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ISSN: 2352-4480  

VAN DE REDACTIE

De Algemene Ledenvergadering van de NGV heeft op 23 april met tweederde

meerderheid ingestemd met het voorstel van het Hoofdbestuur om de oplage

van Gens Nostra terug te brengen van tien naar zes afleveringen per jaar. Ook

in de ledenvergadering van onze afdeling bleek dat het voorstel op een

meerderheid kon rekenen. De maatregel is een bezuiniging, een van de vele

om de toenemende kosten van de vereniging (die vooral veroorzaakt worden

door het Verenigingscentrum in Weesp) te kunnen beteugelen. In de

vergadering werden door verschillende mensen (waaronder uw

afdelingsafgevaardigde) zorgen geuit over dit besluit. Onze vereniging bestaat,

behalve uit een groep enthousiaste en actieve leden, uit een grote groep

mensen die we nooit bij afdelingsbijeenkomsten of andere activiteiten

ontmoeten. Waarom is deze ‘zwijgende meerderheid’ eigenlijk lid van de NGV?

Als dat is vanwege Gens Nostra, hebben we misschien een probleem…. 

In de afgelopen jaren zijn er veel kwaliteitstijdschriften over genealogie

verdwenen. In onze eigen provincie hield de gerenommeerde Brabantse

Leeuw op te bestaan, om plaats te maken voor een glossy semi-

wetenschappelijk historisch tijdschrift met veel oppervlakkige artikelen over

historische onderwerpen, maar zonder goed gedocumenteerde genealogieën.

Ook de genealogische tijdschriften van Oost- en West-Noord-Brabant hebben

de geest gegeven. 

Als de ‘zwijgende meerderheid’ van de NGV-leden nu eens enkel en alleen lid

is omdat ze gesteld is op een kwaliteitsblad als Gens Nostra? Naar hun mening

is niet gevraagd, want we zien ze nooit en ze reageren niet op enquêtes. Het

is te hopen dat het besluit van de Algemene Ledenvergadering niet betekent

dat een grote groep van deze leden hun lidmaatschap opzegt. Want dan zou

de NGV met dit besluit wel eens het kind met het badwater kunnen hebben

weggegooid.

Ook de Twee Kwartieren wil in de eerste plaats een genealogisch tijdschrift

zijn. Wat laagdrempeliger voor auteurs en lezers dan Gens Nostra, en daarom

nodigen we graag al onze lezers uit om de resultaten van hun eigen onderzoek

voor publicatie in te sturen. Dan houden we gezamenlijk de eer van de

Nederlandse Genealogische Vereniging hoog.

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. 
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In de maanden juni, juli en augustus worden GEEN 

ledenactiviteiten georganiseerd.

Dinsdag 6 september van 19.30 tot 22.00 uur in ‘t Trefpunt

Lezing: Heksenvervolging in het Peelland

Spreker: prof. dr. mr. Gerard Strijards

De Aalster Hut is een bekende parkeerplaats langs de A2 bij Leende. Genoemd

naar de uitspanning De Hut van Mie Pils. Volgens de bevolking was Mie Peels,

geboren Van den Broek, die van 1856 tot 1928 leefde, een heks. 

In een vierluik verhaalt de heer Strijards over wat een vrouw een heks maakt,

hoe het bevoegd

gezag hiermee 

omging, of we

tegenwoordig hek-

sen moeten zien

a l s  g e ë m a n c i -

peerde vrouwen en

ten slotte over het

verloop van het

heksenproces in

deze omgeving.

Er is verschil bij-

v o o rb e e ld  h o e

Woensel en Strijp

‘ h u n ’  h e k s e n

behandelde. 

Meer informatie over de inhoud van de lezing vindt u op

http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/show/42819 .

Gerard Strijards studeerde Nederlands recht. In 1976 werd hij waarnemend

griffier bij de rechtbank Den Bosch. Zijn doctoraat haalde hij in 1983 aan de

huidige Universiteit Tilburg. Tot 1993 was hij rechter. In 2000 werd hij

raadadviseur bij het parket-generaal van het Openbaar Ministerie voor

internationaal strafrechtelijke zaken. In dat onderwerp is hij ook bijzonder

hoogleraar. Hij is geen historicus, maar doet wel aan lokale geschiedenis en

schreef over de wording van Kempische parochies zoals die te Strijp en

Woensel, maar ook over het Eindhovens Bels Lijntje dat in 1914 ontelbare

vluchtelingen uit brandend België deed belanden in Eindhoven.

Heksenwaag Oudewater
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CURSUSSEN

In het najaar 2016 en begin 2017 starten bij voldoende belangstelling

onderstaande cursussen. Alle cursussen in 2016 zijn op maandagen.

cursus datum tijden

lidprijs prijs

niet-lid

Aldfaer I 19 september 13.30 - 16.30 uur € 37,50 € 50

Aldfaer I  26 september 13.30 - 16.30 uur

Aldfaer I  3 oktober 13.30 - 16.30 uur

Aldfaer II  7 november 13.30 - 16.30 uur € 25 € 35

Aldfaer II  14 november 13.30 - 16.30 uur

Genealogie

Beginners  3 oktober 19.30 - 22.00 uur

€ 37,50 € 50

Genealogie

Beginners  17 oktober 19.30 - 22.00 uur

Genealogie

Beginners  7 november 19.30 - 22.00 uur

GensDataPro  24 oktober 19.30 - 22.00 uur € 47,50 € 65

GensDataPro  31 oktober 19.30 - 22.00 uur

GensDataPro  14 november 19.30 - 22.00 uur

GensDataPro  21 november 19.30 - 22.00 uur

Paleografie

Beginners  3 oktober 14.00 – 16.00 uur

€ 62,50 € 80

Paleografie

Beginners  10 oktober 14.00 – 16.00 uur

Paleografie

Beginners  17 oktober 14.00 – 16.00 uur

Paleografie

Beginners  24 oktober 14.00 – 16.00 uur

Paleografie

Beginners  7 november 14.00 – 16.00 uur

Paleografie

Beginners  14 november 14.00 – 16.00 uur

Familiegeschiedenis januari/februari 19.30 - 22.00 uur € 37,50 € 50

2017
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Aldfaer en GensDataPro zijn cursussen over de gelijknamige

genealogieprogramma’s. 

Genealogie voor Beginners is voor leden die een beetje van genealogie

afweten. 

De vervolgcursus hiervan is Familiegeschiedenis, een cursus van verdieping

voor gevorderden.

In de cursus Paleografie Beginners bekwaamt u zich in het lezen van oud

schrift. Deze cursus kan begin 2017 gevolgd worden door de vervolgcursus

Paleografie Gevorderden.

De eerste cursus Aldfaer start in september, vlak na het uitkomen van de

volgende De Twee Kwartieren. U kunt zich via cursussen@kpl.ngv.nl nu al

inschrijven. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een

wachtlijst gehanteerd. 

Half augustus ontvangt u nadere informatie over de inhoud van de cursus en

de wijze van betaling van het cursusgeld. Op de site www.ngv.kpl/wwwKPL

komt zo spoedig mogelijk de inhoud van alle cursussen te staan.

CURSUS ALDFAER I en II

Aldfaer is een gratis en compleet stamboomprogramma voor Windows, dat

inmiddels veel gebruikers telt in Nederland en België.

Na de cursus Aldfaer I door Johan van Hassel hebt u alle gereedschappen in

huis om gebruik te maken van de meeste mogelijkheden van Aldfaer.

Cursus Aldfaer II - meer doen met Aldfaer - is de aansluitende vervolgcursus,

ook gegeven door Johan van Hassel.

AFDELINGSNIEUWS

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur vergadert op de woensdagen 17 augustus en 28 september 2016.

Hebt u onderwerpen waarvan u wilt dat het Bestuur die bespreekt, stuur deze

dan naar voorzitter@kpl.ngv.nl.

Dik Jager, secretaris

Zonen van Adam

Naar aanleiding van de rondvraag van de Algemene Leden Vergadering van

12 april j.l. het volgende:

De Rijksuniversiteit Leiden die zich bezig hield met het project Zonen van
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Adam, heeft dit project overgedragen aan de Katholieke Universiteit van

Leuven. Deelnemende KPL-leden kunnen via secretaris@kpl.ngv.nl de

Nieuwsbrief aanvragen waarin e.e.a. uitgelegd wordt. Ook voor andere leden

die in dit DNA-project Benelux geïnteresseerd zijn kunnen reageren. In de

Nieuwsbrief ook een korte uiteenzetting wat DNA-onderzoek in de genealogie

kan betekenen.

Decharge bestuur voor het financiële beleid 2015

Naar aanleiding van het financieel jaarverslag van de Afdelings Leden

Vergadering (ALV) van 12 april j.l. het volgende:

Het Hoofdbestuur NGV heeft gereageerd op onze vraag over de procedure

tijdens de ALV betreffende de kascommissie en de decharge van het

afdelingsbestuur voor het financiële beleid over het jaar 2015. De gevolgde

procedure is volgens het Hoofdbestuur correct en volgens de statuten

verlopen. De te treffen maatregelen zijn genoeg om herhaling te voorkomen.

De heer Johan van Hassel heeft aangegeven als plaatsvervangend lid voor de

Kascommissie 2016 te willen fungeren. In de ALV van november 2016 kan hij

benoemd worden.

MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-05-2016, landelijk totaal 7397 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 292 en 26 bijkomende leden

Nieuw lid

Dhr T.M. Grandiek Weert

Mw M.J.Th. Martens Best

Einde Lidmaatschap

Dhr M. van Geenen Oirschot

Dhr F.W.J.M. van Gestel Oisterwijk

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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IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... DE NAAM BOTERENBROOD

(reactie op blz. 12 van het maart nr. 2016 door René van Lotringen)

Op de herkomst van Johannes Botterbrood heb ik geen aanvullingen

gevonden. Wel kan ik enkele suggesties geven waarmee hopelijk het

onderzoek vlot getrokken kan worden. Bij de beschrijving van het gezin van

Johannes Botterbrood miste ik gegevens over de militaire carriëre van Johannes,

terwijl juist die gegevens een bruikbaar draadje kunnen opleveren. Uit de

doopinschrijvingen van zijn 5 kinderen in Coevorden blijkt dat Johannes in

1717 soldaat onder overste Sixma, in 1722 soldaat onder kap. Burmania, 1729

onder regiment Van Zwarsenberg in comp. van Burmanja, 1731 soldaat onder

kap. Burmanje, 1733 soldaat onder Bumania is. Al deze verwijzingen leiden

naar één en hetzelfde regiment dat door Dutch Regiments (Rian Dirksen)

genummerd is als IR671e (de verdwenen website www.dutchregiments.org is

nog terug te vinden op web.archive.org en op www.soldaten-genealogie.tk

(Hans en Rob Keevel). De informatie uit Ringoirs Vredesganizoenen is hierin

verwerkt.

Het infanterie-regiment IR671e werd van 1699 tot 1713 aangevoerd door

kolonel Frederik Vegelin van Claerbergen (vanaf 1704 brigadier, vanaf 1709

generaal-majoor). Hij werd opgevolgd door kolonel jonkheer Douwe van

Sixma, die in 1722 werd opgevolgd door kol. Johan Sicco Baron thoe

Schwartzenberg en Hohenlansberg (tot 1747). Douwe van Sixma was in 1679

bevorderd tot kapitein (dus een eigen compagnie), was van 1694 tot 1704

majoor in een ander regiment (IR577a), kwam in 1704 terug als luitenant-

kolonel, in 1710 bevorderd tot kolonel-commandant en in 1713 tot kolonel (=

overste). Kapitein Laes Ulbo van Burmania was vanaf 10 maart 1722 kapitein

van de compagnie van Douwe van Sixma, die toen vertrok uit het regiment

(met dank aan M.H.H. Engels: home.online.nl/mpaginae). In 1735 werd hij

bevorderd tot majoor, 1742 luitenant-kolonel, 1744 kolonel-commandant (tot

1751), 1747 generaal-majoor (nog steeds in IR671e). Het regiment stond op

de repartitie (betaling) van de provincie Friesland.

