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VAN DE REDACTIE

Op 1 oktober 2014 telde Nederland 2.200 mensen van honderd jaar of ouder. Tot 2025

is een verdubbeling van het aantal eeuwelingen te verwachten. Volgens de wet worden

geboorteakten na 100 jaar openbaar. Is het een probleem dat van een steeds grotere

groep mensen de geboorteakte nog tijdens hun leven in de archieven is in te zien? 

Ja, zeggen sommige privacy deskundigen, die er dan ook voor pleiten om de wettelijke

termijn voor openbaarmaking te verlengen. Het begrip privacy is in onze samenleving

iets waar alleen oudere generaties zich druk om maken. Voor de jeugd is het de

normaalste zaak van de wereld dat ze alles via social media wereldkundig maken. 

Genealogen houden, als het goed is, in hun publicaties en op internet rekening met de

privacy door geen gegevens te publiceren over levende personen zonder daar vooraf

toestemming voor te vragen. Toch is de periode tussen 1915 en 2015 al lang geen

terra incognita meer. Zowel in de archieven als op internet zijn veel gegevens te vinden

over personen die korter dan honderd jaar geleden zijn geboren: in de bevolkings-

registers bijvoorbeeld, of in de lijsten van bidprentjes die vooral heemkundekringen op

hun website publiceren.  En is een stamboom eigenlijk ook geen social medium?

Familieleden van over de hele wereld, die met elkaar via een verre voorvader, en

myheritiage of familysearch verbonden zijn. De toekomst is zojuist begonnen.

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.

Er is gelegenheid om boeken te lenen uit de afdelingsbibliotheek, de afdeling PR is

aanwezig en er kan informatie verkregen worden over het genealogische computer-

programma GensDataPro.  

Dinsdag 10 maart  Heraldiek door: René Vroomen, 

Dhr. Vroomen is lid van de Commissie Heraldiek van het

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

(LGOG) en lid van de Commissie Wapenregister van de

NGV vice-voorzitter van het College Heraldiek, dat de

registratie van familiewapens in de NGV verzorgt,

begeleidt en adviseert over nieuwe familiewapens.

Voorzitter van de Werkgroep Heraldiek van de Kring

Vrienden van ’s-Hertogenbosch en de Limburgse

Commissie Heraldiek en Banistiek SG. KLGOG.
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Het gebruik en ontwerpen van familiewapens. De heraldicus kan verklaren wat iemand

in zijn schild voert. Er zit een wereld van symboliek achter en een lange traditie. Maar

ook heden ten dage stelt menigeen er prijs op een familiewapen te voeren. De spreker

zal zowel ingaan op de geschiedenis, als op de wijze waarop en eigen familiewapen tot

stand kan komen. Eenvoudig gezegd houdt de heraldiek zich bezig met de kennis van

en regels voor wapens als kentekens, die onderscheid moeten maken tussen families

of gemeenschappen. Er wordt door overheden nog veel gebruik gemaakt van

heraldische kentekens. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hanteren

heraldische wapens in hun huisstijl, op bezittingen of als markering van

gebiedsgrenzen. Voor burgers geldt dat iedereen het recht heeft om een familiewapen

te voeren en, als er geen oud wapen gevonden is, zelfs alsnog een wapen (laten)

ontwerpen en registreren. Levende heraldiek betreft het ontwerp en de aanneming van

wapens, bijv. als een genealogie van een familie gestalte krijgt. Hiermee houdt in onze

Nederlandse Genealogische Vereniging het College Heraldiek zich bezig. De lezing van

de heer Vroomen uit Echt gaat in op de achtergronden en de gebruiken van het voeren

van een familiewapen en de heraldische regels die daarbij spelen. Verder krijgt men

aanwijzingen voor het ontwerpen van een eigen wapen en wordt de weg gewezen bij

het zoeken van relevante heraldische gegevens.

De genealogie van de familie is de belangrijkste basis van een verantwoord

familiewapen, zowel bij historische wapens als voor een nieuw te ontwerpen wapen.

Als u hierover vragen wilt stellen, neem dan de gegevens van uw onderzoek mee.

Dinsdag 14 april Ledenvoorjaarsvergadering  en “Het spoor bijster?!”

Ledenvoorjaarsvergadering 19.30 - 20.00 uur

Het bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland zal er tijdig zorg voor dragen dat de

agenda en vergaderstukken voor de ledenvoorjaarsvergadering per e-mail naar de

leden verzonden worden. Mocht u niet in het bezit zijn van een e-mailadres en wilt u

deze stukken toch ontvangen, dan sturen wij ze natuurlijk graag toe. Een en ander kan

telefonisch geregeld worden via het secretariaat 0499-373523 of 06-41650957. 

“Het spoor bijster?” 20.00 - 22.00 uur

Is uw onderzoek vastgelopen omdat u niet weet hoe u verder moet? Komt u problemen

tegen of wilt u advies over hoe u uw onderzoek kunt vervolgen? De gemeenschap-

pelijke kennis en deskundigheid van de leden van de afdeling Kempen- en Peelland

staan op deze avond tot uw beschikking. U presenteert uw stamboom of een onderdeel

van uw stamboom, stelt uw vragen en gezamenlijk proberen we uw probleem op te

lossen. Informatie en aanmelding via het secretariaat NGV-KPL: telefonisch, e-mail:

marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl

Dinsdag 5 mei Aalst, een Kempendorp in de 18 eeuwe 

Door: Jan Haubrich, genealoog, lid van de NGV-KPL 

In het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) vinden we de

aantekeningen van de Schepenbank en het Gemeentearchief van Aalst. Daaruit komt

een algemeen beeld van armoede naar voren maar ook een aantal merkwaardige, 
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wonderlijke en/of opvallende zaken. Vooral een aantal van die interessante en

opvallende dingen zullen in deze voordracht worden bekeken. Deels op het gebied van

de dorps-financiën en deels waar het de menselijke zwakten blootlegt.

Jacques Haubrich heeft sinds zijn pensionering als docent alle archiefstukken over Aalst

tot ongeveer ca. 1810 bestudeerd en getranscribeerd. Uit die ca. 18000 bladzijden

tekst komt veel interessants tevoorschijn.

CURSUSSEN 

In het Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven

GensDataPro cursusleider is André Van Damme

In de nazomer van 2015 organiseert de afdeling Kempen– en Peelland wederom een

cursus voor het genealogische computerprogramma GensDataPro. De cursus omvat

4 dagdelen. Data: maandagen 7 en 21 september en 5 en 19 oktober.

Duur van de bijeenkomsten: 3 uur. Aantal deelnemers: minimaal 7 en maximaal 10

personen. Bij overmatige belangstelling wordt een wachtlijst gehanteerd en wordt de

cursus op een nader te bepalen datum, in overleg met de cursusleider, herhaald.  

Aldfaer cursusleider is Johan van Hassel

In 2014 zijn er meerdere cursussen over het genealogische computerprogramma

Aldfaer georganiseerd. Voor de vervolgcursus, alweer de tweede in 2015 is nog een
enkel plaatsje vrij.  Start op woensdag 25 maart. Informatie, bij voorkeur per e-mail, 

bij het secretariaat. E-mail: marielouisevanwijk@onsbrabantnet.nl  of 

telefonisch: 06 41650957

Paleografie cursusleider is Ben Bal

Doelgroep:

Degene die zich de beginselen van oud schrift eigen wil maken. Degene die al enige

kennis heeft van de paleografie maar het nog niet zo goed ‘in de vingers’ heeft.

Degene die zijn routine en vaardigheden wil verbeteren door het maken van de

oefeningen.

Doelstelling, cursusdata, duur en tijd:

Het leren lezen en ‘ontcijferen’ van teksten uit de  17e en 18e eeuw

30 maart, 13 april (afwijkende tijd: 13.00 -15.00 uur) 20 april, 29 april, 4 mei en 

11 mei. Duur 2 uur, tijd: 14:00 tot 16:00 uur. Bij voldoende belangstelling wordt in het

najaar van 2015 gestart met een gevorderde cursus welke ook 6 contactmomenten zal

hebben.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12. Bij een te grote belangstelling wordt een wachtlijst

gehanteerd en hebben leden van de NGV-KPL voorrang. Benodigdheden: Pen en papier
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Kosten en aanmelden:

Voor leden van de NGV-KPL € 70. Niet-leden betalen € 85; deze bedragen zijn inclusief

een kopje koffie of thee en het lesmateriaal. Bovenstaand bedrag dient uiterlijk vóór

20 maart 2015 te zijn overgemaakt op IBAN rekeningnr.: NL89 INGB 0005 4957 96 ten

name van NGV Afd. Kempen- en Peelland onder vermelding van “cursus paleografie”

en indien van toepassing het NGV-lidmaatschapsnummer. Aanmelden is mogelijk tot

uiterlijk 20 maart via e-mail: tweekwartieren@gmail.com of tel: 06 - 4171 3616

HET FOTOBIDPRENTJE VAN: 

WILHELMUS VAN LUIJK (1897-1942)

Wilhelmus van Luijk wordt geboren te Heeze op 25 december 1897 te Heeze als zoon

van lintwever Peter van Luijk en zijn vrouw Petronella Haans. Hij trouwt op 22 oktober

1921 te Heeze met Cornelia Cuijten uit Nuenen. Bij het huwelijk wordt hun oudste

dochter Cornelia, geboren 26 juni 1921 te Heerlen, gewettigd. Wilhelmus is aanvan-

kelijk havenarbeider, en later houtbewerker. Na zijn huwelijk woont hij in Geldrop, en

in 1924 vestigt hij zich in Eindhoven, waar hij achtereenvolgens woont in de

Havensteeg en de Oost Bogert. Wilhelmus komt om bij het Sinterklaasbombardement

in Eindhoven van 6 december 1942 (operation Oyster). Zijn overlijden wordt op 15

december, 9 dagen na het bombardement, aangegeven door gemeenteambtenaar

Gerardus Verkroost.  

