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VAN DE REDACTIE 
 
Op 19 november zocht het programma Verborgen Verleden op NPO2 naar de 
voorouders van Jeroen Krabbé. Volgens het dagrapport van de SKO [1]  was 
de kdh [2] van het programma 3,9, het madl [3] 8,4 en het abs [4] 612.000. 
Het programma scoorde daarmee net iets minder dan Hart van Nederland 
(658.000 kijkers), maar ruim meer dan Expedition Robinson (184.000). 
Als genealogie zo populair is op de televisie is het op z’n minst merkwaardig 
dat de NGV kampt met een structurele daling van het ledenaantal. In het 
beleidsplan dat op de Algemene Ledenvergadering van 26 november is aan- 
genomen is ‘groei van de vereniging’ als doelstelling opgenomen. 
“Op basis van in 2016 geformuleerde uitgangspunten is het hoofdbestuur 
voornemens nieuwe en andere activiteiten te ondernemen en inspanningen te 
verrichten die ertoe moeten leiden dat de reeks geruime tijd durende daling van 
het aantal leden stopt en omslaat in groei” staat er. 
De uitwerking van dit punt in het werkplan 2017 is nog wat mager: het lijkt 
zich te beperken tot de uitwerking van het gedifferentieerde contributie- 
systeem. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden: een grotere 
aandacht voor digitalisering bijvoorbeeld, en een nieuwe website. 
Ook onze afdeling komt, in samenwerking met de andere Brabantse afdelingen 
van de NGV, met initiatieven.  
 
U hoort er alles van tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 14 januari, 
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.  
 
Noten: 
 
[1] SKO: Stichting Kijkonderzoek 
[2] kdh: kijkdichtheid 
[3] madl: marktaandeel 
[4] abs: absoluut aantal kijkers 
 
 
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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Leden ontmoeten leden 
 
Zaterdag 10 december 2016 van 11.00 tot 16.00 uur in ‘t Trefpunt 
Dit is een combinatie van de jaarlijkse bijeenkomst:  
Nieuwe Leden en de jaarlijkse Inloopmiddag. 
 
Informatie over de afdeling 
 
Om 11.00 uur start het programma voor leden die geïnformeerd willen worden 
over  wat  de  NGV  en  de  afdeling  Kempen-  en  Peelland  voor  hen kan 
betekenen. Zij kunnen ook hun wensen kenbaar maken.  
Nieuwe leden van de afgelopen jaren die nog niet een dergelijke bijeenkomst 
hebben bijgewoond, worden expliciet uitgenodigd. Ook andere leden die voor het 
gebodene belangstelling hebben, zijn welkom. 
Voor dit ochtenddeel moeten de deelnemers zich voor 3 december aanmelden via 
secretaris@kpl.ngv.nl . 
 
Een eenvoudige lunch vormt om ongeveer 12.30 uur de afsluiting van dit 
kennismakingsprogramma. Deelname aan de lunch wil het bestuur graag via 
hetzelfde mailadres voor 3 december weten in verband met de catering. 
 
 
Inloopmiddag 
 
Om 13.30 uur begint voor zowel nieuwe als oude leden de inloopmiddag. Deze 
staat in het teken van onderling gesprek, stellen van vragen aan kaderleden, 
vergelijken van stambomen en kwartierstaten met elkaar om elkaars gegevens 
aan te vullen, enzovoorts. 
Leden die vroeg willen ‘inlopen’ zijn ook hartelijk uitgenodigd voor de lunch die 
dus  circa  12.30  uur  begint.  Ook  van  hen  graag  een  mailtje  aan 
secretaris@kpl.ngv.nl in verband met de inkoop. Tijdens de inloopmiddag zijn 
er speciale tafels bemenst door kaderleden met hun computer om vragen te 
beantwoorden over Genealogieprogramma’s (GensDataPro en Aldfaer), Oud 
Schrift, Cursussen, Familiedrukwerk en Genealogisch zoeken op internet.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Zaterdag 14 januari 2017 van 13.30 tot 15.30 uur in ’t Trefpunt 
Het bestuur nodigt u uit om met elkaar het glas te heffen op 2017, het jaar 
waarin  in  samenwerking  met  andere  NGV-afdelingen  een  Brabantse 
Genealogische Dag wordt gehouden. De aftrap daarvan is deze middag in ’t 
Trefpunt met als thema: Design @Anton@  



 

Dinsdag 17 januari 
 
Lezing: Van Vrouwen uit de Kempen 
Spreekster: Marie-José Verheijen 
In deze lezing vertelt Marie-José Verheijen over een onderzoek naar de 
herkomst van de oorspronkelijke bewoners van de Kempen, in het bijzonder 
van de eertijds zelfstandige dorpen Zeelst en Meerveldhoven. Vrijwilligers van 
“Zeelst  schrijft  geschiedenis”  werken  hierin  samen  met  universitaire 
onderzoekers. 