De sporen die dit regiment heeft nagelaten geven mogelijk aanknopingspunten

voor het onderzoek naar Johannes Botterbrood. Het feit dat het om een Fries

regiment gaat, betekent dat het onderzoek zich in ieder geval tot Friesland

moet uitstrekken. Maar ook Coevorden is belangrijk. Mogelijk is Fennechijn

Gerrits dezelfde als Fenneke, gedoopt te Coevorden 20 september 1685 als

dochter van Gerrit Michgiels, soldaat onder kap. Sixma (dus hetzelfde regiment

IR671e als van Johannes Botterbrood). 

Volgens Ringoirs Vredesgarnizoenen verblijft het regiment (geheel of

gedeeltelijk) in garnizoen te: 1715 Ieperen, 1716 Breevoort, Zutphen, 1719

Engeland, 1720 Doornik, 1722 Namen, 1725 Maastricht, 1728 Deventer, 1731

Kampen, 1734 Bergen op Zoom, 1737 Veurne, 1745 Engeland. Wellicht zijn in
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deze plaatsen ook kinderen geboren.

Mogelijk is ook de periode daarvoor relevant (wanneer heeft Johannes voor dit

regiment getekend?). Uit mijn eigen onderzoek naar militairen in de periode

1700-1710 (deels samenvallend met de Spaanse Successieoorlog) heb ik de

volgende plaatsen genoteerd waar dit regiment verbleef: 1700-1701

voornamelijk Leeuwarden, 29-3-1701 in garnizoen te Hulst, 21-12-1702 in

garnizoen te Vlaanderen, 1702 ook in Leeuwarden, 24-6-1703 tussen de zee

en Gent, 30-6-1703 slag bij Ekeren, 22-5-1706 slag bij Ramillies, 8-7-1706

overgave Oostende, 24-8-1706 overgave Meenen, 7-12-1706 reg. ligt te

Damme, 11-9-1709 slag bij Malplaquet, winter 1709-1710 reg. ligt te Damme,

9-11-1710 overgave Aire. 

Voor het verdere onderzoek wil ik de suggestie meegeven om niet alleen op

Botterbr*/Boterenbr* te zoeken maar ook op Butterbr*/Buterbr*. De herkomst

van de naam ligt volgens mij toch in het Duitse begrip 'butterbrot' (een

boterham met boter). Veel Duitse vermeldingen van deze familienamen komen

nog voor bij familysearch.org. Naast het zoeken op de familienaam kan het

nuttig zijn om op patroniemen te zoeken. Voor Johannes Botterbrood is met

de huidige informatie de patroniem 'Hendriks' de meest waarschijnlijke, omdat

zijn oudste zoon Henricus heet.

IK BEN HET SPOOR BIJSTER... VAN DE VOOROUDERS VAN 

JOHANNES VAN DER LINDEN EN ALBERT VAN PUIJFELIK 

(reactie op blz. 16 van het maart nr. 2016 door René van Lotringen)

In tegenstelling tot Johannes van der Linden was van de voorouders van

Albert van Puijfelik een zee aan gegevens beschikbaar via de indexen van het

BHIC (www.bhic.nl). Daarnaast is op de site van de Rijksarchieven in België

(search.arch.be)gezocht. Door te zoeken op Pu* en Peu* in Dinther, Berlicum

en Gemert en te zoeken op patroniemen in Gemert konden gegevens over drie

generaties voorouders van Albert worden gevonden. 

Hieronder is de aanzet voor een fragmentgenealogie gegeven. De oudste

vermelding van de familienaam in de DTB Gemert is in het doopboek van

Gemert: op 23-9-1631 is Joannes van Pueferick (generatie I) doopheffer (dh.)

van Barbara, onwettig kind van buitenstaanders (extranei), waarvan de namen

niet genoemd zijn. Ofschoon Henricus (generatie II) bij zijn huwelijk heet: 'ex

Puijffelick', moet dit toch als een familienaam en niet als een herkomstnaam

worden gezien. Hij wordt immers geboren in Gemert.

I

Joannes Goorts van Puijffeli(j)ck, ook J. Godefridus Puflick, J. Godefridus

Henricus, Joannis Joannis Godefridus (1629), ovl. na 25-11-1664, tr. met

Elizabetha Joannis van Beeck. Joannes is in 1664 en mogelijk ook in 1673

doopheffer van kleinkinderen. Kinderen:
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... DE NAAM BOTERENBROOD

(reactie op blz. 12 van het maart nr. 2016 door René van Lotringen)

Op de herkomst van Johannes Botterbrood heb ik geen aanvullingen

gevonden. Wel kan ik enkele suggesties geven waarmee hopelijk het

onderzoek vlot getrokken kan worden. Bij de beschrijving van het gezin van

Johannes Botterbrood miste ik gegevens over de militaire carriëre van Johannes,

terwijl juist die gegevens een bruikbaar draadje kunnen opleveren. Uit de

doopinschrijvingen van zijn 5 kinderen in Coevorden blijkt dat Johannes in

1717 soldaat onder overste Sixma, in 1722 soldaat onder kap. Burmania, 1729

onder regiment Van Zwarsenberg in comp. van Burmanja, 1731 soldaat onder

kap. Burmanje, 1733 soldaat onder Bumania is. Al deze verwijzingen leiden

naar één en hetzelfde regiment dat door Dutch Regiments (Rian Dirksen)

genummerd is als IR671e (de verdwenen website www.dutchregiments.org is

nog terug te vinden op web.archive.org en op www.soldaten-genealogie.tk

(Hans en Rob Keevel). De informatie uit Ringoirs Vredesganizoenen is hierin

verwerkt.

Het infanterie-regiment IR671e werd van 1699 tot 1713 aangevoerd door

kolonel Frederik Vegelin van Claerbergen (vanaf 1704 brigadier, vanaf 1709

generaal-majoor). Hij werd opgevolgd door kolonel jonkheer Douwe van

Sixma, die in 1722 werd opgevolgd door kol. Johan Sicco Baron thoe

Schwartzenberg en Hohenlansberg (tot 1747). Douwe van Sixma was in 1679

bevorderd tot kapitein (dus een eigen compagnie), was van 1694 tot 1704

majoor in een ander regiment (IR577a), kwam in 1704 terug als luitenant-

kolonel, in 1710 bevorderd tot kolonel-commandant en in 1713 tot kolonel (=

overste). Kapitein Laes Ulbo van Burmania was vanaf 10 maart 1722 kapitein

van de compagnie van Douwe van Sixma, die toen vertrok uit het regiment

(met dank aan M.H.H. Engels: home.online.nl/mpaginae). In 1735 werd hij

bevorderd tot majoor, 1742 luitenant-kolonel, 1744 kolonel-commandant (tot

1751), 1747 generaal-majoor (nog steeds in IR671e). Het regiment stond op

de repartitie (betaling) van de provincie Friesland.

De sporen die dit regiment heeft nagelaten geven mogelijk aanknopingspunten

voor het onderzoek naar Johannes Botterbrood. Het feit dat het om een Fries

regiment gaat, betekent dat het onderzoek zich in ieder geval tot Friesland

moet uitstrekken. Maar ook Coevorden is belangrijk. Mogelijk is Fennechijn

Gerrits dezelfde als Fenneke, gedoopt te Coevorden 20 september 1685 als

dochter van Gerrit Michgiels, soldaat onder kap. Sixma (dus hetzelfde regiment

IR671e als van Johannes Botterbrood). 

Volgens Ringoirs Vredesgarnizoenen verblijft het regiment (geheel of

gedeeltelijk) in garnizoen te: 1715 Ieperen, 1716 Breevoort, Zutphen, 1719

Engeland, 1720 Doornik, 1722 Namen, 1725 Maastricht, 1728 Deventer, 1731

Kampen, 1734 Bergen op Zoom, 1737 Veurne, 1745 Engeland. Wellicht zijn in
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deze plaatsen ook kinderen geboren.

Mogelijk is ook de periode daarvoor relevant (wanneer heeft Johannes voor dit

regiment getekend?). Uit mijn eigen onderzoek naar militairen in de periode

1700-1710 (deels samenvallend met de Spaanse Successieoorlog) heb ik de

volgende plaatsen genoteerd waar dit regiment verbleef: 1700-1701

voornamelijk Leeuwarden, 29-3-1701 in garnizoen te Hulst, 21-12-1702 in

garnizoen te Vlaanderen, 1702 ook in Leeuwarden, 24-6-1703 tussen de zee

en Gent, 30-6-1703 slag bij Ekeren, 22-5-1706 slag bij Ramillies, 8-7-1706

overgave Oostende, 24-8-1706 overgave Meenen, 7-12-1706 reg. ligt te

Damme, 11-9-1709 slag bij Malplaquet, winter 1709-1710 reg. ligt te Damme,

9-11-1710 overgave Aire. 

Voor het verdere onderzoek wil ik de suggestie meegeven om niet alleen op

Botterbr*/Boterenbr* te zoeken maar ook op Butterbr*/Buterbr*. De herkomst

van de naam ligt volgens mij toch in het Duitse begrip 'butterbrot' (een

boterham met boter). Veel Duitse vermeldingen van deze familienamen komen

nog voor bij familysearch.org. Naast het zoeken op de familienaam kan het

nuttig zijn om op patroniemen te zoeken. Voor Johannes Botterbrood is met

de huidige informatie de patroniem 'Hendriks' de meest waarschijnlijke, omdat

zijn oudste zoon Henricus heet.

IK BEN HET SPOOR BIJSTER... VAN DE VOOROUDERS VAN 

JOHANNES VAN DER LINDEN EN ALBERT VAN PUIJFELIK 

(reactie op blz. 16 van het maart nr. 2016 door René van Lotringen)

In tegenstelling tot Johannes van der Linden was van de voorouders van

Albert van Puijfelik een zee aan gegevens beschikbaar via de indexen van het

BHIC (www.bhic.nl). Daarnaast is op de site van de Rijksarchieven in België

(search.arch.be)gezocht. Door te zoeken op Pu* en Peu* in Dinther, Berlicum

en Gemert en te zoeken op patroniemen in Gemert konden gegevens over drie

generaties voorouders van Albert worden gevonden. 

Hieronder is de aanzet voor een fragmentgenealogie gegeven. De oudste

vermelding van de familienaam in de DTB Gemert is in het doopboek van

Gemert: op 23-9-1631 is Joannes van Pueferick (generatie I) doopheffer (dh.)

van Barbara, onwettig kind van buitenstaanders (extranei), waarvan de namen

niet genoemd zijn. Ofschoon Henricus (generatie II) bij zijn huwelijk heet: 'ex

Puijffelick', moet dit toch als een familienaam en niet als een herkomstnaam

worden gezien. Hij wordt immers geboren in Gemert.

I

Joannes Goorts van Puijffeli(j)ck, ook J. Godefridus Puflick, J. Godefridus

Henricus, Joannis Joannis Godefridus (1629), ovl. na 25-11-1664, tr. met

Elizabetha Joannis van Beeck. Joannes is in 1664 en mogelijk ook in 1673

doopheffer van kleinkinderen. Kinderen:
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1. Godefridus Joannis Joannis Godefridus, ook van Puijffeli(j)ck, ged. Gemert

24-10-1629 (ceremonie op 28-10-1629, dh. Margareta van Etten en

Henricus Arnoldus den Kuijper), tr. Gemert RK 3-12-1658 (ot. 16-11) met

Elisabetha Cornelius Gerardus. 

2. Petronella Joannes Godefridus Henricus, ged. Gemert 19-10-1631 

(dh. Ghisbertus Joannis Anselmus en Catharina Lucas Petrus).

3. Nicolaus Joannes Godefridus Henricus, ook N.J. (van) Puijffelijck, 

ged. Gemert 17-2-1633 (dh. Catharina NN. en Petrus Antonius Laurentius),

tr. Gemert RK 1-2-1660 (otr. 18-1) met Elizabetha Wilhelmus. 

Nicolaus tr. 2) Gemert RK 28-3-1662 met Maria Schippers uit Turnhout.

Vermoedelijk is dit Nicolaas van Puijffelink, ondervorster van Gemert,

omgekomen bij uitoefening van zijn ambt. Weduwe Maria wordt 1683

geholpen in levensonderhoud (Commanderij Duitse Orde in Gemert,

toegang 272, inv.nr. 376). 

4. Gertrudis Joannes Godefridus, ged. Gemert 5-3-1639 

(dh. Petrus Boumans en Petronilla Jordanus).

5. Henricus Joannes Godefridus Henricus, ged. Gemert 17-3-1636 

(dh. Christianus Joannis van Mill, Catharina Joannis Anselmus en

Margareta van Vlierden), volgt II.