 Ingezonden mw. Yvonne van Gennip
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MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-02-2015, landelijk totaal 7814 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 292 en 25 bijkomende leden.

Nieuw lid

Dhr J.H.M. Bergers Nuenen

Dhr W.H.A. van den Boorn Eindhoven

Mw A.M.H.P.W. Gloudemans-Janssen Veghel

Dhr R. van Lotringen Assen

Mw M.F.J. Verheijen-Blomme Buchten

Dhr J.Th.A.M. Welzen ‘s-Hertogenbosch

Overleden

Dhr P.J. Schröder Helmond

Einde lidmaatschap

Dhr A.H.M. Brewel Hamont (B)

Dhr J.W.A. Deetman Bakel

Mw H.M. Dekker Assen

Dhr H.W.C. van Elderen Best

Dhr J. Eliëns Mierlo

Dhr V.H.C.M. Evers Heythuysen
Dhr J.S. Haneveer Eindhoven

Dhr G.J.J. Klaasse West Terschelling

Dhr P.F.M. de Koning Eindhoven

Dhr E.A.W.Lavrijsen Eersel

Mw H.G. Mertens-Hendriks Zeist

Dhr C.G.G. Simonis Ede (Gld)

Dhr G.P. Smits Oirschot

Mw T.A.E. Visser-Schüller Weert

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud
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NIEUWE VERSIE VAN ALDFAER EN SAMENWERKING MET MYHERITAGE.

Het is inmiddels al weer vele jaren geleden dat er een update van het genealogie-

programma Aldfaer is verschenen (2009), hetgeen uiteraard geleid heeft tot speculaties

over de continuïteit. Bovendien is er afgelopen najaar enig rumoer ontstaan over de

samenwerking van Aldfaer met MyHeritage. Per 19 januari 2015 is de update van

Aldfaer naar versie 6 beschikbaar gekomen, met daarin de functionaliteit van

MyHeritage ingebouwd. Tijd dus voor wat meer informatie.

De nieuwe versie 6 van Aldfaer bevat ruim honderd aanvullingen en verbeteringen. 

Zie Aldfaer Help voor alle wijzigingen. De belangrijkste zijn:

- Aldfaer installeert automatisch de bonusrapporten. Hiermee krijgt de gebruiker de

beschikking over meer dan 70 extra rapporten.

- De snelheid bij het werken aan grote stamboombestanden is flink verhoogd.

- U kunt nu de lettergrootte op het scherm in Aldfaer vergroten.

- Integratie met de MyHeritage-diensten Smart Matching en Record Matching. 

- De import en export van GEDCOM-bestanden is verbeterd.

- Controle op te lange padnamen. 

Dit voorkomt onverwachte foutmeldingen (access violations). 

- De klikkeuze voor Man/Vrouw is een keuzemenu geworden.

- Groepenvenster: De groepen moeten via een checkbox geselecteerd worden om

de bijbehorende verzamelingsknoppen te kunnen gebruiken.
- In dialoogvensters waarin een map gekozen moet worden, kan nu ook direct een

nieuwe map aangemaakt worden.

- De Help is volledig geactualiseerd.

We lichten er een paar dingen uit:

- Veel gebruikers gebruiken voor hun computer graag een groter lettertype voor een

verbeterde leesbaarheid. Dat is in Windows in te stellen. Maar het gebruik van

grotere letters was in Aldfaer niet mogelijk, en daarmee dus ook niet in andere

programma's. Nu kan dat wel: Kies in het Configuratiescherm voor Beeldscherm,

nu kunt u de gebruikte lettergrootte voor alle Windows toepassingen vergroten

naar b.v. 125%.

- Aldfaer gebruikt nu de Smart Matching™ en Record Matching van MyHeritage om

overeenkomsten (matches) te vinden tussen de informatie die MyHeritage bewaart

en de gegevens in uw Aldfaer-stamboom. De informatie van MyHeritage bestaat

zowel uit stamboomgegevens als historische gegevens. Smart Matching™ vergelijkt

de gegevens in uw stamboom met de gegevens van de stambomen op MyHeritage.

Als er matches zijn gevonden, worden deze zichtbaar in Aldfaer. U kunt ze nu

bekijken en de gegevens eventueel overnemen. Record Matching vergelijkt de

gegevens in uw stamboom met de historische gegevens op MyHeritage. De

verzameling historische gegevens bestaat uit een groeiende collectie van miljarden

records. Met Record Matching kunt u boeiende ontdekkingen doen via
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geboortedocumenten, volkstellingsregisters, krantenartikelen en meer. Bekijken van

de resultaten kan zonder registratie, maar voor het inzien resp. gebruik ervan is

een abonnement nodig.

Hoe werkt het? 

Als u binnen de Aldfaer-instellingen de optie Online diensten in schakelt, en kiest voor

MyHeritage, en bij MyHeritage kiest voor Alle Matches, wordt er periodiek informatie

uit uw stamboom naar MyHeritage gestuurd. Dit gebeurt automatisch op de

achtergrond. U kunt ondertussen ongestoord doorwerken (zie ook Mijn ervaringen).

De informatie die Aldfaer naar MyHeritage stuurt bevat namen, datums en plaatsen van

met name de personen in het hoofdvenster. MyHeritage gebruikt deze gegevens om

Smart Matches™ en Record Matches te bepalen voor deze personen.

Als er naar matches gezocht wordt ziet u een knipperend lichtgroen blokje met een

vraagteken. Als er resultaten worden gevonden wordt het blokje donkergroen en toont

dan het aantal gevonden matches. Deze groene blokjes worden ook in de Personenlijst

getoond.

Als u de muiscursor op een groen blokje plaatst (dus niet klikken) wordt een

samenvatting van de gevonden extra gegevens getoond. 

Klikt u op het blokje dan wordt een webpagina getoond met de gevonden matches. U

kunt deze zonder abonnement beoordelen en eventueel overnemen. Documenten of

profielen bekijken en matches bevestigen of afwijzen kan alleen met een abonnement.

Zijn er geen matches gevonden dan blijft het blokje lichtgroen en toont het getal 0.
Via Instellingen > Online diensten > MyHeritage kunt u kiezen welke matches getoond

moeten worden, en de gewenste betrouwbaarheid van de te tonen matches instellen.

De betrouwbaarheid slaat op de kans dat de vergeleken personen ook dezelfde zijn,

dus niet op de betrouwbaarheid van b.v. een geboortedatum. Die is immers ingebracht

in MyHeritage door een onbekend persoon. U moet dus altijd de herkomstbron

registreren en de gegevens van MyHeritage verifiëren. 

Een hoog ingestelde Betrouwbaarheid geeft uiteraard minder matches. 

Status is alleen van belang bij een abonnement.

De privacy van uw gegevens blijft gewaarborgd! 

Uiteraard wilt u uw gegevens niet ongevraagd met anderen delen. Dat gebeurt ook

niet. De informatie die door Aldfaer is verstuurd wordt niet door MyHeritage bewaard.

Zodra de overeenkomsten (matches) zijn bepaald wordt de informatie uit Aldfaer

automatisch door MyHeritage verwijderd. Aldfaer-gebruikers ontvangen Smart

Matches™ uit de stambomen van MyHeritage-gebruikers, maar het omgekeerde is dus

niet het geval: MyHeritage-gebruikers kunnen geen gegevens uit stambomen van

Aldfaer-gebruikers ontvangen. 

Het online privacyfilter van Aldfaer is ingeschakeld. Gegevens van levende personen

worden niet naar MyHeritage gestuurd. U kunt het online privacyfilter uitschakelen bij

de instellingen van MyHeritage. De informatie die aan MyHeritage is doorgegeven zal

dus nooit voor enig ander doel dan matching worden gebruikt. De informatie wordt
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nooit aan anderen getoond, verkocht, doorgegeven of gebruikt op welke andere wijze

ook. In de Help van Aldfaer (F1 of menu Help -> Inhoud) kunt u meer lezen over

Smart Matching™ en Record Matching en over de diverse instellingen die daarbij

mogelijk zijn. 

Mijn ervaringen

Mijn ervaringen met deze Aldfaer functie zijn tot nu toe positief.  

Je ziet aan de resultaten soms wel dat ze niet betrouwbaar zijn, en dat veel mensen

gegevens van elkaar over nemen. Het goed interpreteren en controleren van de

gevonden gegevens is noodzakelijk. Maar dat geldt eigenlijk voor alle via internet

gevonden gegevens. Ik heb desondanks al enkele leuke aanvullingen gevonden en

foutjes bij mij kunnen corrigeren. 

Het eigendom van mijn gegevens is m.i. goed afgedekt.  

Wel kan het gebeuren dat bij het ingeven van b.v. een datum er wat mis gaat als

tegelijkertijd gezocht wordt met matches (de computer lijkt even "afgeleid"). 

Even wachten voor u gegevens ingeeft, is dus raadzaam. 

Let op: 

Bij de update naar versie 6 staat de koppeling met MyHeritage standaard aan. Wilt u

dit niet, pas dit dan aan via Extra > Instellingen > Online diensten, vinkje weg halen.

Johan van Hassel

Voor vragen en opmerkingen: johan.van.hassel@gmail.com

Leden helpen leden 

Naast de bekende mogelijkheid om informatie te verzamelen op onze

afdelingsavonden, wil de redactie de mogelijkheid bieden om via ons afdelings-

tijdschrift “De Twee  Kwartieren” vragen te stellen over genealogische onderwerpen.