 
   Tekening van de oude kerk van Zeelst van de hand van landmeter 

Hendrik Verhees uit 1788 
 
Zij kijken naar de mensen die rond 1650 woonden in de Parochie Zeelst- 
Meerveldhoven  of  er  hun  kinderen  lieten  dopen.  Na  uitgebreid 
stamboomonderzoek worden 14 vrouwen en 14 mannen uitgekozen met  
nakomelingen  tot  op  de  huidige  dag.  Vervolgens  vragen  ze  een  aantal 
nakomelingen uit ieder van de 28 stambomen om wat wangslijmvlies af te 
staan. Dat materiaal gaat naar gespecialiseerde laboratoria van ‘National 
Geographic’ om na te gaan waar de stamouders van deze 28 stambomen 
vandaan komen. Waren de bewoners van Zeelst-Meerveldhoven oorspronkelijk 
Kelten? Of Germanen? Of voornamelijk Romeinen? Zitten er misschien zelfs 
Neanderthalers onder de oudste leden van de clans? 
Dinsdag 14 februari 
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Lezing: Het spoor terug naar de familie Gilin & een Kasteel’heer’ 
Sprekers: Ruud Gilin en Albert Koning 
Ruud Gilin en Albert Koning zijn beiden lid van de afdeling Kempen- en 
Peelland. Ruud doet verhaal over zijn nu al jarenlange zoektocht naar de 
herkomst van  zijn  Frans  klinkende  familienaam.  Binnen  de  familie  doen 
geruchten de ronde dat zijn voorouder mogelijk een gevluchte Hugenoot was 
of mogelijk een Frans militair ten tijde van Napoleon. 
Albert vertelt over een kasteel’heer’ tegen wil en dank. 
 
KORTE TERUGBLIK OP DE LEDENBIJEENKOMSTEN 
 
Dinsdag 6 september: 
Lezing Heksenvervolging door Prof. Dr. Mr. G.A.M. Strijards. 
 
Heksen wie kent ze niet!  Al op jonge leeftijd werd en word je verteld over 
vaak “boosaardige” en “vieze” tovervrouwtjes die voor veel leed en ongemak 
zorgen. Een fenomeen uit de Middeleeuwen, durend tot zelfs laat in de 
negentiende  eeuw,  ontstaan  onder  invloed  van  de  toenmalige bestuursvormen,  
politieke  beslissingen,  de  onwetendheid  en  de 
ongeletterdheid van een groot deel van de bevolking. Ziekte, dood en verderf 
werden  daarom  niet  gezocht  in  maatschappelijke  wantoestanden  zoals 
bijvoorbeeld vervuild drinkwater, maar veeleer in de kwade geest van de boze 
heks. Een zeer interessante lezing die vaak op humoristische wijze gebracht 
werd. Jammer dat het erg broeierig warm was. 
De sheets in PDF van de lezing kunt u per e-mail opvragen bij het secretariaat:  
secretaris@kpl.ngv.nl   (Marie-Louise van Wijk) 
 
Dinsdag 4 oktober: 
Lezing Oirschot: van hoofdplaats van Kempenland tot monument in het groen 
door Anton Neggers 
 
De eerste vermelding van Oirschot uit de 10  eeuw in het heiligenleven vande 
Sint Odulphus als Oroscoth is nog onderwerp van discussie. Meer plaatsen 
komen daarvoor in aanmerking. De Oirschottenaren dienden twee heren: de 
hertog van Brabant en de leenheer bv. uit het bekende geslacht Van Merode. 
Daarbij  hoorde  een  interessante  bestuursstructuur  met  twee  schouten. 
Bedevaartplaats sinds 1406 vanwege het wonder van de Madonna van de 
Heilige Eik. In de 15  eeuw was Oirschot het grootste van alle Kempischede 
plaatsen. De bloeiperiode werd niet doorgezet doordat de steenweg van Den 
Bosch naar Luik en de spoorlijnen niet langs Oirschot maar langs Best werden 
aangelegd  (zie  kaartje).  De  aanleg  van  het  Wilhelminakanaal  dat  het 
historische centrum door midden deelde, bleek niet genoeg om het tij te 
keren. 