6. Hubertus Joannis Puijffelix, ook Puflick, ged. Gemert 3-11-1641 

(dh. Maria Joannis van Dinter en Cornelius Leonardus).

7. Adrianus van Puffelick, ook van Puijffelijck, ged. Gemert 21-9-1644 

(dh. Joanna Joannis Thomas, Joannes Verbeeck en Joannes Godefridus).

8. Joannes van Puijffelick, ook Puflick, ged. Gemert 16-2-1648 

(dh. Joannes Theodorus en Maria NN.), tr. Gemert 17-9-1675 met 

Sopha Meesenberch. 

Mogelijk Joannes tr. 2) Gemert RK 21-9-1680 met Maria Janssen. 

II

Henricus Jan(ssen) Goorts van Puffelick, ook van Puijf(f)elick, Puijffelix, 

H. Joannis, mogelijk H. Janss (1680), tr. Gemert RK 7-4-1663 (ot. 31-3) met

Margarit(h)a Sebastiaen, ook M. Sebastianus, Margaret(h)a Bastiaens. Bij

huwelijk Henricus ex Puiflijk, get. ondertrouw: Godefridus Jois ex Puijffelick en

Joes Michaelis, get. trouwen: Michael Bartholomeus en Theodorus Petrus.

1. Henricus Henricus Joannis, ged. Gemert 10-6-1663 

(dh. Catharina van der Putten en Godefridus Joannis), volgt II.

2. Gertrudis van Puijffelick, ook Gertruda Henricus van Puijfelick, ged. Gemert

25-11-1664 (dh. Maria Willem Jegers, Joannes Goorts van Puijffelick

en Elisabetha Bastiaens). 

3. Elisabetha Puijffelix, ged. Gemert 11-9-1668 

(dh. Elisabetha NN. en Hubertus Joannis Puijffelix).

4. Hubertus van Puffelick, ged. Gemert 30-12-1670 

(dh. Adrianus van Puffelick, Godefridus van der Vennen en 

Maria Claessens).
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5. Joanna van Puijffelick, ged. Gemert 18-7-1673 

(dh. Cornelia NN., Alexander Bardoull en Joannis van Puijffelick). 

6. Joanna van Puijffelick, ged. Gemert 26-2-1675 

(dh. Sebastianus Moors, Godefridus van Puijffelick en Elisabetha NN.) 

7. Anna van Puijffelick, ged. Gemert 20-10-1677 

(dh. Godefridus van Bladell en Adam Francois). 

8. Mogelijk Anna Henricus Janss, ged. Gemert 24-4-1680 

(dh. Sophia NN. en Hubertus Janss van Schaeijck)

9. Sebastianus van Puijfelick, ged. Gemert 5-5-1683 

(dh. Jacobus Peeters, Helena Jacobus Ghijsberts en Sebastianus Mooren).

III

Henricus van Puijf(f)elick, ook van Peufelick, Hendrik Puijfelijk, van Puijflinck

(tr.), van Puijflick, van Pufelick, tr. 1) Berlicum RK 14-3-1687 met Theodora

Joannis van Engeland, ook Dirkje, Dirske, van Enghelant. Get. trouwen:

Margareta Henricus van Puijflinck en Maria van Gerwen. 1692 Henricus uit

Gemert, Theodora uit Middelrode, 1696 Theodora uit Berlicum. 

Henricus tr. 2) Dinther schepen/RK 4-12-1712 (ot. 19-11) met Aldegonda Atch,

ook Allegonda Osch. Allegonda wed. Caspar Lenneper. Getuigen bij het

trouwen: Maria van der Meijs en Wilhelmus Joosten. 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. Joannes van Puijflick, ged. Berlicum 31-12-1687 

(dh. Catharina Spirinckx, Antonius Lambertus Vught en 

Fijke Jan van Puijflick).

2. Joannes van Pufelick, ged. Berlicum 3-5-1689 

(dh. Godefrida Gerardus van Gerwen en Lambertus van der Doncq en

Margareta Henricus van Pufelick).

3. Adrianus van Puijffelick, ged. Dinther 12-1-1691 

(dh. Petrus Roovers en Digna Guilielmus Henricus van Roosmalen).

4. Albert van Puyfelick, ook Albertus Van Peuvelinck, ged. Dinther 15-3-1692

(dh. hr. Albertus Verschout en Gertruda Henricus van Puijfelick), 

ovl. Herentals 20-2-1772, tr. Herentals St.Waldetrudis RK 10-10-1716

Maria Elisabet Hes, ook M.Clok (trouwen), ged. Herentals St. Waldetrudis

2-2-1698, d.v. Ernest H. (Luthers, wachtmeester in het regiment van de

graaf van Athlone) en Anna Elisabet van IJsendijck. Getuigen bij trouwen:

Joannes Baptista Verstrepen en Laurentius van Belle.

5. Maria van Peufelick, ged. Dinther 23-1-1695 

(dh. Maria Anthonius Spirinx en Wilhelmus Henricus). 

6. Agnes van Puijffelick, ged. Dinther 4-7-1696 

(dh. Andreas Melissen en Elisabeth NN.)
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1. Godefridus Joannis Joannis Godefridus, ook van Puijffeli(j)ck, ged. Gemert

24-10-1629 (ceremonie op 28-10-1629, dh. Margareta van Etten en

Henricus Arnoldus den Kuijper), tr. Gemert RK 3-12-1658 (ot. 16-11) met

Elisabetha Cornelius Gerardus. 

2. Petronella Joannes Godefridus Henricus, ged. Gemert 19-10-1631 

(dh. Ghisbertus Joannis Anselmus en Catharina Lucas Petrus).

3. Nicolaus Joannes Godefridus Henricus, ook N.J. (van) Puijffelijck, 

ged. Gemert 17-2-1633 (dh. Catharina NN. en Petrus Antonius Laurentius),

tr. Gemert RK 1-2-1660 (otr. 18-1) met Elizabetha Wilhelmus. 

Nicolaus tr. 2) Gemert RK 28-3-1662 met Maria Schippers uit Turnhout.

Vermoedelijk is dit Nicolaas van Puijffelink, ondervorster van Gemert,

omgekomen bij uitoefening van zijn ambt. Weduwe Maria wordt 1683

geholpen in levensonderhoud (Commanderij Duitse Orde in Gemert,

toegang 272, inv.nr. 376). 

4. Gertrudis Joannes Godefridus, ged. Gemert 5-3-1639 

(dh. Petrus Boumans en Petronilla Jordanus).

5. Henricus Joannes Godefridus Henricus, ged. Gemert 17-3-1636 

(dh. Christianus Joannis van Mill, Catharina Joannis Anselmus en

Margareta van Vlierden), volgt II.

6. Hubertus Joannis Puijffelix, ook Puflick, ged. Gemert 3-11-1641 

(dh. Maria Joannis van Dinter en Cornelius Leonardus).

7. Adrianus van Puffelick, ook van Puijffelijck, ged. Gemert 21-9-1644 

(dh. Joanna Joannis Thomas, Joannes Verbeeck en Joannes Godefridus).

8. Joannes van Puijffelick, ook Puflick, ged. Gemert 16-2-1648 

(dh. Joannes Theodorus en Maria NN.), tr. Gemert 17-9-1675 met 

Sopha Meesenberch. 

Mogelijk Joannes tr. 2) Gemert RK 21-9-1680 met Maria Janssen. 

II

Henricus Jan(ssen) Goorts van Puffelick, ook van Puijf(f)elick, Puijffelix, 

H. Joannis, mogelijk H. Janss (1680), tr. Gemert RK 7-4-1663 (ot. 31-3) met

Margarit(h)a Sebastiaen, ook M. Sebastianus, Margaret(h)a Bastiaens. Bij

huwelijk Henricus ex Puiflijk, get. ondertrouw: Godefridus Jois ex Puijffelick en

Joes Michaelis, get. trouwen: Michael Bartholomeus en Theodorus Petrus.

1. Henricus Henricus Joannis, ged. Gemert 10-6-1663 

(dh. Catharina van der Putten en Godefridus Joannis), volgt II.

2. Gertrudis van Puijffelick, ook Gertruda Henricus van Puijfelick, ged. Gemert

25-11-1664 (dh. Maria Willem Jegers, Joannes Goorts van Puijffelick

en Elisabetha Bastiaens). 

3. Elisabetha Puijffelix, ged. Gemert 11-9-1668 

(dh. Elisabetha NN. en Hubertus Joannis Puijffelix).

4. Hubertus van Puffelick, ged. Gemert 30-12-1670 

(dh. Adrianus van Puffelick, Godefridus van der Vennen en 

Maria Claessens).
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5. Joanna van Puijffelick, ged. Gemert 18-7-1673 

(dh. Cornelia NN., Alexander Bardoull en Joannis van Puijffelick). 

6. Joanna van Puijffelick, ged. Gemert 26-2-1675 

(dh. Sebastianus Moors, Godefridus van Puijffelick en Elisabetha NN.) 

7. Anna van Puijffelick, ged. Gemert 20-10-1677 

(dh. Godefridus van Bladell en Adam Francois). 

8. Mogelijk Anna Henricus Janss, ged. Gemert 24-4-1680 

(dh. Sophia NN. en Hubertus Janss van Schaeijck)

9. Sebastianus van Puijfelick, ged. Gemert 5-5-1683 

(dh. Jacobus Peeters, Helena Jacobus Ghijsberts en Sebastianus Mooren).

III

Henricus van Puijf(f)elick, ook van Peufelick, Hendrik Puijfelijk, van Puijflinck

(tr.), van Puijflick, van Pufelick, tr. 1) Berlicum RK 14-3-1687 met Theodora

Joannis van Engeland, ook Dirkje, Dirske, van Enghelant. Get. trouwen:

Margareta Henricus van Puijflinck en Maria van Gerwen. 1692 Henricus uit

Gemert, Theodora uit Middelrode, 1696 Theodora uit Berlicum. 

Henricus tr. 2) Dinther schepen/RK 4-12-1712 (ot. 19-11) met Aldegonda Atch,

ook Allegonda Osch. Allegonda wed. Caspar Lenneper. Getuigen bij het

trouwen: Maria van der Meijs en Wilhelmus Joosten. 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. Joannes van Puijflick, ged. Berlicum 31-12-1687 

(dh. Catharina Spirinckx, Antonius Lambertus Vught en 

Fijke Jan van Puijflick).

2. Joannes van Pufelick, ged. Berlicum 3-5-1689 

(dh. Godefrida Gerardus van Gerwen en Lambertus van der Doncq en
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... DE VOOROUDERS VAN

JOHANNES VAN DER LINDEN (reactie op blz. 16 van het maart nr. 2016

door René van Lotringen)

Vermoedelijk moet de speurtocht naar de voorouders van Johannes van der

Linden verbreed worden naar andere familienamen. Zekerheid daarover heb

ik via internet niet kunnen krijgen, maar ik wil hierbij een aanzet geven.

Onderzoek naar voorouders in de DTB-periode (voor 1811) verschilt van het

onderzoek in de burgelijke standtijd omdat bij het huwelijk meestal de ouders

niet vermeld staan. De eerste hulpmiddellen die dan ingezet kunnen worden

zijn de naamgeving van de kinderen, de getuigen bij het huwelijk en de

doopheffers van de kinderen. In het gezin van Johannes van der Linden is de

oudste zoon Johannes Cornelis vermoedelijk vernoemd naar de vader van Jan

van der Linden, de tweede zoon Everardus is vernoemd naar de vader van

Cornelia de Wilde. Overigens is de naam 'van der Einden' bij de doop van de

oudste zoon een indexeerfout: in het origineel staat 'van der Linden'. 

Als we de getuigen bij het huwelijk van Jan van der Linden met Cornelia de

Wilde en de doopheffers van zijn kinderen nader bekijken: 

- Andreas van Boxtel, assisteert Jan bij het huwelijk, is bij zijn eigen

huwelijk Tilburg 19-1-1774 grenadier in het regiment van kol. Grave van

Bijland (in de compagnie van luit. gen. Thierry, in garnizoen te Groningen).

Het betreft dus een collega-militair van Jan. 

- Arnoldus Verraert, doopheffer van zoon Johannes Cornelis, is echtgenoot

van Johanna van der Linden (een halfzus van Jan, hierover verderop

meer). 

- Catharina Haens is niet de doophefster van Johannes Cornelius maar staat

bij de volgende doopinschrijving in het doopboek. 

- Adriana de Vries, doophefster van Johannes Cornelius, is echtgenoot van

Michiel de Wilde, dus familie van moederszijde. 

- Lucas Hoebens, doopheffer namens Guilielmus de Wilde van zoon

Everardus, is zoon van Andreas Hoeb(b)ens en Aldegondis van de Sanden

en echtgenoot van Aldegondis Heijliger van Grevenbroek. 

Familierelatie is niet duidelijk. 

- Guilielmus de Wilde, doopheffer van Everardus, is familie van

moederszijde. 

- Maria de Wilde, doophefster van Everardus, is familie van moederszijde. 

- Johanna Schoots, doophefster van Johannes (uit x 2) van Jan), is

vermoedelijk Johanna Schroots, de halfzus van Jan van der Linden,

hierover verderop meer. 

Als we verder zoeken op het echtpaar Arnoldus Ver(r)aert/Verhaer(t) en

Johanna van der Linden blijkt dat Johanna ook met de familienaam
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Schroot(s)/Schrootens wordt vermeld. Ze trouwen Tilburg 15-11-1761 en laten

kinderen dopen in Tilburg: Leonardus op 4-12-1764 (bij zijn overlijden Tilburg

13-3-1814 heet zijn moeder Johanna de Kok), Anna Maria op 12-11-1767 en

Bartholomeus op 8-5-1771. De doopheffers van deze kinderen geven geen

aanknopingspunten voor Van der Linden/Schroots. Wel relevant is dat Johanna

bij haar huwelijk wordt geassisteerd door haar oom Hendrik Eman. Via deze

Hendrik Eman komen we achter de vermoedelijke sleutelrol die Cornelia

Emans in dit verhaal speelt als de moeder van Jan en Johanna van der Linden. 

Een voorlopige opsomming van de gezinnen en kinderen van Cornelia:

Cornelia Emans, gedoopt te Tilburg 13-1-1708 als dochter van Joannes

Herman Emans en Anna Gerit van Hest, trouwt als jongedochter, 26 j.,

geassisteerd door broer Herman, Tilburg 13-1-1732 met Joannes Schroot.

Kinderen: 

1. Joanna Schroot, gedoopt Tilburg 28-6-1735 (dh. Ida Emans, vermoedelijk

een nicht van Cornelia). Dit betreft vermoedelijk Joanna Schroots/van der

Linden die met Arnoldus Veraert trouwt. Cornelia heeft vervolgens een

relatie met Robertus Hasseltom, waaruit een onwettig kind:

2. Robertus Emans, gedoopt Tilburg 28-4-1739 (dh. Joanna Emans, een zus

van Cornelia). Vermoedelijk dezelfde Cornelia (hoewel ze opgeeft

jongedochter te zijn en slechts 26 jaar), (her)trouwt, geassisteerd door

broer Eriaan (Herman of Adriaan?) Emans, Tilburg 24-1-1740 met Antonius

van der Linden, geboren te Breda, wonend Hasselt Tilburg, 28 jaar

(vermoedelijk gedoopt Breda 19-7-1711 als zoon van Arnoldus van de

Lade en Aldegunda Dome). Kinderen:

3. Aldegundis van der Linden, gedoopt Tilburg 4-10-1742 

(dh. Joanna van Pelt, vermoedelijk echtgenote van Adrianus Emans).

4. Ida van der Linden, gedoopt Tilburg 4-10-1742 

(dh. Jacoba Hutten), tweelingen dus. 

5. Maria van der Linden, gedoopt Tilburg 16-12-1744 (dh. Maria van de Langereijt).

Cornelia heeft vervolgens een relatie met Gaspar Steijnaerts, soldaat in het

regiment de Waldeck, waaruit een onwettig kind:

6. Joannes Emans, gedoopt Tilburg 29-10-1748 (dh. Joanna van der Schoot,

mogelijk echtgenote van Henricus Nauwens). Dit is vermoedelijk Jan van

der Linden, die in 1775 trouwt met Johanna Cornelia de Wilde.

Met archiefonderzoek (rechterlijk, notarieel, administratief archief) zal moeten

blijken of dezelfde Cornelia Emans moeder van deze 6 kinderen is. 

Voor het onderzoek naar Emans ook letten op Emon(t)s, Emmens, Le(e)mans!

Mogelijk geeft de militaire loopbaan van Jan van der Linden nog 

aanknopingspunten. 
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Het regiment van kol. Grave van Bijland (Frederik Christoffel Willem Graaf van

Bylandt, vanaf 1-5-1772 tot 9-9-1789 kol. (22-6-1779 bevorderd tot gen.

majoor) van het regiment dat door Dutch Regiments (Rian Dirksen)

genummerd is als IR701c. 

Dit regiment lag (vlg. Ringoir) achtereenvolgens in garnizoen te: 

1760 Brielle/Heusden, 1763 Breda/Nijmegen, 1767 Heusden/Geertruidenberg,

1768 Axel, Sas van Gent/Geertruidenberg, 1769 Maastricht/Hulst, 1771

Maastricht/Groningen en forten, 1772 Tiel/Groningen, 1774 Bergen op Zoom,

1776 Brielle, Hellevoetsluis, 1777 Leeuwarden, 1782 Veere, 1784 Zutphen,

1785 Bergen op Zoom, 1786 Zutphen/Doetinchem, Groenlo, Lochem, Zutphen,

1787 IJsselstein/'s-Gravenhage, 1789 Breda. 

Mogelijk zijn in deze plaatsen kinderen van Jan geboren. 

Voor mijn volledige aantekeningen kan mw. Van Brenk-Hoogeboom contact

met mij opnemen.

Leden helpen leden 

Naast de bekende mogelijkheid om informatie te verzamelen op onze

afdelingsavonden, wil de redactie de mogelijkheid bieden om via ons

afdelingstijdschrift “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. Zowel vragen als antwoorden worden in “De Twee Kwartieren”

gepubliceerd, mits daartoe geschikt. 

E-mail: redactiedtk@kempenenpeelland.ngv.nl 

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 zoveel 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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GENEALOGIE IN BEELD

Met deze titel opent De Twee Kwartieren een nieuwe rubriek die gewijd wordt

aan de culturele en historische context van het stamboomonderzoek. Het gaat

daarbij niet om bijzondere families of over specifieke relaties tussen geslachten

of vertegenwoordigers daarvan, maar om de sociale en culturele context

waarin relaties tussen voor- en nageslacht of tussen verwanten onderling een

rol spelen. De onderwerpen zijn afkomstig uit de geschiedenis, 

kunstgeschiedenis, religie, anthropologie, ethnologie, enz. In de literatuur

wordt zo’n benaderingswijze aangeduid als ‘Culturele genealogie’,

‘Anthropologische genealogie’, ‘Ethnische genealogie’, enzovoorts, afhankelijk

van de toegepaste invalshoek. In ons land bestaat er bij mijn weten geen

medium, dat zich daarmee specifiek bezig houdt

Het onderzoek van de meeste genealogen strekt zich in het algemeen uit over

de hele wereld, maar gewoonlijk niet over alle tijden en culturen. We beperken

ons vaak tot onze eigen ‘geslachtelijke relaties’. Genealogen reizen stad en

land af om hun familierelaties en familiegeschiedenis in kaart te brengen.

Daarbij stuiten ze vaak op informatie, die niet direct met hun eigen onderzoek

te maken heeft.

 

Als uitgangspunt voor deze nieuwe rubriek wil ik een of meer interessante

afbeeldingen (foto, schilderij, illustratie of artefact) opnemen, die de

nieuwsgierigheid of belangstelling van anderen prikkelen en op een losse

manier samenhangen met het onderwerp genealogie. De voorstelling staat

centraal en de tekst geeft daarbij een korte beschrijving of toelichting op het

getoonde onderwerp. Iedere inzending vormt een afgerond geheel. Ze kan

afkomstig zijn uit de natuur, de cultuur of de literatuur. Ik streef niet naar een 

wetenschappelijke verhandeling, maar naar een eye-opener, een blik op een

werelden die niet -of niet meer- de onze is, die minder bekend is of die onze

hobby in een breder perspectief plaatst. 

Ik hoop met deze bijdragen een impuls te geven eens op een andere manier

naar relaties te kijken. 

Ingezonden door dhr. Albert Koning 
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GENEALOGIE IN BEELD 01

William Hogarth: Marriage a la Mode. Plate 1. 

The marriage settlement (1745)

William Hogarth (1697-1764) is een Engelse kunstschilder en graveur. Hij

behoort tot de eerste kunstenaars die reeksen schilderijen en gravures

maakten met een verhaallijn: de voorloper van het beeldverhaal. Hij was

sociaal geëngageerd en produceerde moraliserende en satirische kunstwerken,

die veel navolging vonden. Zijn ‘Marriage a la Mode’ bestaat uit 6 schilderijen,

bevinden zich in de National Gallery in Londen. Van deze schilderijen zijn door

G. Scotin gravures gemaakt, die meer details geven dan de schilderijen.

Daarvan maken we hier gebruik.

De serie is gewijd aan een gearrangeerd huwelijk, gebaseerd op aanzien,

macht en geld. Daarmee is het op voorhand gedoemd te mislukken. Vooral de

eerste afbeelding uit deze reeks is genealogisch interessant. 

De verarmde hertog laat aan huis door de notaris een huwelijkscontract

opstellen voor zijn zoon. Die wordt gekoppeld aan een rijke jongedame uit de

middenklasse. Daarmee moet zijn financiële ondergang voorkomen worden.

Het zal een uitermate berekenend huwelijk worden en Hogarth toont dat

genadeloos aan.

De oude edelman zit onder een gekroonde baldakijn en wijst nadrukkelijk naar

zijn stamboom, die teruggaat op Willem de Veroveraar. Een enkel lid van de

familie is beneden zijn stand getrouwd en valt als een rotte vrucht van de

stamboom. De kruk naast zijn zetel en de ingezwachtelde voet maken duidelijk

dat hij lijdt aan de ’welvaartsziekte’ jicht, ook wel ‘het pootje’ of ‘podagra’

genoemd. Vanouds wordt jicht ‘de koning der ziekten en de ziekte van

koningen’ genoemd, soms ook ‘de ziekte van de rijken’. De hertog heeft

duidelijk naar zijn stand geleefd, maar heeft zijn financiële mogelijkheden

uitgeput. Het is al vergane glorie.

Door het venster zien we een groot gebouw verrijzen dat in zijn opdracht

wordt opgetrokken. De werkzaamheden zijn echter gestaakt wegens gebrek

aan geld. De notarisklerk overhandigt de hertog de hypotheekovereenkomst

en probeert de aflossingstermijn te innen. Maar de enkele bankbiljetten en het

vele muntgeld op tafel geven aan, dat de hertog vrijwel bankroet is. Het

huwelijk van zijn zoon moet hem redden van de ondergang. De architect staat

verwachtingsvol voor het raam met in zijn handen het bestek van het nieuwe

gebouw. Hij hoopt op korte termijn verder te kunnen met het project.

Het aanstaande bruidspaar lijkt niet veel met elkaar te hebben. Weliswaar

zitten de verloofden naast elkaar op een bankje, maar ze zijn toch gericht op
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heel verschillende zaken. De bruidegom heeft een narcistische belangstelling

voor zijn spiegelbeeld in de hoek van de kamer. Hij is van hetzelfde hout

gesneden als zijn oude heer; alles draait om zijn ego. De advocaat dringt zich

intussen op aan de bruid terwijl hij zijn pennenveer snijdt. De bruid zelf is

afkomstig uit een rijke, maar niet-aristocratische familie en speelt ongeïnteres-

seerd met haar verlovingsring. Door haar huwelijk hoopt ze opgenomen te

worden in de adellijke kringen. De met een halsband aan elkaar gebonden

honden vormen een voorafspiegeling van het voorgenomen huwelijk.

Aan de muur kijkt Medusa in een gekroonde lijst met afschuw neer op het

tafereel. De kronkelende slangen op haar hoofd voorspellen niet veel goeds

voor het aanstaande bruidspaar. Een portret van de hertog elders aan de muur

toont hem in een majesteitelijke pose. Boven zijn hoofd straalt een komeet,

maar onder zijn gedecoreerde vest wordt een kanon afgeschoten. De schone

schijn wordt boven uitgebeeld, de realiteit onder.

In de volgende afbeeldingen uit deze reeks worden de lotgevallen van het

bruidspaar weergegeven. En zoals dat te verwachten valt na deze inleiding

loopt het slecht af. Dat aspect valt echter buiten de doelstelling van deze

bijdrage. Dat Hogarth zoveel succes had met zijn maatschappijkritische series

bewijst wel hoezeer hij zijn vinger op de gevoelige plekken van zijn tijd wist te

leggen. Hij heeft veel latere generaties geïnspireerd met zijn methode.

Literatuur: S. Shesgreen, edit.: Engravings by Hogarth. New York 1973.

Dover Publications, Inc. 

ISBN 0486224791
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GENEALOGIE IN BEELD 01

William Hogarth: Marriage a la Mode. Plate 1. 

The marriage settlement (1745)
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VACATURE DE TWEE KWARTIEREN

De redactie van De Twee Kwartieren bestaat op dit moment uit drie leden. 

De redactie is daarom met SPOED op zoek naar een REDACTEUR (m/v)

Benodigde kennis:

- voldoende ervaring op het gebied van genealogie;

- taalkundige ervaring en feeling (spelling, interpunctie, woordkeuze,

tekstindeling);

- kundig om zelf artikelen te schrijven over o.a. diverse aspecten binnen de

genealogie en aanverwante wetenschap(pen);

- goede contactuele eigenschappen 

(overleg met inzenders van artikelen).

- indien mogelijk kennis van het opmaken van teksten.

Per kalenderjaar verschijnen vier edities van De Twee Kwartieren. Ongeveer

een maand voor verschijnen vindt een redactievergadering plaats. Voor

reiskosten en mogelijke andere kosten bestaat, naar redelijkheid, een

vergoeding door de afdeling.

Informatie: Anton Neggers 0411-684548

IK BEN HET SPOOR BIJSTER VAN ... ALIDA VAN DE LUGT (LOGT)

Een van mijn voorouders, Pieter (Petrus) van Rooijen ondertrouwt d.d. 07-10-

1734 te Rotterdam met Aeltje van der Lugt. In de marge van de akte staat

vermeld dat zij (kerkelijk) huwen d.d. 25-10-1734 te Rotterdam en wordt

vermeld dat Pieter van Roeijen bij zijn huwelijk in Rotterdam woonde en Aeltje

van der Lugt in Eijndhoven. In de Trouwregisters van de RK Kerk in de

Leeuwestraat te Rotterdam is als trouwdatum vermeld 24 oktober 1734 met

als getuigen: Engel Velthoven en Dijmpna Brouwer.

Pieter wordt rooms-katholiek gedoopt op 17-04-1714 te Rotterdam, en

begraven 25-08-1750 aldaar, achterlatende drie onmondige kinderen. Als

echtgenote wordt dan vermeld Hilgonda van der Lugt. Alida van der Lugt is

begraven op 06-25-1793 te Vlaardingen. Een doop heb ik niet kunnen traceren.

Wordt met Hilgonda niet Allegonda bedoeld? Want Allegonda is een mooie

naam voor Alida/Alijda/Aleyda/Aleijda/Aeltje/Aaltje?
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De kinderen van Petrus en Aeltje zijn:

De mogelijke ouders van Aeltje van der Lugt heb ik in Waalre terug kunnen

vinden: Alexander (Sander/Zander) Johanneszn van der Loght en Elisabeth

Wautersdr Martens. Via RHCe heb ik de volgende kinderen gevonden:

Zij zijn allen rooms-katholiek gedoopt te Waalre.

Een doopdatum en –plaats van Aeltje vind ik niet, noch gegevens van haar

ouders in Noord-Brabant. Overigens trouwt haar zuster Joanna te Cool met

Joannes van Roijen, broer van Pieter.

Gezocht wordt de doopdatum en –plaats van Aeltje van der Lught (Loght).

Welke suggesties of zoekrichtingen leveren wellicht succes op?

Ingezonden door dhr. Theo van Rooijen
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PREDIKANTEN BEDREIGD

Tot de Franse tijd heeft de Nederduits-Gereformeerde kerk haar bevoorrechte

positie in de Republiek der Verenigde Nederlanden weten te behouden.

Ofschoon, zeker in de achttiende eeuw, geen enkele gereformeerde synode of

classis nog verwacht dat de bevolking van Staats-Brabant het katholieke geloof

massaal zal afzweren, blijft het beleid ongewijzigd. 

Op het platteland van de Meierij zijn de predikanten, zeker in de achttiende

eeuw, redelijk honkvast [1]. Tussen 1648 en 1691 telt Oirschot vier predikanten,

met een gemiddelde ambtstermijn van tien jaar. Van 1691 tot 1826 zijn dat er

vijf, die gemiddeld meer dan 25 jaar op hun post blijven. Met als recordhouder

de ongelukkige Antonius van der Burgh, die ondanks zijn pogingen om uit

Oirschot weg te komen de gereformeerde gemeente 37 jaren in des Heeren

Vrese dient. De gemeente van Oirschot koopt in 1734 ’t Groot huijs en hoff in

de Koeijstraat (tegenwoordig nummer 23 en 25) van de voormalige drossaard

Jacobus Coenraets in de Koestraat als pastorie voor de predikant [2].

De predikanten in de Meierij worden benoemd door de overheid. Ze ontvangen

een royalere bezoldiging dan hun collega’s in andere delen van het land,

wonen in riante pastorieën die met geconfisceerde geestelijke goederen

worden betaald. Het hoge salaris moet echter vooral als ‘gevarengeld’ worden

beschouwd [3]. De dominees zijn voortdurend het doelwit van bedreigingen,

variërend van kleine pesterijen tot mishandeling en molest. Vooral de echte

hardliners, die de kerkelijke en wereldlijke overheid continu bestoken met

klachten over paapse stoutigheden en superstituezen praktijken moeten het

ontgelden. Predikanten en hun gezinsleden genieten een bijzondere

bescherming van justitie, maar toch blijven bedreigingen aan de orde van de

dag. Drie voorbeelden uit verschillende tijdperken.

Dr. Antonis van der Burgh (hij is Philosophiae Doctor) wordt op 30 november

1713 met eenparighijt van stemmen des E. Kerkenraad tot herder en leraar in

Oirschot beroepen. Pas op 17 juni van het jaar daarop wordt hij door Andries

de Jongh, predikant van de stad Eindhoven, in zijn ambt bevestigd [4].

De nieuwe dominee is een papenvreter van het ergste soort. 

Op zijn instigatie klaagt de classis van Peel- en Kempenland in 1717 bij de

schepenen dat op de schoorsteenen van ’t huijs van Willem Snellaerts sijnde

geschildert eenige heijligen, en daer onder geset staet ora pro nobis. Omdat

dit aenstotelijk en tegens de ordre van den Landen is verzoekt de drossaard

om maatregelen. De regenten bepalen dat Willem de schilderingen binnen acht

dagen moet verwijderen, tegen een dwangsom van 21 stuivers per dag [5]. Op

12 september 1717 wordt de koopman Spapen gelast het afbeeldsel van St.

Barber boven de deur staende met den eersten wegh te nemen [6].
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Maar vooral bestookt de dominee de classis en zelfs de Staten-Generaal met

klachten over de bedevaarten naar de kapel van de H. Eik, waaraan soms

duizenden mensen deelnemen. Als dat in 1719 leidt tot een verbod op de

bedevaart wordt de deur van de woning van de predikant wordt met stront

besmeurd [7]. 

Op 30 juli 1719 loven de schepenen een premie van 25 gulden uit voor ieder

die degene aanbrengt die op 20 september een partij hoenderveren heeft

uitgestrooid bij het huis van dominee van der Burght met een briefje met de

tekst: Den dominee wil de capel wegh hebben, maer wij sullen hem plucken

als een hoen [8]. 

Op 26 november 1722 treft de predikant op zijn voordeur de volgende, met wit

krijt geschreven, tekst aan: O gij hondt, o gij duijvel, wij sullen ou den hals

breken, dat gij alle dingen soo verbiet in Oirschot, of ons sal den duijvel

haelen, want wij ou den hals niet en breken, van gulden schi. Opnieuw loven

de regenten een premie uit, ditmaal van driehonderd gulden, voor het

aanbrengen van sodanige booswigten en eerlose menschen die dat gedaan

hebben [9]. 

De Staten-Generaal verlenen daarop aan de dominee, na advies van de Raad

van Brabant [10], om veele geallegueerde redenen en sterke bedrijginge der

rooms gesinden tegens hem en speciael een gedaen schrijven met wit kreijt

op des zupplts deur, met veele bedreijgingen en versoekingen volgens

verclaringe van de wets een ordinaris sauve guarde, die in het resolutieboek

wordt ingeschreven [11]. Ingeval die bedrijginge wiert uijtgevoert en hij ter doot

gebragt hebben zijn weduwe en zijn kinderen recht op een jaarlijkse uitkering

van 750 gulden, op te brengen door de Roomse magistraet en ingesetenen van

Oirschot [12].

Veel indruk maakt het niet op zijn belagers: op maandag 22 februari 1723

wordt er opnieuw met wit krijt op de deur van de dominee gekalkt. Dit keer

staat er in een gebroocke schrift: dominee een hontvoets  of hontvoots

(volgens president-schepen Francis Verheijen is het niet precies te lezen) [13].

Dominee van der Burgh probeert meerdere malen uit Oirschot weg te komen.

In 1725 is hij kandidaat voor de post van hoogleraar theologie en Oosterse

talen aan de universiteit van Harderwijk [14]. In 1736 solliciteert hij tevergeefs

als predikant in Waelderen (Waalre) [15]. De classis benoemt hem op 7

december 1740 tot predikant van Geldrop en Riel, ondanks het feit dat de

meeste gemeenteleden hebben verzocht een gunstige reflectie te slaan op de

persoon van de H. Prop. Loef ten eijnde sijn eerwaarde hun tot haren

ordinairen herder en leraar mogt geschonken worden. De benoeming van

dominee van de Burgh krijgt echter niet de vereiste goedkeuring van de Raad

van State. De classis richt zich nog in een verzoekschrift aan het college van
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staat, waarin voor de dominee als zijnde een man, die door een reex van jaren

bij haar beproeft is nog een goed woordje wordt gedaan. Kennelijk is hij

geslachtofferd: de classis is niet sonder reden bedugt dat aan haar Ed. Mog.

enige rapporten mogten gedaen zijn ten nadele van die van de classis of van

de voornoemden Dr. van de Burgt te beswaren. Kennelijk haalt het rekest niets

uit, want uiteindelijk wordt D. Albertus Hanewinkel, predikant te Bergeijk, Riet-

en Westerhoven, in Geldrop beroepen [16].

Op 11 november 1749 wordt in de vergadering van de classis bekendgemaakt

dat D. A. van der Burg op den 25 oktober 1749 tot Oirschot in den Heere

ontslaapen is.

Ook na de Franse tijd blijken de predikanten nog vaak het doelwit van

pesterijen. De voordeur van het huis van dominee Wuijster wordt in 1815 met

manschaps drek besmeurd [17]. De dominee verklaart in het proces-verbaal dat

hij uit eene verkeerde inschikkelijkheid deeze zaak als niet gedaan zoude

hebben aangemerkt, indien deze niet op den heuglijken dag van Neerlands

verlossing en de verjaring van onze waardige vorstin [18] zou hebben

plaatsgevonden. De baldadigheid wordt daarom door hem aangemerkt als

eene belediging voor onzen vorst & godsdienst.

Het zijn echter niet altijd roomsen die predikanten bedreigen. Op tweede

paasdag (11 april) van het jaar 1667 komt Otto Schrassart aan het huis van de

heer Immens, predikant van Oirschot. Hij begint met groote forsse op de deur

te slaan en er tegenaan te stoten, en probeert vervolgens door een venster

naar binnen te klimmen. Om sijne satticheijt lukt het hem niet binnen te

komen, en daarom richt zijn boosheid zich vervolgens aende wijnstocken

geplandt aen des gemelte heere Immens huijsse. Hij probeert een van de

stokken uit de grond te trekken, maar om de stijnicheijt ende sterkte van den

wijnstock lukt dat hem ook niet. Van een jongere stok, hooch tegen de mure

opgeschoten, rukt hij het bovenste gedeelte af, en soo den geheelen wijstock

schanden gemaeckt. De dienstmaagd van de predikant komt naar buiten en

spreekt Schrassart aan op zijn gedrag, maar krijgt een aantal slagen in haar

gezicht.