Dit kunnen zijn specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Noord-Brabant

(met name Kempen- en Peelland) maar ook genealogische vragen van algemene aard.

Vragen kunnen komen van leden van Kempen- en Peelland, maar ook van andere

afdelingen, Kempen- en Peelland betreffend.

Antwoorden komen met name van Kempen- en Peelland leden.  De redactie zal geen

onderzoek doen naar aanleiding van gepubliceerde vragen.

Zowel vragen als antwoorden worden in “De Twee Kwartieren” gepubliceerd, mits

daartoe geschikt.  E-mail: g.kleinbergen@onsnet.nu

OPROEP

De rubriek “Het fotobidprentje van…” verschijnt sinds 2010 in dit tijdschrift. Voor de

komende afleveringen roepen wij onze lezers op om fotobidprentjes in te sturen, met

zo veel mogelijk informatie over de persoon die is afgebeeld. U kunt het prentje per

scan of foto sturen aan Henk Unij (h.unij@hccnet.nl). De redactie zal zorgen voor een

passend artikel bij het fotobidprentje.   
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HENDRIK JAN OF JAN HENDRIK?

Dubbele voornamen waren, zelfs bij het gewone werkvolk, vroeger zeker niet

ongewoon. Combinaties van namen als Anna, Jo(h)anna, Maria en Catharina voor

meisjes kwamen zelfs veel voor, en ook de voornaam Jan of Johannes wordt vaak

gecombineerd met bijvoorbeeld namen als Cornelis, Franciscus of Henricus. Dat zo’n

dubbele voornaam, niet alleen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar soms

zelfs bij de persoon in kwestie wel eens tot verwarring kan leiden blijkt uit het

onderstaande voorbeeld.

Klompenmaker Hendrik Jan Spijkerboer wordt geboren te Best op 17 juli 1837 als zoon

van Jan Spijkerboer, daglooner, en Catharina Potters. Zijn moeder komt uit Oirschot,

zijn vader is geboren in Hattem, Gelderland. Zij wonen in Verrenbest, wijk A nummer

128. Hendrik Jan trouwt op 24-jarige leeftijd op 24 mei 1862 met Henrica (van) de

Greef uit Best. Als hun oudste zoon Wouterus geboren wordt begint de verwarring: de

vader heet in de akte: Jan Hendrik in plaats van Hendrik Jan, en hij tekent ook met:

J.H. Spijkerboer.

Wouterus overlijdt drie dagen later. In de overlijdensakte wordt de vader opnieuw

vermeld als: Jan Hendrik Spijkerboer.  In 1865 word de volgende Woutherus geboren,

en nu heet de vader: Hendrik Jan. Hij past zijn handtekening net zo makkelijk aan, want

nu tekent hij als: H.J. Spijkerboer.

Bij de geboorte van dochter Catharina in 1866 heet de vader Hendrik Jan, maar voor

het gemak kort deze zijn handtekening nu in tot: H. Spijkerboer.
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De derde zoon wordt geboren in 1867, en nu heet de vader weer: Jan Hendrik,

terwijl hij als H. Spijkerboer tekent. Zo is het ook Jan Hendrik in 1871, en nu tekent

vader weer als J.H. In 1873 is het weer net andersom: Hendrik Jan tekent met H.J.,

evenals in 1877 en 1879. In dit schema worden alle varianten van de naam en

handtekening weergegeven:

jaar naam in akte handtekening

1862 Hendrik Jan H.J. Spijkerboer

1863 Jan Hendrik J.H. Spijkerboer

1865 Hendrik Jan H.J. Spijkerboer

1866 Hendrik Jan H. Spijkerboer

1867 Jan Hendrik H. Spijkerboer

1871 Jan Hendrik J.H. Spijkerboer

1873 Hendrik Jan H.J. Spijkerboer

1877 Hendrik Jan H.J. Spijkerboer

1879 Hendrik Jan H.J. Spijkerboer

Als Hendrik Jan Spijkerboer in 1925 overlijdt wordt hij bij zijn juiste (dubbele) voornaam

geregistreerd. Niet opvallend is dat de overlijdensakten van zijn kinderen de naam

weergeven overeenkomstig hun geboorteakte: bij het overlijden van Joannes (geboren

1871) heet de vader dus: Jan Hendrik, en bij het overlijden van Woutrina (geboren

1873) is het Hendrik Jan. In het bevolkingsregister komt zowel de voornaam Hendrik

(sic) als Hendrik Jan voor. In dat van 1870 staat een volkomen foute geboortedatum

(12 februari 1839), en in 1906 lezen we nog: Hendrikus Jan Spijkerboer. Op zijn

bidprentje ten slotte heet hij: Henricus Spijkerboer, zodat we aan mogen nemen dat
zijn roepnaam Hendrik zal zijn geweest.

Genealogie Spijkerboer in Best

I. Jan Jacob, tr. te Hattem op 4 maart 1759 met Claasje Rens.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jan Spijkerboer, geb. te Hattem op 23 november 1760, 

ovl. te Oldebroek op 26 mei 1818, volgt II.

II. Jacob Jan Spijkerboer, geb. te Hattem op 23 november 1760, landbouwer, 

ovl. te Oldebroek op 26 mei 1818, tr. te Hattem op 26 maart 1807 met Annigje

Jan Bouwmeester, spinster, ovl. te Oldebroek op 7 mei 1870.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacob, geb. te Hattem op 4 juli 1808, ovl. te Best op 13 april 1890, 

volgt III.

2. Hendrik, geb. te Hattem op 20 oktober 1810, ged. te Hattem op

28 oktober 1810, dagloner, landbouwer, ovl. te Oldebroek op 28 juni 1872,

tr. te Oldebroek op 20 januari 1838 met Grietje van Mulligen, dr. van Roelof

van Mulligen en Lijsbeth Jan (Lijsje) van Dijk, geb. te Hattem.

3. Klaas, geb. te Hattem op 21 september 1813, boerenknecht, ovl. te Oldebroek

op 4 december 1899, tr. (1) te Kampen op 4 september 1834 met Klaasje

Rietberg, dr. van Gerrit Rietberg en Aaltje Klaasens, geb. te IJsselmuiden op

30 december 1808, dienstbode, tr. (2) te IJsselmuiden op 19 februari 1846
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met Marrigje van der Kolk, geb. te Zwartsluis.

4. Jantje, geb. te Hattem op 21 oktober 1816, ovl. te Oldebroek op 11 juli 1887,

tr. met Aert Borst.

III. Jan Jacob Spijkerboer, geb. te Hattem op 4 juli 1808, ged. te Hattem op

10 juli 1808, dagloner, klompenmaker, ovl. te Best op 13 april 1890, tr. te Best

op 8 oktober 1836 met Catharina Hendrik Potters, dr. van Henrick Jan Potters

(arbeider) en Wilhelmina Lambert van de Schoot, ged. te Oirschot op 9 april1808.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jan, geb. te Best op 17 juli 1837, ovl. te Best op 22 december 1925,

volgt IVa.

2. Lambertus, geb. te Best op 15 april 1839, ovl. te Best op 11 mei 1839.

3. Petrus, geb. te Best op 6 juni 1841, klompenmaker, 

ovl. te Best op 14 oktober 1902.

4. Lamberdina, geb. te Best op 22 september 1843, 

ovl. te Best op 17 november 1845.

5. Maria, geb. te Best op 6 januari 1846, ovl. te Best op 29 januari 1928.

6. Jacobus, geb. te Best op 11 augustus 1849, ovl. te Best op 11 april 1928, 

volgt IVb.

7. Wilhelmus, geb. te Best op 19 april 1852, ovl. te Best op 9 juni 1941.

IVa. Hendrik Jan Spijkerboer, geb. te Best op 17 juli 1837, klompmaker, 
ovl. te Best op 22 december 1925, tr. te Best op 24 mei 1862 met Henrica de

Greef, dr. van Wouter van de Greef (wever, ketellapper) en Helena Cornelis

Verhoeven, geb. te Best op 11 april 1837, ovl. te Best op 25 oktober 1901.

Uit dit huwelijk:

1. Wouterus, geb. te Best op 1 februari 1863, ovl. te Best op 4 februari 1863.

2. Wouterus, geb. te Best op 18 februari 1865, ovl. te Best op 1 juni 1865.

3. Catharina, geb. te Best op 24 mei 1866, ovl. te Best op 20 april 1943, 

tr. te Best op 5 juni 1895 met Lambertus van Houtum, zn. van Gerardus van

Houtum en Wilhelmina van Kasteren, geb. te Boxtel op 27 januari 1868,

houtzager, gouden jubilaris der H. Familie, ovl. te Eindhoven 

op 18 februari 1947.

4. Leonardus, geb. te Best op 3 december 1867, klompmaker, ovl. te Best op

10 januari 1945, tr. (1) te Best op 25 april 1896 met Francina van de Voort, dr.

van Thomas van de Voort (arbeider) en Johanna Maria Versteden, geb. te Best

op 26 juli 1861, ovl. te Best op 4 juli 1902. Leonardus tr. (2) te Sint-Oedenrode

op 29 januari 1904 met Wilhelmina Raaijmakers, dr. van Cornelus Raaijmakers

en Anna Maria van Hastenberg, geb. te Sint-Oedenrode op 30 december 1860,

ovl. te Best op 7 maart 1940. Leonardus woont aan de Steenweg, wijk B

nummer 125 te Best.

5. Joannes, geb. te Best op 2 september 1871, klompenmaker, ovl. te Best op

28 oktober 1942, tr. te Best op 2 mei 1903 met Maria Vogels, dr. van Cornelis
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Vogels (klompmaker) en Anna Legius, geb. te Best op 11 april 1877, ovl. te

Best op 11 september 1939.