 

Ook bij de ontwikkeling van de spoorwegen in Brabant werd Oirschot overgeslagen 
 
Mensen die Oirschot ‘groot’ maakten: o.a. de 17  eeuwse medicusde 
Arnoldus Fey met zijn koninklijke en republikeinse patiënten. Later de 
meubelmakers Teurlincx & Meijers die in het midden van de een 19de 
eeuw na verblijf in Amerika hun Oirschotse stoel introduceerden. Doordat 
de industriële revolutie grotendeels aan Oirschot voorbij ging, heeft het - 
als keerzijde van de medaille  - nu nog een authentiek centrum. 
  
Dik Jager 
 
Woensdag 12 oktober: Excursie Oirschot o.l.v.  Anton Neggers 
 
Op deze frisse woensdag brachten na een warme ontvangst op het fraaie 
Heemhuis circa 20 belangstellenden eerst een bezoek aan de basiliek St 
Petrus  met  de  Banden.  Grafstenen  van  een  Heer  Van  Merode  van 
Oirschot  en  de  eerder  genoemde  arts  Fey,  de  latere  heer  van 
Crane(n)burg, eigenaar Hof van Solms uit 1672. Beeld van OLV ten 
Heiligen Eik. Stilgestaan bij Klooster Blijendaal met de wellicht straks 
zalige abdis zuster Margaretha der Engelen. Even stilgestaan bij fraai 
Raadhuis, de plaats van de moord op de drossaard Jean de Marcq. In de 
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omgeving Markt langs vroegere slachterij van de stamvader van onze gids 
naar N.H. via vroegere gelagkamers naar het heel oude Mariakerkje. 
Langs  brouwerij  de  Kroon  naar  klooster.  Ter  voorbereiding  op  de 
universiteit van Leuven had Oirschot al in de 15  eeuw een Latijnsede 
School. Opvallend de goede (asfaltloze) staat waarin het centrum van 
Oirschot verkeert. Dank zij een verstandige burgemeester met historisch 
besef is Oirschot een tweede, derde … bezoek meer dan waard. 
   
Dik Jager 
 

 
Deelnemers excursie Oirschot luisteren aandachtig 

 



 

 
 
Dinsdag 8 november: Lezing “Met missing link terug in de tijd” 
door Toon van Gestel 
 
Voor een ietwat minder groot aantal toehoorders dan gewoonlijk gaat 
Toon in op de oorsprong van onze soort, Homo sapiens (= de denkende 
mens of de moderne mens). Het is een grote zoektocht, waarin alles 
mogelijk is en het lastig is om antwoorden te vinden op de mogelijke 
afsplitsing van Homo sapiens vanuit al onze archaïsche soorten 
voorouders. 
Recentelijk denken celbiologen de kenmerken van de eerste levende cel 
gevonden te hebben, die zo’n 3,8 miljard jaar geleden ergens in de diepe 
oceanen van onze aarde ontstond. In het DNA van elk levend wezen op 
aarde vind je overeenkomsten op het gebied van de energie-overdracht. 
De reconstructie van dat gemeenschappelijke leidt naar een 
hypothetische, gemeenschappelijke voorouder van al het leven van nu: 
LUCA (Last Universal Common Ancestor, een eencellig organisme zonder 
celkern). Dat is een verre nakomeling van die eerste cel. 
Op de zoektocht naar de bakermat van onze mens valt de 
oorspronghypothese of "Out of Africa"-theorie het meest op. Deze theorie 
stelt dat de moderne mens meer dan 100.000 jaar geleden in Afrika is 
ontstaan en zich van daaruit over de aarde heeft verbreid, waarbij 
bijvoorbeeld Homo erectus en de Neanderthalers werden verdrongen. 
Daarbij verscheen in West-Europa de Cro-Magnon-mens. Mogelijke 
oorzaak zou voedselschaarste kunnen zijn als gevolg van vulkaanerupties. 
Vergelijk de uitbarsting van de Toba-vulkaan op Sumatra die 74.000 jaar 
geleden zorgde voor een temperatuurdaling op aarde. 
Vervolgens passeert een groot aantal soorten de revue met haast 
onuitspreekbare namen: van de Australopithecus, Homo naledi, Homo 
erectus (de Javamens en Pekingmens, vroeger Pithecanthropus (= de 
aapmens) genoemd). Homo habilis (= de handige mens), Homo 
heidelbergensis waaruit Homo sapiens en Homo neanderthalensis 
voortkwamen. 
Wellicht komen u de ontdekkingen van de familie Leakey met Lucy, 
Australopithecus afarensis, als onze Ethiopische voorouder bekend voor, 
maar ook onder meer het kind van Taung, Piltdownmens, de 
ontdekkingen bij het Turkanameer in Kenia, zwarte Eva (waaraan gelinkt 
het begin van de genetische genealogie). 
 