Otto Schrassart is ontvanger-generaal der belastingen in het kwartier

Kempenland, en schepen van Oirschot. Hij is sinds 1659 lid van de

gereformeerde gemeente van Oirschot [19]. In 1665 wordt hij na klachten over

zijn optreden uit zijn functie ontheven [20].

Zijn aanval op de wijnstokken van de dominee wordt hem extra zwaar

aangerekend omdat dije geschieden aen de goeden en domestijcken van

eenen predicant van de gereformeerde religie, ende geploghen werden van

luijden van de selve religie. 
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Omdat de aanklager, Marten Christian Sweerts, de kwartierschout van

Kempenland, in zijn ambteed heeft beloofd dije van de gemelte gereformeerde

religie te protegeren gaat hij over tot arrestatie van Otto Schrassart, die is een

affgesteth ende geene fixe domicilie binnen dese vrijheijt is houdende.

Schrassart wordt op 29 april door Henrick van Esch, de vorster, gearresteerd.

Hij moet een boete van zestig gouden realen betalen [21].

Noten:

[1] A. van de Sande, Breekbare verdraagzaamheid. Religie en cultuur in

de achttiende eeuw, in: R. van Uytven a.w., pag. 539.

[2] Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zeventiende tot de

twintigste eeuw, Campinia IX (1979) pag. 136.

[3] A. van de Sande, a.w. pag. 538.

[4] RHCe DTB Oirschot 21 f. 55

[5] OAA Oirschot 52 f. 564

[6] RHCe OAA Oirschot 52 f. 570

[7] RHCe OAA Oirschot 53 f. 45

[8] RHCe OAA Oirschot 53 f. 45

[9] RHCe OAA Oirschot 53 f. 131, OAA Oirschot 2215

[10] BHIC RvB 2 f. 61

[11] RHCe OAA Oirschot 53 f. 134

[12] BHIC RvB 2 f. 57

[13] RHCe OAA Oirschot 53 f. 135

[14] H. Bots, I. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750,

Deel XLIV Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van

Nederland, Tilburg 1979, nr. 986.

[15] BHIC Classis Peel- en Kempenland 4 

[16] BHIC Classis Peel- en Kempenland 4 

[17] RHCe OAA Oirschot 2222

[18] Op 18 november 1813 verlieten de Fransen Den Haag: op die datum

was ook Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de latere koning 

Willem I, jarig.

[19] RHCe DTB Oirschot 21 f. 13

[20] RHCe OAA Oirschot 1460

[21] RHCe R Oirschot 401
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN: .... 

MARIA JOHANNA KOP-JURRIËNS (1900-1940)

Johanna Maria Jurriëns wordt geboren te Boxtel op 12 januari 1900. Haar

vader Jacobus is afkomstig uit Wamel en verhuist naar Boxtel, dat zich rond

1880 ontwikkelt tot een spoorwegknooppunt en veel spoorwegwerkers trekt

uit het hele land. Jacobus is ladingmeester bij de spoorwegen, en trouwt in

1883 met de Boxtelse Johanna Maria van Eijndhoven. 

Johanna Maria trouwt op 23-jarige leeftijd op 27 april 1923 te Helmond met
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Antonius Adrianus Franciscus Kop, afkomstig uit Etten en Leur, en adjunct

commies ter secretarie.

Broer Johannes Jurriëns, commies bij de Staatsspoorwegen, is getuige. In de

huwelijksbijlagen zit een verklaring van de eerste geneesheer van het

krankzinnigengesticht Sint Servatius te Venraij, houdende dat de vader des

bruidegoms wegens krankzinnigheid in de onmogelijkheid verkeert om zijn wil

te verklaren. 

Na hun huwelijk woont het echtpaar op de Mierloseweg 12 te Helmond. Later

verhuist het gezin naar de Warandelaan 5F. Aanvankelijk woont Catharina

Maria van Son uit Boxtel bij hen in als dienstbode. Zij is de eerste van een hele

reeks dienstboden: tussen 1925 en 1937 komen er nog acht voorbij, waaronder

zelfs twee uit Rotterdam. Het echtpaar krijgt 6 kinderen: een dochter en vijf

zonen. Johanna Maria overlijdt op 40-jarige leeftijd te Helmond op 22

september 1940. Haar echtgenoot overlijdt als gemeenteambtenaar te

Helmond op 7 februari 1955. Ook hij is pas 58 jaar oud.

KOPIJ ... MAAR NATUURLIJK HEEFT U DAT!

De redactie van De Twee Kwartieren heeft u regelmatig om kopij gevraagd.

Het is op dit moment een probleem om ons genealogisch tijdschrift, zonder in

herhalingen te vallen, te vullen met kopij van voldoend kwalitatief niveau. Dit

kunnen wij samen gemakkelijk doen indien u onderzoeks-resultaten in de vorm

van kwartierstaat, parenteel of stamreeks, tegengekomen wetens-

waardigheden, uw genealogische ervaringen, ontdekte fouten, curiosa, enz.

instuurt. 

Dit zorgt ervoor dat het tijdschrift interessant blijft voor u als lid én lezer. 

Hiertoe zijn rubrieken zoals ‘Ik ben het spoor bijster van ...’ , ‘Het

fotobidprentje van …’ en ‘Leden helpen Leden’ in het tijdschrift opgenomen. 

Echter blijft de redactie afhankelijk van uw inbreng en uw hulp. Houd uw

kennis niet voor u alleen, maar deel deze met onze lezers van De Twee

Kwartieren. Lezers hebben dan ook de mogelijkheid u verder te helpen bij een

vastgelopen onderzoek. En kunt u op uw beurt hen verder helpen.

De redactie ontvangt uw bijdragen graag uiterlijk 1 augustus. 

Kopij dient het liefst per e-mail (bij voorkeur op A4-formaat, lettertype Tahoma

punt-grootte 9) gestuurd te worden naar:

redactiedtk@kempenenpeelland.ngv.nl 
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OUD SCHRIFT

Op verzoek een iets moeilijker opgave. Enkele aanwijzingen: de kleine letter ‘e’ schreef

men vaak zoals met nu een v zou schrijven met een krul aan het boveneinde: 

Een ‘s’ was aan het begin of midden in een woord een grote haal naar beneden: 

Uit de schoolboekjes kent u misschien nog de (geloofs)strijd tussen Gomarus en

Arminius. Dat het gezag ook toen moest polderen en schipperen blijkt uit deze acte uit

1618.

De oplossing staat op blz. 68 verderop in dit blad. 

Leuk?  Meer weten?  Onze afdeling organiseert in het najaar weer een cursus

Paleografie, zie elders in dit blad.

Ingezonden door dhr. Dik Jager

(bron: Regionaal Archief Alkmaar, tekst 6)
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STAMBOOMONDERZOEK 

Dit artikel gaat niet of nauwelijks over onze familie. Het gaat over

achtergronden, over mogelijkheden en over een visie op het naar buiten

brengen van de resultaten. 

Het zoeken naar voorouders heeft hoe dan ook, een begin. Daarvan is de een

van de meest voorkomende vermoedelijk de vraag van een kind of kleinkind:

“hoe was het met opa en oma”. Maar vergeet niet dat de eigen

nieuwsgierigheid naar het verleden van de familie ook een grote rol speelt. Je

wilt weten, waar je familie vandaan komt en of er nog bekende personen een

rol in gespeeld hebben. Dit alles kan een beweging in gang zetten, die

nauwelijks meer te stuiten is. 

In ons geval was de trigger om met het onderzoek te beginnen de vraag van

mijn vrouw, die er al langer was maar nooit beantwoord kon worden: “Hoe

komt het, dat mijn grootmoeder in Batavia geboren is?”. Het antwoord kwam

uit een oud schrift en het daaropvolgende onderzoek.

Dat oude schrift, een dagboek van de overgrootvader van mijn vrouw, ging over

de reis, die hij gemaakt heeft naar Nederlands-Indië. Hij vertrok in 1858 als 24-

jarige uit Rotterdam en kwam terug in Nederland in 1862. De reizen per

zeilschip. Maar waarom? Het bleek, dat hij was aangesteld als timmerman bij

Rijkswaterstaat in Nederlands-Indië. Hij heeft daar enkele bruggen gebouwd,

heeft waterkeringen aangelegd en huizen gebouwd. In die tijd was

“timmerman” toch ook architect en ontwerper. Nu nog steeds, maar de meesten

van ons denken bij “timmerman” aan iets eenvoudigs. Fout dus, maar dat

terzijde.

Na zijn terugkeer in Nederland legde hij zich toe op de fotografie en ging, met

vrouw, terug naar Indië. Hij heeft daar enkele jaren als fotograaf gewerkt. Of

hij succesvol was weet ik niet, maar hij schijnt een bekende fotograaf te zijn

geweest. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ligt een album van zijn hand,

wat hij aan Koning Willem III ten geschenke had gegeven. De moeite van het

bezichtigen waard.

Dat dagboek heb ik gescand en bewerkt en uitgegeven. Boeiende lectuur!

Dat was dus voor mij de aanleiding om verder te gaan. Dat betekende uren

achter de computer zitten en zoeken in de digitale archieven. In mijn geval

begonnen in Utrecht voor de familie van mijn vrouw, haar moederszijde. Door

naar mijn eigen familie, en dan kom je er achter, dat een enorm aantal van de

voorouders uit deze omgeving stamt: heel veel uit Wijk, maar ook de

omringende dorpen. Er is zelfs een familielid uit Geldrop opgedoken (Anthonis

Hendricksen van Geldrop), weliswaar geboren in 1590, maar toch!
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Paleografie, zie elders in dit blad.

Ingezonden door dhr. Dik Jager

(bron: Regionaal Archief Alkmaar, tekst 6)
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STAMBOOMONDERZOEK 

Dit artikel gaat niet of nauwelijks over onze familie. Het gaat over

achtergronden, over mogelijkheden en over een visie op het naar buiten

brengen van de resultaten. 

Het zoeken naar voorouders heeft hoe dan ook, een begin. Daarvan is de een

van de meest voorkomende vermoedelijk de vraag van een kind of kleinkind:

“hoe was het met opa en oma”. Maar vergeet niet dat de eigen

nieuwsgierigheid naar het verleden van de familie ook een grote rol speelt. Je

wilt weten, waar je familie vandaan komt en of er nog bekende personen een

rol in gespeeld hebben. Dit alles kan een beweging in gang zetten, die

nauwelijks meer te stuiten is. 

In ons geval was de trigger om met het onderzoek te beginnen de vraag van

mijn vrouw, die er al langer was maar nooit beantwoord kon worden: “Hoe

komt het, dat mijn grootmoeder in Batavia geboren is?”. Het antwoord kwam

uit een oud schrift en het daaropvolgende onderzoek.

Dat oude schrift, een dagboek van de overgrootvader van mijn vrouw, ging over

de reis, die hij gemaakt heeft naar Nederlands-Indië. Hij vertrok in 1858 als 24-

jarige uit Rotterdam en kwam terug in Nederland in 1862. De reizen per

zeilschip. Maar waarom? Het bleek, dat hij was aangesteld als timmerman bij

Rijkswaterstaat in Nederlands-Indië. Hij heeft daar enkele bruggen gebouwd,

heeft waterkeringen aangelegd en huizen gebouwd. In die tijd was

“timmerman” toch ook architect en ontwerper. Nu nog steeds, maar de meesten

van ons denken bij “timmerman” aan iets eenvoudigs. Fout dus, maar dat

terzijde.

Na zijn terugkeer in Nederland legde hij zich toe op de fotografie en ging, met

vrouw, terug naar Indië. Hij heeft daar enkele jaren als fotograaf gewerkt. Of

hij succesvol was weet ik niet, maar hij schijnt een bekende fotograaf te zijn

geweest. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ligt een album van zijn hand,

wat hij aan Koning Willem III ten geschenke had gegeven. De moeite van het

bezichtigen waard.

Dat dagboek heb ik gescand en bewerkt en uitgegeven. Boeiende lectuur!