6. Woutrina, geb. te Best op 16 februari 1873, ovl. te Best op 25 februari 1941,

tr. te Best op 2 mei 1903 met Mattheus (Matthijs) Oppers, zn. van Johannes

Oppers (klompmaker) en Anna Maria van Thienen, geb. te Best 

op 26 december 1877, ovl. te Best op 13 november 1964.

7. Petrus, geb. te Best op 1 juli 1877, klompenmaker, ovl. te Eindhoven op

24 mei 1953, tr. te Woensel op 28 mei 1905 met Johanna Maria van den Berk,

dr. van Antonius van den Berk en Coletha van Gompel, 

geb. te Woensel, sigarenmaakster.

8. Wilhelmus, geb. te Best op 5 mei 1879, ovl. te Best op 28 september 1879.

IVb. Jacobus Spijkerboer, geb. te Best op 11 augustus 1849, klompmaker, venter,

arbeider, ovl. te Best op 11 april 1928, tr. te Liempde op 3 juni 1875 met

Petronella van Drunen, dr. van Engelbertus van Drunen (venter) en Petronella van

den Dungen, geb. te ‘s-Hertogenbosch op 2 september 1851, 

ovl. te Best op 27 maart 1919.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, geb. te Best op 14 mei 1876, ovl. te Best op 7 mei 1878.

2. Bertha, geb. te Best op 25 augustus 1877, ovl. te Boxtel op 15 december 1951,

tr. te Best op 9 mei 1903 met Joannes van de Schoot, zn. van Antony van de

Schoot en Wilhelmina van de Ven, geb. te Oirschot, landbouwer, ovl. te Boxtel
op 17 september 1960.

3. Catharina, geb. te Best op 4 juni 1879, ovl. te Best op 18 oktober 1946, tr. te

Best op 27 februari 1911 met Jacobus Pluijms, zn. van Jan Franciscus

Pluijms en Johanna van Mol, geb. te Hoogeloon, landbouwer.

4. Johannes, geb. te Best op 25 oktober 1881, landbouwer, ovl. te Utrecht op

5 oktober 1928, tr. te Best op 14 april 1913 met Arnoldina Vogels, 

dr. van Cornelis Vogels (klompmaker) en Anna Legius, geb. te Oirschot 

op 3 oktober 1881, ovl. te Best op 6 november 1944.

5. Petrus, geb. te Best op 21 maart 1884, ovl. te Eindhoven op 6 juli 1966, 

tr. met Johanna van Schijndel.

6. Henricus, geb. te Best op 3 oktober 1886, steenfabrieksarbeider, tr. met

Helena Adriana van Hal, dr. van Johannes van Hal en Allegonda Hobbelen,

geb. te Liempde op 21 september 1893.

7. Maria, geb. te Best op 8 oktober 1889, ovl. te Best op 1 mei 1957, tr. te Best

op 2 januari 1924 met Petrus van den Berg, zn. van Lambertus van den

Berg en Antonia Smits, geb. te Dinther op 10 mei 1898, arbeider, 

ovl. te Best op 2 september 1962.

8. Henrica, geb. te Best op 7 december 1893, ovl. te Best op 29 januari 1894.

9. Wilhelmus, geb. te Best op 7 maart 1895, ovl. te Best op 20 maart 1895.
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BURENGERUCHT IN BEST

Met de inlijving van Nederland bij het keizerrijk Frankrijk in 1810 kwam er een einde

aan het systeem van rechtspraak dat hier te lande sinds de middeleeuwen had

gefunctioneerd. Dat betekende dus het einde van de lekenrechtspraak door de

schepenenbanken. In plaats daarvan werd in Nederland bij Keizerlijk Decreet de Franse 

rechterlijke organisatie ingevoerd. Net als veel andere Franse wetten bleven deze na

de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden gehandhaafd in afwachting

van nationale wetgeving. Zo bleef de rechtelijke organisatie naar Frans model tot 1838

van kracht. 

Voor de rechtspraak werd het land verdeeld in kantons en arrondissementen. Ieder

kanton kreeg een vrederechter, en ieder arrondissement een rechtbank van eerste

aanleg. Voor het departement van der Monden van de Rijn, waartoe de meierij van 

’s-Hertogenbosch behoorde, werd in ’s-Hertogenbosch een Hof van Assisen ingericht.

Na de onafhankelijkheid kwam er in Den Haag een Hooggerechthof, als vervanging van

het Cour de Cassation in Parijs.

Het vredegerecht was gevestigd in de hoofdplaats van het kanton. De vrederechter was

een alleensprekende rechter, die werd bijgestaan door een griffier en twee

plaatsvervangers. De vrederechter hoefde niet juridisch geschoold te zijn omdat hij

geacht werd recht te spreken naar billijkheid en behoefte. De functie van de
vrederechter was eigenlijk om te voorkomen dat partijen een procedure voor de

rechtbank in eerste aanleg zouden beginnen. Elk juridisch geschil begon met een

zogenaamde preliminaire conciliatie bij de vrederechter. Behalve rechter was de

vrederechter eigenlijk ook mediator: hij bemiddelde tussen partijen, bijvoorbeeld bij het

benoemen van voogden en curatoren, en was ook bevoegd om getuigschriften van

goed gedrag en het afgeven van akten van bekendheid, waarmee iemand die geen

geboortebewijs kon overleggen toch in het huwelijk kon treden.

In de voormalige meierij waren de vredegerechten gevestigd in Oisterwijk, Tilburg, 

Boxtel, Oss, Sint-Oedenrode, Oirschot, Hilvarenbeek, Eindhoven, Gemert, Asten en

Helmond. Bij de invoering van de Wet op de samenstelling der Regterlijke Magt en het

beleid der Justitie (kortweg de Wet RO) van 18 april 1827 werd de vrederechter

vervangen door de kantonrechter.

De archieven van de vredegerechten 1811-1838 worden bewaard in het BHIC in 

’s-Hertogenbosch. Er is een inventaris beschikbaar op de studiezaal en op internet. 

Op donderdag 28 november 1822 des voormiddags om elf uren zit Arnoldus Lemmers,

als  Regter van Simple Politie de zitting voor in het vredegerecht in Oirschot. De

beklaagde is Peter Copal, soldaat bij de 2  afdeling 3  Bataljon 4  Compagnie ine e e

garnizoen te ’s-Hertogenbosch, thans met groot verlof te Best. Hem wordt ten laste

gelegd dat hij zich, in den nacht tusschen den drie en vier en twintigsten October

laatsleden aan de woning van Willem van Ekerschot, bouwman, wonende te Best, heeft
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schuldig gemaakt aan buren gerucht; geval voorzien bij art. 479 no. 8 en 480 no. 5 van

het wetboek van Strafregt. Als getuigen zijn opgeroepen: Willem van Ekerschot,

bouwman wonende te Best, en Johanna Maria Hurks, dienstmeid, mede te Best

woonachtig.

Uit het proces-verbaal van 24 oktober 1822 blijkt dat Willem van Ekerschot in die nacht

nog te bed leggende zoo omtrent drie uiren geweldig op zijn deur van zijn huijs slagen

hoorden en daar door wakker geworden zijnde sprong zijn bed uijt, benevens zijne

huijsvrouw Helena van Eekerschot, oud vier en dertig jaaren en derzelver dienstmeid

Joanna Maria Hurks oud agtien jaren. Zij verklaren allen gehoord te hebben dat Peter

Copal, verlofganger, riep: “Beest komt daar uijt”. Toen niemand reageerd is Peter daar

op verdwene en denkelijk een bijl of acks gehaald hebbende. Als hij terugkeert forceert

hij de deur, slaat er een gat in, de duijmen daar uijt en de gehengen op zeij gebogen,

en heeft hij de deur geopend. Van Eekerschot pakt een riek om Peter uit zijn huis te

jagen. Hij smijt Peter op de grond en roept om hulp. Uiteindelijk komt Jan Copal, de

broer van Peter, het huis binnen om Peter weg te voeren.

In het procesdossier bevindt zich nog een verklaring van de schout (burgemeester) van

Best aan de officier der Regtbank van den eersten aanleg te Eindhoven, waaruit blijkt

dat de vroedmeester van Oirschot, F.A. Tred, op dezelfde dag een operatie heeft

verricht op de vrouw van Willem van Eekerschot. Van dokter Tred heeft de schout

vernomen dat hij rond Pasen van hetzelfde jaar door Peter Copal is aangevallen en

verwond, maar dat diens broer Hendrik Copal daarvoor drie weken in Eindhoven in de
gevangenis heeft gezeten.

Bovendien wordt nog gemeld dat Peter op 15 oktober 1821 aan het huis van Peter van

Laarhoven, leijdekker te Best, met clippels op de deur heeft gesmeeten en met roepen

en schreuwwen: Komt daaruit!, en dat hij ook nog aan de vrouw van Gerardus

Timmermans, arbeider te Best, zijn buurvrouw dikwijls met drijgemente op haaren man

en kinderen de Ackx hebbende niet willen leijden dat Peeter Copal die had gebruikt.

Edog kan men zien aan de prente of dutsen in de Eikendeur en een gat van ontrent een

voet lang vier duimen breet afgespaand.