Er zijn vele 'linken', maar dé 'missing link' is een oud concept, dat 
nauwelijks bruikbaar is. De soort, waaruit de takken chimpansee/ bonobo 
en mens zich hebben ontwikkeld blijft vooralsnog in het duister. 
Sahelanthropus (de mens van Toumai) zit er waarschijnlijk het dichtste 
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bij. In elk geval horen de hierboven genoemde soorten tot de menselijke 
tak. Eén ‘missing link’ tussen Homo sapiens en de andere soorten bestaat 
niet. De afstammingslijnen zijn ontstaan uit een gedeelde voorouder,   
 
maar scheidden zich daarna duidelijk. Hierbij spelen socialiseringen en 
fysieke leefomstandigheden een rol, maar ook de ontwikkeling van taal, 
zang en dans bij de moderne mens als expressie, die je immers niet 
 

 
 

Eèn van de vele reconstructies van Lucy. 
(Bron: http://www.Independent.co.uk/news/science/) 

 
terugvindt bij bijvoorbeeld chimpansees en andere soorten mensapen.  
De echte vraag is daarom: wat was de laatste gezamenlijke voorouder, 
de ontbrekende stamvader van zowel chimpansees als mensen? Dat 
weten we nog niet. Eén aspect is wel zeker: dé puzzel is nog lang niet 
opgelost en er blijft genoeg gespreksstof over met veel vragen. Ook de 
moderne mens is nog lang niet uitgeëvolueerd, maar nu wordt die 
ontwikkeling net zo goed gestuurd door onze cultuur en technologie als 
door onze biologische huishouding. 
 
Theo van Rooijen 



 

Afdelingsnieuws 
 
CURSUSSEN 
 
In het begin van 2017 starten bij voldoende belangstelling onderstaande 
cursussen.  
 

cursus datum tijden lidprijs prijs 
niet-lid 

Paleografie Beginners   9 januari 1400:-16:00 € 50,- € 75,- 

Paleografie Beginners 16 januari 1400:-16:00   

Paleografie Beginners 23 januari 1400:-16:00   

Paleografie Beginners 30 januari 1400:-16:00   

Paleografie Beginners  6 februari 1400:-16:00   

Paleografie Beginners 20 februari 1400:-16:00   

Familiegeschiedenis 23 januari 19:30-22:00 € 30,- € 45,- 

Familiegeschiedenis 13 februari 19:30-22:00   

Familiegeschiedenis   6 maart 19:30-22:00   

 
U kunt zich via: cursussen@kpl.ngv.nl aanmelden. Bij overschrijding van 
het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst gehanteerd.  
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en nadere informatie over 
de wijze van betaling van het cursusgeld. Op de site kpl.ngv.nl staat de 
inhoud van alle cursussen. 
 
 
BESTUURSVERGADERINGEN 
 
Het bestuur vergadert op de woensdagen 11 januari en 22 februari 2017.  
Hebt u onderwerpen waarvan u wilt dat het bestuur die bespreekt, stuur 
deze dan naar: voorzitter@kpl.ngv.nl. 
 
Dik Jager, 2  secretaris 
 
 
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) 
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Benodigde kennis: 
 
-  voldoende ervaring op het gebied van genealogie; 
-  taalkundige ervaring en feeling (spelling,  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 
 
 
MUTATIES LEDENLIJST 
 
Per 01-11-2016, landelijk totaal 7362 leden, 
waarvan voor Kempen- en Peelland 287 en 26 bijkomende leden 
 
Nieuw lid 
Dhr C.J.A.M. van den Besselaar Valkenswaard 
Dhr mr H.J.M.E. Mathijsen         Venray 
 
Overleden 
Dhr J.H. