. te Leiden

5 De Dafbode: 1954 Redactie: W van Ekelen, Joh F Schobbers, mr. OCM Wibaut, A

Heiligers (tevens layout), N van Gijzel.

Motto: Een blad van, voor en door het personeel en de agenten.

Maandelijkse verschijning met veel zwart-wit foto’s bij artikelen en rubrieken:

sociale wetgeving, CAO, Arbo en ontwikkelingen bij de DAF. Ook de ’de achterban’

wordt erbij betrokken in de vorm van bijvoorbeeld een kerst-tekenwedstrijd, en:

echtgenoten op bezoek bij de DAF, dankberichtjes over huwelijk, geboorten,

jubilea. Vaste rubrieken: hersenkronkels en een verhaalserie voor de kinderen.
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6 De gong; jaarboek van het Sint Joriscollege en het Catharinalyceum; 

7de lustrum: 1917 - 1954 Hoofdredactie: Liesbeth Leurs en Jasper v.d. Schoot

Woord vooraf van: P van der Putt (pres. curator), Th vd Donk (rector), 

G. Knuvelder (directeur), M Teulings en A. de Wert (beide moderator)

Bekende personen: mr. J Luns (minister zonder portefeuille), mr. H Kolfschoten

(burgemeester van Eindhoven), prof. Jos Gielen en Karel Vermeeren. Diverse

artikelen over meningen, politiek, cultuur, excursies en het clubleven, zwart-wit

foto’s en veel cartoons, van oud-leerlingen zoals Ton Smits (cartoon kunstenaar),

maar ook over activiteiten van de leerlingen, zoals literaire clubs, schaken, toneel,

debating, koor, film, orkestje, tafeltennis, volley, jockey en voetbal. De voorkaft is

lichtgroen, met een gong waarop een meisje en een jongen staan.

Ingezonden door Louis de Wit

Anno 1717 - DE VROUW IS DE BOVENLIGGENDE PARTIJ

Uit het Rechterlijk Archief van Gemert.

Verhalen gebundeld door Simon van Wetten.

Het tafereel? Een man en vrouw, bovenop elkaar liggend op straat, geflankeerd door

twee dode schapen. Nee, die rode koontjes zijn nergens voor nodig, stel uw

verwachtingen maar vlug bij. De man en de vrouw zijn gewoon aan het vechten. Hij

heet Lendert Alars en woont op Tereiken waar hij schapen houdt, zij is Marie, de vrouw

van Willem Ansems van den Elsen en woont in het dorp.

De getuigen die dit ongewone straatbeeld met ons delen, zijn niet de minsten. Oud-
schepen Jan van Schuijl, borgemeester Thomas van den Eijnde en kerkmeester Gerard

Kars. We kunnen dus met zekerheid vaststellen dat Marie met de knokpartij begon.

<Marie schopte Lendert onder zijn bocx. Daarna pakte ze hem bij zijn haar en schopte

hem nog een keer. Ze was aan haar tanden bebloed.’

In een béétje filmscenario komt Marie uit Transsylvanië en heeft ze, voordat ze aan

Lendert begon, die twee schapen doodgebeten. Helaas moeten wij bij de historische

waarheid zien te blijven en gaan daarom te rade bij de vierde getuige. Dat is Thoni

Jansen, de knecht van Lendert.

<Ik heb twee dode schapen van de kar geladen en wilde ze in het huis van Willem

Ansems van den Elsen brengen. Marie heeft toen mijn baas bij diens rock gepakt en

zo hard getrokken dat z’n kleren stuk gingen. Wat later ontstond het krakeel en vielen

Lendert en Marie in het slijk.’

Met zichtbaar plezier melden alle getuigen dat Marie letterlijk en figuurlijk de

bovenliggende partij was en dat Lendert degene was die om hulp riep. 

Zou dit het begin van de vrouwenemancipatie zijn geweest? 

Immers, als er één schaap over de dam is ...
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MEDEDELING VAN DE BIBLIOTHEEKCOMMISSIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN

IN DE HERALDIEK

De bibliotheek is door een schenking van ons lid de heer John Parmentier, secretaris

van de Nuenense heemkundekring ‘De Drijehornick’, verrijkt met het ‘Armorial Général’

- het heraldisch standaardwerk van J.B. Rietstap - 

voor het eerst gepubliceerd in 1861. 

De ‘wapenboeken’ bevatten de beschrijvingen van zo’n 50.000 wapens van Europese

adellijke en patricische families, alfabetisch geordend op familienaam.

Het ‘Armorial Général’, voorafgegaan door J.B. Rietstap’s - 

Woordenboek van heraldische termen - (2 delen, in het Frans), bestaat uit:

J.B. Rietstap en V. en V.H. Rolland - Illustraties (wapens) - 

delen 1 en 2 (A t/m F), delen 3 en 4 (G t/m O) en delen 5 en 6 (P t/m Z),

J.B. Rietstap en V. en V.H. Rolland - Supplement (beschrijvingen, in het Frans) - 

delen 1, 2, 3 (A t/m G), 4 (H t/m Z), 5, 6, 7, 8 en 9 (Index).

Het betreft herdrukken van de oorspronkelijk uitgaven uit resp: 

1884, 1903 en 1904-1954.

De boeken zijn in de bibliotheek opgenomen met de categorienummers 

41-RSP1 t/m 14.

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

Redactieadres:

e-mailadres: h.unij@hccnet.nl

postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND 

IBM 650, de eerste in massa geproduceerde computer

In 1954 brengt het Amerikaanse bedrijf IBM de IBM 650, 

een van de populairste computers van de jaren vijftig op de markt.
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