De beklaagde wordt op 6 november 1822 ondervraagd door mr. Adriaan Gilles Spoor,

Regter ter Instructie bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Eindhoven. Over het

incident bij het huis van Willem van Eekerschot verklaart hij: “Omtrent half twaalf uren

heb ik gezien, dat er twee manspersonen welke ik niet ken, aan de woning van Willem

van Ekerschot stonden, toen ik even in huis was (ik woon daar alleen naast) hoorde ik

dat er geweldig op de deur bij Willem van Ekerschot geslagen wierd. Ik ging hierop

derwaards en riep: Godome wat doet gij lieden daar, toen kwam Willem van Ekerschot

uit zijnde woning die mij met een riek (mestvork) op de borst stak. Ik was door het

toebrengen van den steek achterover gevallen en Willem van Ekerschot lag bovenop

mij. Mijn broeder Jan is vervolgens gekomen die mij onder Willem van Ekerschot

uijttrok, dit was buiten de woning en ik ben niet in de woning geweest.” Op de vraag

van de rechter waarom hij Willem van Ekerschot toegeroepen heeft: Beest kom eruit,

antwoordt de beklaagde: “Ik had al eenige reizen geroepen, waarop Willem van
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Ekerschot geen antwoord gaf, ik riep hem om dat ik twee manspersonen omtrent zijne

woning zag en vreesde dat deze iets kwaads in den zin hadden. Toen Willem van

Ekerschot op mijn roepen niet antwoordde wierd ik kwaad en zeide eindelijk; beest,

kom er uit.” Mr. Spoor gelast de aanhouding en overbrenging nar het Gevangenhuis van

dit Arrondissement van de beklaagde.

Voor dezelfde mr. Spoor heeft Willem van Ekerschot op 8 november 1822 verklaard  te

zijn achterneeft van den beklaagden. Dat hij in de nacht van den drieentwintigsten op

den vierentwintigsten october jongstleden ontwaakte toen er op zijne huisdeur

geslagen en geroepen wierd: Beest kom er uit, welke stem de deponent herkende voor

die van den beklaagden, en ogenblikkelijk er op: het is onze Peer maar die is zat, welke

de stem van des beklaagdes moeder was. Dat hierop de deponent, zijne huisvrouw en

dienstmeid Johanna Maria Hurks, zijn opgestaan. Dat het toen omtrent twee uren was.

Dat kort hierna wederom zoo gewelddadig op de deur geslagen wierd, dat dezelve

hierdoor in stukken van de gehengen in huis viel. Dat de Deponent met eene mestvork

in het deur gebind is gaan staan om een manspersoon die in huis wilde komen tegen

te houden, hetgeen den deponent niet gelukte. Dat de deponent toen deze persoon

heeft aangepakt en tegen den grond geworden, die zeide: laat mij los ik zal u een drie

gulden geven, welke den deponent toen herkende voor den beklaagden. Dat de

deponent om des beklaagdes broeder Jan die dicht bij den deponent woont, geroepen

heeft, welke gekomen zijnde, zijnen broeder den beklaagden heeft medegenomen. Dat

vervolgens de moeder van den beklaagden gekomen en voor de woning van den
deponent eene hout aks (bijl) van den grond genomen heeft. Dat hierna des deponents

huisvrouw die hoog zwanger is zodanig verschrikt was, dat hij in den namiddag geraden

vond om den vroedmeester Tret te Oirschot te gaan halen, welke toen ook gekomen

is. Op de vraag of hij ooit enige onenigheid met de beklaagde heeft gehad, of gissen

kan waarom dezelve deze baldadigheid zoude hebben gepleegd: Ik weet niet dat ik ooit

iets met hem gehad heb, en ik kan ook niet denken waarom hij zulks gedaan heeft. De

verklaring wordt bevestigd door de dienstmeid.

Uiteindelijk concludeert mr. Spoor als volgt: Aangezien de beklaagde zulks uit loutere

baldadigheid schijnt gepleegd te hebben, althans van geene andere intentie gebleken

is en in zodanige gevallen het feit te meermalen door het Hoog Geregtshof is

beschouwd als een bloot buurengerugt, requireert dat het aan de raadkamer moge

behagen overeenkomstig art. 129 van het wetboek van strafvordering den beklaagden

te renvoijeeren aan de regtbank van Simpele policie in het kanton Oirschot, en hem

inmiddels in vrijheid te doen stellen. Helaas zijn van het vredegerecht van Oirschot

alleen enkele processtukken bewaard gebleven, zodat we niet weten hoe de rechter

heeft gevonnist.

Peter Jan Coopal is een van Jan Goort Coopal (klompenmaker) en Lijsbeth Daniel van

de Ven. Hij is gedoopt te Best op 17 juli 1799. Hij trouwt te Best op 9 februari 1828 met

Barbara Willem van Tartwijk, dochter van Willem Peter van Tartwijk en Barbara Adriaen
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Otters, gedoopt te Oirschot op 4 december 1796, overleden te Best op 10 mei 1828.

Barbara overlijdt twee maanden na de geboorte van hun enige dochter Johanna

Barbara. Na haar dood hertrouwt Peter te 's-Gravendeel op 27 mei 1830 met Elisabeth

Gevers, dochter van Sebastiaan Gevers en Jacomina Bax, gedoopt te Budel op

20 feb 1797. Hun dochter Anna Barbara wordt geboren te Best op 6 september 1831.

Peter overlijdt te ’s Hertogenbosch op 1 mei 1850.

Willem Jacob van Eekerschot is de zoon van Jacob Jan van Eekerschot (bouwman) en

Adriaantje Jan Coopal, en gedoopt te Best op 2 april 1782, bouwman Hij trouwt te

Oirschot op 4 maart 1821met Helena Andries van Eekerschot, dochter van Andries

Henrick van Eekerschot en Anna Maria Aert Speecx, gedoopt te Best op

18 oktober 1789, overleden te Best in het kraambed van haar zoon Jacobus (geboren

op 23 januari 1823) op 30 januari 1823. Het incident met Peter Coopal vond dus plaats

toen Helena ruim zeven maanden zwanger was. Na de dood van zijn eerste vrouw

hertrouwt Willem te Oirschot op 27 augustus 1826

met Elisabeth van de Berk, dochter van Arnoldus Adriaen van de Berk en Marianna

Cornelis Schepens, gedoopt te Oirschot op 29 mei 1795, overleden te Best op

12 aug 1854. Uit dit huwelijk vier kinderen. Willem van Eekerschot overlijdt te Best op

3 september 1844.

Volgens zijn verklaring voor mr. Spoor is Willem een achterneef van Peter. Zijn moeder

Adriaantje Jan Coopal is namelijk een tante van Peters vader Jan Goort Coopal. Hun
gemeenschappelijke voorouders zijn het echtpaar Jan Dielis Coopal en zijn (derde)

vrouw Maria Goort van Heerebeek, die op 16 februari voor de schepenen van Oirschot

in het huwelijk treden.
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DE FAMILIE MULDERS UIT MOERGESTEL (vervolg van blz. 120, dec. 2014) 

Tekst Robert Mulders

Generatie VIII

VIII-a  Jan Mulders zoon van VII-a. 

Gedoopt Moergestel 2 jan 1772, overleden

Poppel 9 juni 1829. Getrouwd met Joanna

Maria van Gils, geboren te Poppel, België,

aldaar overleden 14 nov 1842. Beiden

vertrokken naar Hilvarenbeek, borgbrief

afgegeven 14 mrt 1804.

Uit dit huwelijk:

1. Denis volgt lX-a

2. Petronilla (gedoopt Moergestel 17 sep

1803, overleden Poppel 19 nov 1820)

3. Joannes (gedoopt Hilvarenbeek 

03 okt 1805)

4. Joannes Baptist (gedoopt Poppel 19

feb 1807, aldaar overleden 

   29 maart 1807)
5. Cornelius (gedoopt Poppel 28 mei 1808, aldaar overleden 29 mei 1808)

6. Cornelia (gedoopt Poppel 29 jan 1810, aldaar overleden 15 feb 1810)

7. Cornelius (gedoopt Poppel 16 april 1811, aldaar overleden 24 april 1811)

8. Maria (* Poppel 14 nov 1812) Getrouwd Poppel 7 feb 1844 met Joannes Baptista

Keysers (* Poppel 26 dec 1808) zoon van Nicolaus Keysers & Maria Christina

Aerts.

9. Adrianus geboren Poppel 11 aug 1816, aldaar overleden 13 aug 1816

VIII-b Andries Mulders zoon van VII-a. 

Gedoopt Moergestel 18 dec 1773, aldaar overleden 31 dec 1833. Doopgetuigen:

Henricus van den Boer namens Norbert Mulders & Adriana Petrus Vrinds. Woonde kort

voor zijn dood in de Heizen nummer 184. Zijn nalatenschap omvat de helft in 10

percelen zaai- en weiland, nog een vierde deel in een perceel zaailand en een vierde

deel in een perceel moeras, alle gelegen in de Heijzen, het perceel moeras 'op den

Haaghorst.' Getrouwd Moergestel 22 april 1804 met Anna Roosen, gedoopt te

Moergestel 2 mei 1771, dochter van Frans Roozen & Catharina de Roij.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna (gedoopt Moergestel 16 maart 1805) Getrouwd Moergestel 18 apr 1833

met Antonius Kluijtmans (* Sint-Oedenrode 27 dec 1794) zoon van Willem

Kluijtmans & Johanna van den Borsch)
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2. Adriana (gedoopt Moergestel 22 dec. 1806) Getrouwd Moergestel 1 aug 1840

met Cornelis Jansen (* Oisterwijk 29 mei 1812) zoon van Hendrik Jansen & 

Adriana de Jong

3. Cornelia (gedoopt Moergestel 13 sep. 1809) Getrouwd Moergestel 14 apr 1836

met Gijsbertus Looijkens (* Diessen 15 juni 1811) zoon van Fraciscus Looijkens

& Anna Maria Slegers

4. Denis (* Moergestel .. nov. 1817, aldaar overleden 31 okt. 1832) Ongehuwd

5. Adriaan volgt IX-b

6. Jan (* Moergestel 13 april 1817, aldaar overleden 25 jan. 1833) Ongehuwd

7. Helena Maria (* Moergestel 13 dec 1819, aldaar overleden 23 maart 1859)

Getrouwd Alphen & Riel 29 maart 1845 met Huijbertus Wijnen (* Hooge- en Lage

Mierde) zoon van Willem Wijnen & Catharina Reibergs

8. Johanna Maria (* Moergestel 29 okt. 1822)

9. Johanna Maria (* Moergestel 25 jan 1826) Getrouwd Oisterwijk 27 feb 1851

met Hubertus Brekelmans (* Tilburg) zoon van Gerardus Brekelmans & Maria

[NN].