Dat was dus voor mij de aanleiding om verder te gaan. Dat betekende uren

achter de computer zitten en zoeken in de digitale archieven. In mijn geval

begonnen in Utrecht voor de familie van mijn vrouw, haar moederszijde. Door

naar mijn eigen familie, en dan kom je er achter, dat een enorm aantal van de

voorouders uit deze omgeving stamt: heel veel uit Wijk, maar ook de

omringende dorpen. Er is zelfs een familielid uit Geldrop opgedoken (Anthonis

Hendricksen van Geldrop), weliswaar geboren in 1590, maar toch!
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Als je stug doorgaat, krijg je een groot aantal namen en relaties bij elkaar.

Interessant, maar is het dat ook? Voor mij niet: de achtergrond van al die

mensen is minstens zo belangrijk. 

Hoe kom je daar achter? In principe zul je dan de archieven in moeten duiken.

Daarvan heb ik een klein beetje ervaring: Het archief van de NGV in Weesp

biedt vrij wat informatie. Vooral hun knipsels zijn een bron van informatie,

omdat die verder gaan dan wat je bij Delpher kunt vinden. Delpher overigens

is een rijke bron aan kranteknipsels, maar je vind er niet alles.

Tot nu toe heeft mijn archiefbezoek zich verder beperkt tot het SALHA (Het

Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena) in Heusden. Een enorm rijke bron

aan gegevens. Jammer genoeg is door oorlogsgeweld (WOII) en

overstromingen een groot deel van het oudste archief verloren gegaan, zodat

de meeste documenten dateren van na 1700. 

Hetgeen me brengt bij een ander aspect van het onderzoek: wil je inderdaad

meer weten over je familie en ga je oude documenten verzamelen, dan is

kennis van het oude schrift uitermate belangrijk.

Zelf heb ik via ons eigen kwartier, nu twee cursussen oud schrift gevolgd.

Daarmee is het, met enige moeite, het is waar, mogelijk om die oude

documenten redelijk vlot te kunnen lezen. Daarmee kom je veel te weten over

de omstandigheden van toen. Zo bracht een melkkoe in 1722  97 gulden op.

Volgens de omrekeningssite is dat nu ca. 900 Euro. Maar 97 gulden toen is een

enorm bedrag voor de mensen van toen.

Een andere bron van informatie is “My Herritage” de site van de Mormonen.

Daar is enorm veel te vinden. Je kunt daar veel informatie vinden, maar naar

mijn mening is er te veel. Een persoonlijk standpunt: ik vind dat het van

wezenlijk belang is om de lijn van de familie te volgen. Minder belangrijk vind

ik het om alle kinderen – en dan wat er verder nog aan vast zit – in je

stamboom op te nemen. Zo kom je al heel gauw tot de enorme stambomen die

je daar vindt: 20, 30 duizend namen in een stamboom zijn geen uitzondering. 

Geeft dat meer inzicht in je eigen stamboom? Misschien interessant als een van

die kinderen terecht gekomen is in een heel belangrijke familie, maar is die dan

ook familie van jou? De laatste tijd heb ik gelezen over mensen, die hun familie

terug weten te voeren op Karel de Grote. Die moet dan wel een groot aantal

bastaarden gehad hebben. En is dat allemaal waar? Bij het zoeken in de

archieven viel me op, dat er eind 19e eeuw (misschien ook eerder al) vrij veel

“moetjes” waren, huwelijken die gesloten werden vlak voor de bevalling. Ook

komen er vrij veel geboorten voor waarbij opgetekend wordt: ”onecht” soms,

zelfs vrij vaak, met de aantekening “gewettigd bij gevolgd huwelijk”. Terwijl ik

dacht, dat we zo preuts waren...

     Ingezonden door dhr. H. Bouman
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AKTE VAN NOTORITEIT 

In mijn stamboom staat de voorvader Pieter Jansen van Rooij, gedoopt in 1746

te Schijndel en begraven in 1822 te Sint-Michielsgestel. Hij was van beroep

koopman en was daarnaast ook ijkmeester maar daar is maar weinig van

bekend. Wel is in de schepenprotocollen van Sint-Michielsgestel en de

doopboeken beschreven dat hij ook coster en schoolmeester is geweest. Dat

blijkt uit het volgende.

Op 27 april 1799 was te Sint-Michielsgestel overleden, schoolmeester en coster

Barend Veeneka, een protestant. Er was dus een vacature ontstaan. Het lag

voor de hand dat een tegoedertrouwe, goedgeschoolde dorpsinwoner zoals

Pieter van Rooij deze vacature zolang heeft opgevuld omdat het voor een

protestante Hollander van boven de Moerdijk niet erg aanlokkelijk was om in

Brabant in een overheidsbetrekking als schoolmeester te gaan werken.

De predikant schrijft in het overlijdensregister......

"N.B. De overledenen die tusschen bovenstaanden dato en den 1sten April 1800

alhier gestorven zijn, zijn in dit Dorps-Register niet aangetekend daar den

toenmaals intermediairen Schoolmeester P. van Rooij dit register niet in

bewaring heeft gehad; maar zijn bij hem in een bijzondere lijst opgeschreven,

en door in gebreken blijven van deszelfs overgave, in dit register niet kunnen

geplaatst". Of dit opzet is geweest zullen we nooit weten. 

Pieter van Rooij is 3 maal getrouwd geweest wat in die tijd niet abnormaal was.

Van zijn eerste vrouw is alleen de naam bekend en het huwelijk heeft maar kort

geduurd. Hij trouwde voor de tweede maal, met dispensatie, met zijn

achternicht Willemina Gijsberts van Rooij. Uit dit huwelijk zijn 2 zonen en een

jong gestorven dochter geboren. Van Willemina is heel veel bekend alleen was

nergens haar overlijden te vinden. Later bleek mij dat alle overlijdensregisters

van Sint-Michielsgestel ontbreken. (De begraafregisters tussen 1789 en 1794 in

Sint-Michielsgestel zijn nu niet voorhanden bij BHIC). 

Toch bleef dit feit aan mij knagen en jawel, ik vond een mogelijkheid om

misschien achter de overlijdensdatum te komen. Het was mij opgevallen dat het

na 1811 voorkwam dat, naast de huwelijksakte, extracten bestonden met

daarop de overlijdensdata van de ouders en soms ook de grootouders. Via

Genver of Familysearch vond ik de huwelijksbijlagen van Sint-Michielsgestel. Het

is een rommeltje van papieren die nauwelijks gesorteerd en gerubriceerd waren.

Na vele uren bladeren vond ik de huwelijksakten van de 2 zonen, Johannes-

Henricus en Gijsbertus van Rooij. 

Wat ik verder vond is hieronder beschreven.

In de huwelijksbijlage van het huwelijk in 1822 van Gijsbertus van Rooij 

(1787-1843) zit:
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1. akte van Notoriteit: Verklaring van de schout van Sint-Michielsgestel over

het overlijdensjaar 1792 van Wilhelmina van Rooij.

Op heden den tweeden der maand Januarij een duizend Acht honderd en

twee en twintig, compareerde voor Ons Schout der Gemeente St Michiels

Gestel Provincie Noord Braband, Koninkrijk der Nederlanden, 

Johannis Kolb, Herbergier oud 57 jaren, Johannes A. van Griensven,

Horlogiemaker oud 44 jaren, Pieter van Pinxten van beroep Thuinman oud

56 jaren en Adriaan Maas, Herbergier oud 52 jaren, alle te goeder naam en

faam staande Ingezetenen dezer Gemeente; dewelke ons verklaarden, Zeer

wel gekend te hebben de huisvrouw van Pieter van Rooij genaamd

Wilhelmina van Rooij, en ook wel te weten dat dezelve circa in den jare

1792 te St Michiels Gestel is overleden en daar de Dood Register dezer

Gemeente van de jaren 1768 tot 1795 door de Fransche Troepen zijn

verscheurd geworden; hebben wij Schout voorn: deze Verklaring

afgegeven, voor Dood Extract. Ter beveiliging der waarheid hebben de

comparanten deze met mij Gedaan te St Michiels Gestel Dato als boven

De Comparanten 

De Schout A Maas, Pieter Van Pinxten, Joh Kolb, J A Van Griensven

2. extract "lijst der dooden en begraven" van de Stad den Bosch. 

Begraven Gijsbertus van Rooij 15 januari 1787.

3. Een extract bij uit het "Doodregister" van Schijndel.

overleden 19 juni 1784 Antonetta weduwe van Gijsbert van Rooij.

4. extract uit het overlijdensregister Schijndel 26 december 1820 Pieter van

Rooij, weduwnaar van Hendrien van Heeswijk, ten tweede van Willemina

van Rooij en laatstelijk van Johanna van Mierlo.

5. 19 januari 1816 Johannes van der Schoot eerst weduwnaar van Maria

Versteegen en laatst gehuwd met Anna van der Laar.

6. extract van het dood-register van Schijndel, 15 januari 1763, Jan van Rooij

7 maart 1770, Izabella wed. van Jan van Rooij.

7. extract uit het doop-register van Schijndel, 26 juni 1795, Francisca legitieme

dochter van Johannes van der Schoot en Anna van de Laar.

8. Notariele Akte van Anna van de Laar waarin zij toestemming tot het

huwelijk geeft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

In de huwelijksbijlagen van Johannes Henricus van Rooij zit:

1. akte van Notoriteit, waarin verklaard wordt door 4 personen dat zij

Wilhelmina van Roij goed gekend hebben als de vrouw van Pieter van

Rooij, moeder van de comparant, overleden april 1792 te Sint-

Michielsgestel. Daarvan is geen extract uit het doodregister te maken

omdat de akte in 1794 is verscheurd door de Franse troepen.

2. Extract uit het doopregister van Sint Michielsgestel
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Joannis Henricus, zoon van Petri van Rooij en Wilhelmina van Roij,

gedoopt op 13 december 1785 te Den Dungen.

3. Extract uit het doopregister van Vlijmen

Maria Catharina, dochter van Adrianis Ludovici de Vaan en Joanna Maria

Arnoldis van Engelen getuige Antonia Arnoldis van Engelen.

4. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Joanna Maria Adriani de Vaan geboren van Engelen, overleden op 

23 februari 1810.

5. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Adrianis Ludovici de Vaan, overleden op 23 september 1809. 

6. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Arnoldus Jacobi van Engelen, overleden op 12 maart 1793

7. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Ludovicus Wilhelmi de Vaan, overleden op 8 april 1781.

8. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Maria Ludovici de Vaan geboren Heesbeen, overleden 10 februari 1773.

9. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Maria Arnoldi van Engelen geboren van den Brand, overleden 

29 november 1784.

10.  Copie van de huwelijksafkondiging in de gemeente Nieuwkijk

op zondag 22 oktober en 29 oktober 1820.

11.  Certificaat van de Nationale Militie d.d. 4 oktober 1820 van Johannes van

Rooij geb. te St Michielsgestel op 13 dec. 1785 bij loting is ten deel

gevallen nummer 297, 

"hem tot genen dienstplicht heeft verpligt"

Signalement:

lengte: 181,6 cm, 

aangezigt: ovaal, 

voorhoofd: rond, 

ogen: bruin, 

neus: gewoon, 

mond: idem, 

kin: rond, 

haar: bruin, 

wenkbraauwen: idem 

merkbare tekenen: een lidteeken op den neus.

Sinds ik dit gevonden heb op het internet speur ik het hele internet af om meer

akten en wetenswaardigheden aan mijn stamboom toe te voegen. 

Het is ongelofelijk wat je kunt vinden in de schepenprotocollen van diverse

gemeenten etc. 

Ingezonden door dhr. René van Rooij
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1. akte van Notoriteit: Verklaring van de schout van Sint-Michielsgestel over

het overlijdensjaar 1792 van Wilhelmina van Rooij.

Op heden den tweeden der maand Januarij een duizend Acht honderd en

twee en twintig, compareerde voor Ons Schout der Gemeente St Michiels

Gestel Provincie Noord Braband, Koninkrijk der Nederlanden, 

Johannis Kolb, Herbergier oud 57 jaren, Johannes A. van Griensven,

Horlogiemaker oud 44 jaren, Pieter van Pinxten van beroep Thuinman oud

56 jaren en Adriaan Maas, Herbergier oud 52 jaren, alle te goeder naam en

faam staande Ingezetenen dezer Gemeente; dewelke ons verklaarden, Zeer

wel gekend te hebben de huisvrouw van Pieter van Rooij genaamd

Wilhelmina van Rooij, en ook wel te weten dat dezelve circa in den jare

1792 te St Michiels Gestel is overleden en daar de Dood Register dezer

Gemeente van de jaren 1768 tot 1795 door de Fransche Troepen zijn

verscheurd geworden; hebben wij Schout voorn: deze Verklaring

afgegeven, voor Dood Extract. Ter beveiliging der waarheid hebben de

comparanten deze met mij Gedaan te St Michiels Gestel Dato als boven

De Comparanten 

De Schout A Maas, Pieter Van Pinxten, Joh Kolb, J A Van Griensven

2. extract "lijst der dooden en begraven" van de Stad den Bosch. 