VIII-c  Marcelis Mulders zoon van VII-b. 

Gedoopt Moergestel 7 sep 1772, aldaar overleden 22 apr 1831. Bakker. Schepen van

Moergestel sinds 31 maart 1803, waarschijnlijk tot aan de Franse inlijving in 1810. Zijn

nalatenschap omvatte ondermeer 'eene boere hoeve, in-. 89, op Het Stokse, gehucht

van Over 't Water', en een 'perceel broekland en heide genoemd De Hondsdonk,
nr.1948, groot 5 bunder, 69 roeden, gelegen Over 't Water, Heikant, op den Hilt

Getrouwd Moergestel 26 juli 1795 met Anthonetta Timmermans, geboren te Moergestel

Uit dit huwelijk:

1. Andries volgt IX-c

2. Johanna Maria (gedoopt Moergestel 16 juni 1798)

3. Jan Baptist volgt IX-d

4. Adriaan volgt IX-e

5. Ludovicus (Louis, Lodewijk) Gedoopt Moergestel 12 okt 1804, overleden

Loon-op-Zand 24 feb 1886. Doopgetuigen: Eerwaarde heer Joannes Meulders

(pastoor in Hedel) en Maria Catharina Vivie. In 1831 beschreven als molenaar te

Moergestel; in 1861 en 1869 als molenaar te Loon-op-Zand.

Akte van verkoop van een huis, een klein huisje, schuur, erf en tuin, gelegen in

de Kreitenmolenstraat , sectie E nrs. 40, 411 431  43a, 44 en 812, te Udenhout,

door Willem van den Bosch, leerlooier te Udenhout, als gemachtigde van

Gerardus Bertens te Loon op Zand, van Johanna Bertens, weduwe van Francis

van Bussel, te Asten, van Ludovicus Mulders, molenaar te Loon op Zand, gehuwd

met Cornelia Bertens en Theodorus van Bebber, wever te Tilburg, gehuwd met

Wilhelmina Bertens, aan Adrianus Johannes van den Heuvel, notaris ter

Udenhout, voor fl. 1650,- (GAT, Notarieel archief A.). Verschure, inv.nr.423,f.10

dd 17 jan 1862) Getrouwd Udenhout 22 nov 1838 met Cornelia Bertens 
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(* Udenhout 22 jan 1805, overleden 1883) dochter van Judocus (Joost) Gerardus

Bertens, leerlooier en schoenmaker te Udenhout, bij Anna Maria Burgmans.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Mulders Geboorteaangifte te Oirschot 11 september 1839, overleden

op 22-jarige leeftijd te Loon op Zand 4 aug 1861.

6. Arnold Gedoopt Moergestel 3 april 1807, overleden te Oirschot februari 1899. In

1831 schoenmaker te Moergestel volgens de memorie van zijn vader. Getrouwd

te Oirschot op 11 juni 1843 met Maria Catharina van Hout, geboren te Oirschot

11 februari 1810, aldaar overleden 13 okt 1888, dochter van Peter van Hout en

Wilhelmina van den Heuvel

VIII-d  Peter Norbert Mulders zoon van VII-c.

Gedoopt Moergestel 6 juni 1772, aldaar overleden 5 aug 1831. Woonde kort voor zijn

dood in de Heizen, nummer 151. Zijn nalatenschap wordt gedeeld door drie kinderen,

Antonij, Maria en Jacoba, en omvat 17 percelen grond in Moergestel. Hiertoe behoren

een negende part in twee boerderijen in de Heijzen, nummers 192 en 147. De grootste

boerderij beslaat 14 bunder.

De handtekening van Peter onder de memorie van successie van Norbert Mulders, 3 april 1824

Getrouwd Moergestel 14 apr 1799 met Wilhelmina van Dijk (geboren te Hilvarenbeek)

Uit dit huwelijk (niet volledig):

1. Antony volgt IX-f

2. Cornelia (* Moergestel 27 juli 1802, aldaar overleden 18 feb 1827) Ongehuwd

3. Maria (* Moergestel 15 dec 1804, overleden Helvoirt 30 sep 1859) Getrouwd

Moergestel 15 feb 1835 met Johannes van Laarhoven (* Berkel-Enschot 1 dec

1810, overleden Helvoirt 2 mei 1860) zoon van Lambertus van Laarhoven & 

Arnolda Jan Aarts

4. Jacoba (* Moergestel 05 jan 1807) Getrouwd Moergestel 11 feb 1831 met

Arnoldus van Gestel (* Moergestel 13 juni 1803) zoon van Adriaan van Gestel & 

Johanna Aarts

VIII-e Jan Mulders zoon van VII-c. 

Gedoopt Moergestel 1 aug 1774, aldaar overleden 12 okt 1842. Woonde ten tijde van

de Volkstelling van 1840 als weduwnaar in de Heijzen (Broekzijde, nr. 154) met drie

ongehuwde zoons. Zijn nalatenschap omvatte 41 percelen grond in Moergestel, in

secties B, C, en D.

Getrouwd Moergestel 19 april 1807 met Catharina Wolfs 
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(gedoopt Moergestel 15 feb 1779, aldaar overleden 19 juni 1821) dochter van Cornelis

Wolfs (1747-1819) & Maria Jacobus Melis.  

Uit dit huwelijk:

1. Antony volgt IX-g

2. Jan volgt IX-h

3. Cornelis volgt IX-i

4. Adriaan (* Moergestel 12 sep 1817, aldaar overleden 6 jan 1821)

5. Martinus (* Moergestel 10 aug. 1820, aldaar overleden 06 sep. 1820)

VIII-f Anthony Mulders zoon van VII-c. 

Gedoopt Moergestel 24 maart 1787, aldaar overleden 17 mei 1837. De nalatenschap

van zijn vrouw Adriana, overleden in 1831, omvatte 'een twaalfde part onverdeeld in

eene boere steede bestaande in huis, stal, en schuur.. ' T. .1 'gequoteerd nr. 1141 T.

.1 'in het gehucht van Over 't Water aan den Heikant', en een twaalfde part in een
identiek gelegen stede, kadastraal nummer 120. De memorie van Anthonij bevat geen

lijst van onroerende goederen.

Getrouwd te Moergestel 5 april 1818 met Adriana van den Meydenberg (gedoopt

Moergestel 10 jan 1789, aldaar overleden 30 juni 1831) dochter van Francis van den

Meydenberg en Jacoba den Rooij.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha (Margo) Geboren Moergestel 23 feb 1819, 

overleden Goirle 11 nov 1858. Getrouwd Moergestel 29 juli 1848 met Josephus

van Roessel (*Tilburg 6 sep 1820, overleden Goirle 19 juni 1893) zoon van

De handtekening van Jan Mulders, 3 april 1824

De handtekeningen van Anthonij en Adriana onder de memorie van

successie van Norbert Mulders, 3 april 1824
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Martinus Jozef van Roessel & Anne Brouwers

2. Jacoba Landbouwster. Geboren Moergestel 10 okt 1820, aldaar op 69-jarige

leeftijd overleden 20 juni 1890, in het huis staande op de Heijze wijk C nummer

twee honderd. Getrouwd Moergestel 23 april 1846 met Willem van Rooij (*

Moergestel 6 maart 1814) zoon van Peter van Rooij & Johanna Maria van Asveld.

Ten tweede maal getrouwd Moergestel 6 sep 1858 met Martinus Wolfs, zoon van

Gerard Wolfs & Goverdina van Akeren

3. Jan volgt lX-j

4. Anna Catherina Geboren Moergestel 30 jan 1825, overleden op 85-jarige

leeftijd te Hilvarenbeek op 3 maart 1910. Overlijdensaangevers: Cornelis van den

Pas (72) en Cornelis Hendrikus van de Ven (72), inwoners van Hilvarenbeek.

5. Norberta Geboren Moergestel 18 feb 1827, ongetrouwd overleden Goirle 3 mei

1913. Haar overlijdensakte vermeldt: Elisabeth Mulders, dochter van Anthonij

Mulders bij Adriana van den Meijdenberg, geboren te Moergestel oud 86 jaar.

Aangezien er geen geboorteakte te vinden is met die naam, moet deze persoon

wel identiek zijn aan Norberta Mulders. De

memories van Anthonij en Adriana vermelden

immers slechts 6 kinderen: Margo, Jacoba,

Johannes, Anna Catharina, Norberta en Adriana.

Woonde in bij haar zwager Josephus van Roessel

in Goirle. Bij haar leven bekend als Betje

Mulders, ging de familie Van Roessel er bij de
doodsaangifte misschien ten onrechte van uit dat

haar doopnaam Elisabeth was.

6. Adriana Geboren Moergestel 23 feb 1831,

aldaar overleden op 72-jarige leeftijd op 2 mei

1903„ in het huis staande in het Dorp wijk A

nummer negen en dertig. Getrouwd Moergestel

10 jan 1861 met Johannes van Roij (*

Moergestel 22 juni 1825) zoon van Jan van Roij

& Johanna Verhoeven

VIII-g  Peter Josef Mulders zoon van VII-c. Jager

van beroep, vermelde woonplaats in 1851 en 1862 is

Boxtel. Gedoopt Moergestel 5 jan 1792, overleden na

2 jan 1862. Getrouwd Hilvarenbeek 11 mei 1818 met

Maria Elisabeth van Esch, gedoopt Hilvarenbeek 19 aug

1783 als dochter van Adriaan van Esch bij Johanna Theresia van der Loo, en voor 7 mei

1840 overleden te Haaren. Ten tweede maal op 48-jarige leeftijd getrouwd Oisterwijk

7 mei 1840 met Dorothea van Opstal, gedoopt Oisterwijk 7 jan 1806 als dochter van

Laurentius van Opstal bij Maria Catharina van Spaandonk.

Betje Mulders. Zij woonde in bij haar

zwager Josephus van Roessel op de

Leeuwenhoeve aan de Abcovenseweg

in Goirle
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Uit het eerste huwelijk (onvolledig):

1. Joanna (* Hilvarenbeek) Getrouwd Oisterwijk 4 mei 1844 met Henricus van Reijt 

(* Bladel en Netersel) zoon van Joannes van Reijt & Elisabeth van Nunen

2. Norberta Gedoopt Moergestel 26 maart 1819, overleden Oisterwijk 2 jan 1862.

Getrouwd Oisterwijk 17 juli 1851 met Gijsbert de Groot (* Oisterwijk 2 dec 1821,

aldaar overleden 16 jan 1886) zoon van Cornelis de Groot & Adriana van Oort

3. Adriana (* Moergestel 02 juni 1821)

4. Jan (* Moergestel 08 dec 1822, aldaar overleden 22 dec 1822)

5. Jan (* Moergestel 23 mei 1824, aldaar overleden 10 jan 1825)

VIII-h  Denis Mulders zoon van VII-c. Gedoopt Moergestel 10 feb 1794, aldaar

overleden 28 okt 1885. Zijn nalatenschap bestond ondermeer uit 1/20 deel in 31

percelen grond (14 hectaren, 65 aren, 17 centiaren) secties B & C in Moergestel, naast

grond in Oirschot en Oisterwijk. Getrouwd Moergestel 18 feb 1816 met Christina van

Gurkom, gedoopt Moergestel 6 okt 1797 als dochter van Christiaan Peter van Gurkom

en Clasina Comelius Hessels.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana (* Moergestel 19 maart 1817, aldaar overleden 11 april 1817)

2. Margo (* Moergestel 25 jan 1819, aldaar overleden 6 aug 1902) Getrouwd

Moergestel 23 april 1846 met Jan Ketelaars (* Moergestel 16 april 1816, aldaar

overleden 6 sep 1881) zoon van Adrianus Jan Ketelaars & Maria van Beek

3. Clasina (* Moergestel 03 feb. 1822)

4. Norbert (* Moergestel 15 nov 1824, aldaar ongehuwd overleden 15 nov. 1878)

Woonde 1869 in het ouderlijk huis te Moergestel (Heikant, sectie B nr. 131) met

zijn ongetrouwde zuster Clasina en dito broer Christiaan

5. Christiaan volgt IX-k

6. Adriaan volgt IX-l

7. naamloos kind (overl. Moerg. 25 nov. 1837)

De handtekeningen van Denis en Christina onder de memorievan successie van Norbert

Mulders, 3 april 1824
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VIII-i  Christiaan Mulders zoon van VII-d.

Gedoopt Moergestel 13 aug 1773, 

aldaar overleden 21 mrt 1814. 

Getrouwd Moergestel 5 mei 1811 met

Cornelia van Haaren (gedoopt 8 mei 1787)

dochter van Gautier van Haaren 

(de trouwakte is in het Frans opgesteld) en

Adrienne de Cort

Uit dit huwelijk:

1. Adriana (* Moergestel 16 feb 1812)

Getrouwd Moergestel 30 april 1832

met Adriaan Hoeven 

(* Moergestel 8 feb 1807) 

zoon van Johannes Hoeven & 

Maria van den Houdt

2. Christiaan (* postuum Moergestel 

06 sep 1814, aldaar 

overleden 22 sep 1824)

VIII-j  Jan Mulders zoon van VII-e. Gedoopt Moergestel 8 dec 1762, aldaar begraven

25 januari 1790) Getrouwd 4 feb 1787 te Moergestel met Pieternella Peter Appels

(begraven Moergestel 6 okt 1794 met achterlating van man en kinderen dus,

waarschijnlijk hertrouwd)

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus (gedoopt Moergestel 1 juni 1788, aldaar ongetrouwd gestorven 18 april

1872 op 83-jarige leeftijd) Akkerbouwer. Volgens de Volkstelling van 1869

woonde hij aan het Rootven in Wijk A (Kerkeind) met de ongehuwde Hendrika

van Drunen (* Moergestel 16 jan 1826) en 5 knechts. Volgens de memorie van

zijn nalatenschap gestorven zonder bloedverwanten, en daarmee vrijwel zeker

ultimus  stirpis Wilhelmi Molitoris. De overlijdensaangifte werd gedaan door Jan

Snoeren, een 46-jarige neef (eigenlijk achterneef). De erfgenamen waren leden

van de familie Moonen, nakomelingen van zijn oom Joannes Moonen.

2. Cornelius (gedoopt Moergestel 17 dec. 1789)

Ingezonden dhr. C. Prinsen        (Wordt vervolgd)

Militair zakboekje van Norbert Mulders 

(1824-1878) met signalement, aangelegd 1844. 

Privécollectie Ton Heijkants 
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Mw. M.F.J. Verheijen-Blomme  uit Buchten (Zuid-Limburg)      blomme74@kpnmail.nl

Marie-José, 62 jaar, mondhygiëniste, is ruim 40 jaar geleden al begonnen aan haar

stamboom. Toen beperkte de zoektocht zich tot de namen Blomme, Köhler, Breukers

en Rutten. Sinds 2011 heeft zij de hobby weer opgenomen en probeert nu de

stambomen van haar kleinkinderen uit te zoeken. Daarbij komen naast bovengenoemde

namen ook de namen van den Hurk, Senders, Kleijnjan, Knaven, de Jong en Meijssens

in beeld. Diverse takken van al deze families liggen in Brabant. Marie-José werkt met

het programma Aldfaer. Niet alleen op internet, maar ook in archieven zoekt zij naar

gegevens. Zij is lid geworden van onze afdeling om contact te krijgen met

gelijkgestemden en misschien “ collega’s”  te kunnen helpen, of zelf aanvullingen op

haar stamboom te krijgen van andere NGV/KP leden. Op dit moment zitten er ruim

8400 personen in de door haar opgezette stamboom. 

Mw. A. Gloudemans uit Veghel a.gloudemans@gmail.com 06-53445744

Annemieke, 52 jaar, salarisadministratrice, is pas een jaar bezig met genealogie. Ik ben

op zoek naar de families Van der Heijden en Janssen in Eindhoven en omstreken. In

Veghel en omstreken zoek ik naar de familie Gloudemans. Ik heb veel informatie

gekregen van mijn oom die ruim 35 jaar geleden zelf stamboomonderzoek heeft gedaan
en wil daar nu graag op voortborduren. Deze informatie betreft de familie Van der

Heijden, voor de overige families zal ik zelf data moeten gaan verzamelen. Ik hoop in

de toekomst nog eens een kwartierstaat of parenteel te kunnen presenteren, maar

voorlopig ga ik voor het verzamelen van zoveel mogelijk personen. 

Mijn oom vertelde mij, dat kasteel

Henkenshage ruim een jaar in bezit

van onze familie is geweest omdat een

van mijn familieleden rentenier was;

leuk toch? Verder heeft hij ook

materiaal van een oom die werkte

voor de Witte Paters in Boxtel en die

uitgezonden werd naar Afrika. 

Die oom was een broer van mijn opa.

Hij heette Wilhelmus Adrianus

Franciscus van der Heijden. Hij werd

geboren op 4 augustus 1899 en

overleed op 15 februari 1962. In 1933

werd hij in Carthago, Tunesie, tot priester gewijd. Van daaruit werd hij uitgezonden

naar Tanzania. Daar heeft hij ruim 22 jaar gewerkt als missionaris. Van die oom heeft

hij fotomateriaal en geschreven brieven en kaarten uit die tijd. Dat is leuk om te zien

en te lezen. Het maakt de geschiedenis weer levend. Bijgaand de foto die mij zo
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nieuwsgierig heeft gemaakt. Geweldig toch zo’n priester in zijn witte pij met lange

baard, voor een inheemse tent met zijn nieuwe motor, die helemaal verscheept is van

Europa naar Afrika.

Voor het vastleggen van al die gegevens ben ik begonnen met MyHeritage, maar ben

overgestapt op Aldfaer. Ik weet nog niet wat er allemaal is en wat het beste bij mij zal

passen. Daar kom ik gaandeweg wel achter. De afdelingsbijeenkomsten zal ik graag

bezoeken, zeker als er interessante onderwerpen zijn. Ik hoop daar ook hulp te krijgen

bij het opstarten van mijn onderzoek, zoals tips voor bronnen.

Een andere hobby van mij is dwarsfluit spelen. Verder heb ik een hondje waarmee ik

gedragstraining en behendigheid doe.

VOOR U GELEZEN

Heemkundekringen:

Heemkundekringen: 

De Rosdoek, december 2014

De Rosdoek wordt uitgegeven door de Heemkundige

Studiekring “De Acht Zaligheden”.

- Aandacht voor de Markt van Eersel, door Harrie Grielen.
Wie af en toe een rondje loopt over de markt in Eersel

voelt de geschiedenis alom. De oudste vermelding van

Ereslo is van omstreeks het jaar 712. Er staan een

aantal beschermde panden met als meest opvallend de

Mariakapel en de Nederlands-hervormde Kerk. 

Dhr. Grielen weet de spanning op te voeren naar het

volgende artikel.