Begraven Gijsbertus van Rooij 15 januari 1787.

3. Een extract bij uit het "Doodregister" van Schijndel.

overleden 19 juni 1784 Antonetta weduwe van Gijsbert van Rooij.

4. extract uit het overlijdensregister Schijndel 26 december 1820 Pieter van

Rooij, weduwnaar van Hendrien van Heeswijk, ten tweede van Willemina

van Rooij en laatstelijk van Johanna van Mierlo.

5. 19 januari 1816 Johannes van der Schoot eerst weduwnaar van Maria

Versteegen en laatst gehuwd met Anna van der Laar.

6. extract van het dood-register van Schijndel, 15 januari 1763, Jan van Rooij

7 maart 1770, Izabella wed. van Jan van Rooij.

7. extract uit het doop-register van Schijndel, 26 juni 1795, Francisca legitieme

dochter van Johannes van der Schoot en Anna van de Laar.

8. Notariele Akte van Anna van de Laar waarin zij toestemming tot het

huwelijk geeft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

In de huwelijksbijlagen van Johannes Henricus van Rooij zit:

1. akte van Notoriteit, waarin verklaard wordt door 4 personen dat zij

Wilhelmina van Roij goed gekend hebben als de vrouw van Pieter van

Rooij, moeder van de comparant, overleden april 1792 te Sint-

Michielsgestel. Daarvan is geen extract uit het doodregister te maken

omdat de akte in 1794 is verscheurd door de Franse troepen.

2. Extract uit het doopregister van Sint Michielsgestel
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Joannis Henricus, zoon van Petri van Rooij en Wilhelmina van Roij,

gedoopt op 13 december 1785 te Den Dungen.

3. Extract uit het doopregister van Vlijmen

Maria Catharina, dochter van Adrianis Ludovici de Vaan en Joanna Maria

Arnoldis van Engelen getuige Antonia Arnoldis van Engelen.

4. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Joanna Maria Adriani de Vaan geboren van Engelen, overleden op 

23 februari 1810.

5. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Adrianis Ludovici de Vaan, overleden op 23 september 1809. 

6. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Arnoldus Jacobi van Engelen, overleden op 12 maart 1793

7. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Ludovicus Wilhelmi de Vaan, overleden op 8 april 1781.

8. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Maria Ludovici de Vaan geboren Heesbeen, overleden 10 februari 1773.

9. Extract uit het doodregister van Vlijmen

Maria Arnoldi van Engelen geboren van den Brand, overleden 

29 november 1784.

10.  Copie van de huwelijksafkondiging in de gemeente Nieuwkijk

op zondag 22 oktober en 29 oktober 1820.

11.  Certificaat van de Nationale Militie d.d. 4 oktober 1820 van Johannes van

Rooij geb. te St Michielsgestel op 13 dec. 1785 bij loting is ten deel

gevallen nummer 297, 

"hem tot genen dienstplicht heeft verpligt"

Signalement:

lengte: 181,6 cm, 

aangezigt: ovaal, 

voorhoofd: rond, 

ogen: bruin, 

neus: gewoon, 

mond: idem, 

kin: rond, 

haar: bruin, 

wenkbraauwen: idem 

merkbare tekenen: een lidteeken op den neus.

Sinds ik dit gevonden heb op het internet speur ik het hele internet af om meer

akten en wetenswaardigheden aan mijn stamboom toe te voegen. 

Het is ongelofelijk wat je kunt vinden in de schepenprotocollen van diverse

gemeenten etc. 

Ingezonden door dhr. René van Rooij
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Volksverhalen uit De Kempen

Auteur: Josien Stehouwer

Cat.nr: 14-SWR

Al heel lang vertellen mensen elkaar verhalen. Dat gebeurt nog steeds, en

bovendien schrijven we ze ook op. Er is een traditie ontstaan in het bewerken:

elke generatie geeft aan bestaande verhalen weer een nieuwe interpretatie.

Maar hun inhoud blijft hetzelfde.

Volksverhalen in dit boek zijn met recht volkse verhalen; ze gaan over het leven

van gewone mensen in hun gewone, dagelijkse omstandigheden.

De Kempenaren bezitten de mooie eigenschap om niet bij de pakken neer te

zitten. Het leven komt zoals het is en niemand is perfect. 

Soms zijn er duivelse dilemma’s in het spel, maar altijd weten de Kempenaars

hun levenskwesties met humor op te lossen.

Zonder uitzonderingen zijn het mensen van vlees en bloed, in wie wij zoveel van

onszelf herkennen. 

Uitgave 2004 - 160 bladzijden

Co van het Groenewoud

Transcriptie oud schrift   4300 3 (oplossing van blz. 62)

1 Den elfden ocktober heeft sijn

2 princelijcke excelencye die ghe[-]

3 heele wet of gheset ende die

4 sommyghe van die ouwe wet

5 wederom aenghenomen ende

6 voort anderen daer bij ende hij

7 heeft die aenghenomen overichent

8 bevolen datse die predikanten te

9 weten remonstranten ende kon[-]

10 tra remonstranten weeck om

11 weeck in die groote kerck ende

12 weeck om weeck in het capel

13 souden laten prediken totter tijt

14 toe datter het Dortse Synody in

15 versien soude hebben

68 De  Twee  Kwartieren,  jaargang  24,  nr.  2, juni  2016    

Bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland

Voorzitter:  voorzitter@kpl.ngv.nl

Anton Neggers  Langakker 29 5283 TE  Boxtel 0411-684548

Vice-voorzitter en Public Relations NGV-KPL:    pr@kpl.ngv.nl

Henriëtte Hardeman-Emans  Lankven 5 5508 RJ  Veldhoven 040-2351163 

Secretaris:  secretaris@kpl.ngv.nl

Marie-Louise van Wijk-Duurling Salderes 93 5682 EP  Best 0499-373523

Tweede secretaris en cursuscoördinator:  cursussen@kpl.ngv.nl

Dik Jager Wamberg 48  5653 KV Eindhoven 06-41713616

Penningmeesters:          penningmeester@kpl.ngv.nl

Martien van de Donk Vliegheuvel 13 5685 CB  Best 0499-311051

Jacques Haubrich Vestdijk 262 5611 CZ Eindhoven 040-8486731

Ledenadministratie:   ledenadm@kpl.ngv.nl

Co van het Groenewoud Molvense Erven 164 5672 HP Nuenen  040-2833211

Scanbeheer en Public Relations NGV-KPL:  scanbeheer@kpl.ngv.nl

Astrid Magielse-Dix  Witte de Withstraat 30 5666 EH  Geldrop  040-2802441

Ondersteuning

Bibliotheek:     bibliotheek@kpl.ngv.nl

Co van het Groenewoud Molvense Erven 164   5672 HP  Nuenen 040-2833211

John Putmans Dekanijstraat 3 5688 AR Oirschot 06-46740769

Hulp bij computergenealogie:

Ben Bal PRO-GEN benbal2015@gmail.com  040-2483626

Johan van Hassel ALDFAER johan.van.hassel@gmail.com  040-2413120

Wim van Stek GensDataPro w.van.stek@hccnet.nl  0499-396244

Redactie: hoofdredactie@kpl.ngv.nl

Anton Neggers Langakker 29 5283 TE  Boxtel 0411-684548

Theo van Rooijen Nieuwpoortstraat 12 5628 NB Eindhoven 040-2413428

Henk Unij Taunus 1  5706 PC  Helmond 0492-527221

Webmaster: webmaster@kpl.ngv.nl

Landelijk secretariaat:

NGV Postbus 26  1380 AA Weesp

Website NGV                  www.ngv.nl

Website afd. Kempen- en Peelland       kempenenpeelland.ngv.nl



BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Volksverhalen uit De Kempen

Auteur: Josien Stehouwer

Cat.nr: 14-SWR

Al heel lang vertellen mensen elkaar verhalen. Dat gebeurt nog steeds, en

bovendien schrijven we ze ook op. Er is een traditie ontstaan in het bewerken:

elke generatie geeft aan bestaande verhalen weer een nieuwe interpretatie.

Maar hun inhoud blijft hetzelfde.

Volksverhalen in dit boek zijn met recht volkse verhalen; ze gaan over het leven

van gewone mensen in hun gewone, dagelijkse omstandigheden.

De Kempenaren bezitten de mooie eigenschap om niet bij de pakken neer te

zitten. Het leven komt zoals het is en niemand is perfect. 

Soms zijn er duivelse dilemma’s in het spel, maar altijd weten de Kempenaars

hun levenskwesties met humor op te lossen.

Zonder uitzonderingen zijn het mensen van vlees en bloed, in wie wij zoveel van

onszelf herkennen. 

Uitgave 2004 - 160 bladzijden

Co van het Groenewoud

Transcriptie oud schrift   4300 3 (oplossing van blz. 62)

1 Den elfden ocktober heeft sijn

2 princelijcke excelencye die ghe[-]

3 heele wet of gheset ende die

4 sommyghe van die ouwe wet

5 wederom aenghenomen ende

6 voort anderen daer bij ende hij

7 heeft die aenghenomen overichent

8 bevolen datse die predikanten te

9 weten remonstranten ende kon[-]

10 tra remonstranten weeck om

11 weeck in die groote kerck ende

12 weeck om weeck in het capel

13 souden laten prediken totter tijt

14 toe datter het Dortse Synody in

15 versien soude hebben

68 De  Twee  Kwartieren,  jaargang  24,  nr.  2, juni  2016    

Bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland

Voorzitter:  voorzitter@kpl.ngv.nl

Anton Neggers  Langakker 29 5283 TE  Boxtel 0411-684548

Vice-voorzitter en Public Relations NGV-KPL:    pr@kpl.ngv.nl

Henriëtte Hardeman-Emans  Lankven 5 5508 RJ  Veldhoven 040-2351163 

Secretaris:  secretaris@kpl.ngv.nl

Marie-Louise van Wijk-Duurling Salderes 93 5682 EP  Best 0499-373523

Tweede secretaris en cursuscoördinator:  cursussen@kpl.ngv.nl

Dik Jager Wamberg 48  5653 KV Eindhoven 06-41713616

Penningmeesters:          penningmeester@kpl.ngv.nl

Martien van de Donk Vliegheuvel 13 5685 CB  Best 0499-311051

Jacques Haubrich Vestdijk 262 5611 CZ Eindhoven 040-8486731

Ledenadministratie:   ledenadm@kpl.ngv.nl

Co van het Groenewoud Molvense Erven 164 5672 HP Nuenen  040-2833211

Scanbeheer en Public Relations NGV-KPL:  scanbeheer@kpl.ngv.nl

Astrid Magielse-Dix  Witte de Withstraat 30 5666 EH  Geldrop  040-2802441

Ondersteuning

Bibliotheek:     bibliotheek@kpl.ngv.nl

Co van het Groenewoud Molvense Erven 164   5672 HP  Nuenen 040-2833211

John Putmans Dekanijstraat 3 5688 AR Oirschot 06-46740769

Hulp bij computergenealogie:

Ben Bal PRO-GEN benbal2015@gmail.com  040-2483626

Johan van Hassel ALDFAER johan.van.hassel@gmail.com  040-2413120

Wim van Stek GensDataPro w.van.stek@hccnet.nl  0499-396244

Redactie: hoofdredactie@kpl.ngv.nl

Anton Neggers Langakker 29 5283 TE  Boxtel 0411-684548

Theo van Rooijen Nieuwpoortstraat 12 5628 NB Eindhoven 040-2413428

Henk Unij Taunus 1  5706 PC  Helmond 0492-527221

Webmaster: webmaster@kpl.ngv.nl

Landelijk secretariaat:

NGV Postbus 26  1380 AA Weesp

Website NGV                  www.ngv.nl

Website afd. Kempen- en Peelland       kempenenpeelland.ngv.nl



Retouradres: NGV Kempen- en Peelland, Dhr. D. Jager,  Warmberg 48, 5653 KV  Eindhoven