- De Mariakapel op de markt van Eersel, door Christ

Thijssen. Uit een akte geschreven door Lodewijk van

Bourbon, blijkt dat de kapel gesticht is in 1464. Er

mocht in de kapel geen dienst worden gehouden

behoudens wanneer het de feestdag van de patroonheilige betrof. Naast het feit dat

de kapel diverse eigenaren heeft gekend zijn ook oorlogen en ziektes niet aan haar

voorbij gegaan. Na de vrede van Munster is de kapel in gebruik geweest als

raadhuis. De kapel heeft vele veranderingen ondergaan door verbouwingen. Nadat

er in Eersel een nieuw gemeentehuis werd gebouwd, is de kapel overgedragen aan

Monumentenzorg en is weer in zijn  oorspronkelijk doel hersteld, namelijk als

gebedshuis.

- Een marktveld met geschiedenis in Eersel, door Daniel Vangheluwe.

Dhr. Vangheluwe heeft veel onderzoek gedaan naar de bewoning van de markt. In 

de hertogelijke cijnsboeken en in het kadaster, vond hij de nodige gegevens.
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Op de website staat een tabel met het kaartje van de markt:

http://www.hskdeachtzaligheden.nl/marktveld. Hij geeft uitleg over de bewoning

met haar geschiedenis. Het geheel is een zeer boeiend artikel geworden.

D’n Tesnuzzik, december 2014, 

Het Heemtijdschrift voor Beek en Donk.

- Drie huisjes aan de Pater de Leeuwstraat in de jaren ’40 en ’50, door Tiny Schriks.

Een verhaal over de drie families die daar gewoond hebben.

- Zo kondigde men een overlijden aan…., door Martin Philipsen.

Uit resolutieboeken kwamen twee gevallen van overlijden tevoorschijn die de stijl

van die tijd, eind 1700, duidelijk weergaven. Het gaat hier over de brief werd

geschreven aan de heren schepenen om kenbaar te maken dat de zeer waarde en

teergeliefde huisvrouw , Johanna Judith Joselin, vrouwe van Beek en Donk, was

overleden. Daar overheen ging de brief van de schepenen terug aan de

briefschrijver in dezelfde stijl, afstandelijk, maar superbeleefd. Je zou het haast nog

wensen.

- Tramongelukken in Beek en Donk, door Zjon van de Laar.

Van 1883 tot eind 1935 heeft er een tram gereden tussen Den Bosch en Helmond.

Deze diende voor zowel personen- als goederenvervoer. De tram werd de Goede

Moordenaar genoemd vanwege de vele ongelukken die ermee gebeurden. Mensen

waren vaak onvoorzichtig, stapten te vlug van of op de rijdende tram. Menigeen

heeft daarbij het leven gelaten. (Ik herinner mij eenzelfde verhaal over de Gooische
Moordenaar; red.)

De Rode Leeuw, december 2014. 

Contactorgaan van Familiekunde Vlaanderen – Provincie Limburg.

- Erfnaam en familienaam in Grote-Brogel en omstreken, door Leo Custers.

Wie opzoekingen doet in het noorden van Limburg, kan voor verrassingen komen

te staan. Het kan namelijk zijn dat de huidige familienaam niet overeenkomt met de

namen van zijn voorouders. Zoals in Nederland de familienamen verplicht werden

gesteld vanaf 1811, werd dat in deze streek verplicht door de Franse bezetter bij

decreet op 23 augustus 1794. In dit artikel diverse voorbeelden.

- Kwartierstaat en zelfportret van Erwin Bert Theofiel Das (3), Erwin Das.

- Allem@@l Digit@@l, door Mathieu Kunnen.

- Dossiers herbergen (1870 – 1930) te Antwerpen. Bevat informatie over openingen

en sluitingen,processen-verbaal, aktes ed. 

Te raadplegen op http://www.geneaknowhow.net.

- Een website gewijd aan het latijn. Geen kennis van Latijn? Op de volgende website

kun je cursussen   Latijn en Grieks volgen. http://www.koxkolloum.nl.

De Kempische Genealoog, december 2014. 

Een uitgave van: Familiekunde Vlaanderen, Regio  Kempen.

- Het familiearchief de Merode, door Marc Van den Cloot.
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Eind 2014 werd in het Algemeen Rijksarchief een eerste analytische inventaris in 

twee delen van het Merode-archief voorgesteld. Het archief beslaat niet minder dan

750 meter. De familie bezat tal van eigendommen in alle Belgische provincies, in

Duitsland (het voorouderlijk slot Merode), in Frankrijk (Trélon) en in Nederland

(Montfoort) waarvan sporen te vinden zijn in het archief.

- Borgbrieven in Turnhout, door Victor Bertels.

In het stadsarchief van Turnhout bevinden zich heel wat borgbrieven van

gemeenten verspreid over het hele hertogdom Brabant. In het eerste deel van de

gemeenten O tot Z komen meerdere Nederlandse gemeenten voor.

BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Het register van de cijnzen, die de Heer van Cranendonk in Eindhoven

ontving in de jaren 1590 tot 1640 en de schattingskohieren van de

gegoedheid van de inwoners van Eindhoven in 1665 en 1687

Auteur: J.Th.M. Melssen

Cat.nr: 14-MSN4

In het gemeentearchief van Eindhoven berust een ‘cheynsboeck des Baenderheer des

lants van Craennendonck’, dat de cijnsregisters van het dorp Woensel en de tot de

baronie van Cranendonk behorende dorpen Maarheeze, Gastel, Soerendonk en Budel
omvat, alsmede de haardgeldlijsten van laatstgenoemde vier dorpen. De cijnsregisters

zijn in 1590 aangelegd en zijn bijgehouden tot omstreeks 1640; de haardgeldlijsten

dateren van 1598, die van Budel van 1595. Naast genoemde registers en lijsten  bevat

de - thans zeer gehavende - band een ‘specificatie van de boeten …’ en een

muntwaarde-tabel. De tabel is reeds eerder, zij het onvolledig, gepubliceerd in het

Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis-, taal- en letterkunde. In deze uitgave

zijn de specificatie en de tabel als bijlagen opgenomen.

In het cijnsregister van Woensel treffen wij ook posten aan, die betrekking hebben op

cijnsgoederen, die buiten genoemd dorp zijn gelegen, te weten in Strijp (Schouwbroek),

Son (Aanschot), Eckart, Acht en Stiphout.

Onder Woensel herinneren namen als ‘Meynsfort’, ‘Neckerspoele’, Vranckerijck’,

‘Hemerijck’, ‘Vloeckhoeven’ en ‘Blyexenboschs’aan de thans nog gangbare namen.

Uitgave 1979 - 212 bladzijden

Geschiedenis van Nederland - Van de Opstand tot heden

Auteur: Friso Wielenga

Cat.nr: 11-WGA

De belangstelling voor het eigen verleden is in de afgelopen jaren flink toegenomen.

Toch zijn in de stroom van publicaties over de ‘vaderlandse geschiedenis’
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overzichtswerken zeldzaam. Met dit boek biedt de schrijver een helder geschreven

handboek wat in dit gemis voorziet. Het beslaat de periode van het ontstaan van de

Republiek der Verenigde Nederlanden in de 16  eeuw tot en met het eerste decenniumde

van de 21  eeuw. Centraal staan de binnen- en buitenlandse politiek en deste

ontwikkelingen in de economie.

Hoe kwam het dat de Republiek in de 17  eeuw kon uitgroeien tot een wereldmachtde

op vele terreinen, en hoe uitte zich in de daarop volgende eeuwen de Nederlandse

kwetsbaarheid in de internationale verhoudingen? Welke belangrijke veranderingen

waren er in de politiek en de politieke cultuur, en klopt het eigenlijk wel dat Nederland

van oudsher het land is van het poldermodel? In zijn antwoord op deze en andere

vragen geeft de auteur niet alleen een overtuigende invulling aan de Nederlandse

‘eenheid in verscheidenheid’, maar ook een toegankelijk relaas van de feitelijke

hoofdlijnen van de geschiedenis van land en bevolking sinds de 16  eeuw.de

Uitgave 2012 - 429 bladzijden

Skôn Pertretten

Auteur: Nol van Roessel

Cat.nr: 11-RSL

‘Da’s ’n skôn pertret’ wordt gezegd van mensen, die zo hun eigenaardigheden hebben

en voor die eigen aard eerlijk uitkomen. Soms heeft die uitdrukking de gevoelswaarde
van ‘Da’s ‘ne mooie’ of ‘Da’s ’n skôn’, soms neigt ze meer naar ‘Da’s ’n tiep, die od d’n

dieje’. Ook kan de karakterisering iets twijfelachtigs krijgen; men hoort dat aan de

intonatie of aan een kleine verandering: ‘Da’s me toch ’n pertret!’. Men vindt de soorten

vertegenwoordigd in de ‘pertretten’-galerij van Brabantse mensen, die dit boekje wil

zijn. Misschien kan men de hier ingelijste ‘Skôn Pertretten’ beter vertellingen noemen

dan verhalen. Ze zijn immers door de auteur zelf verteld voor Omroep Brabant onder

de titel ‘D’n Contente Mens’. En omdat ze als zodanig werden gemaakt en gewaardeerd,

moesten ze als zodanig herkenbaar blijven. Er is aan de ‘pertretten’ niets

geretoucheerd.

Anton van Duinkerken heeft eens geschreven over de Brabanders: ‘Ze verzwijgen

zichzelf in gulle praat over alles en nog wat’. Het is niet tegenstrijdig hiermee te zeggen,

dat die Brabantse mens eerlijk voor zichzelf uitkomt. Vooral daarom zijn er zoveel ‘Skôn

pertretten’ onder.

Uitgave 1978 - 159 bladzijden 

Co van het Groenewoud
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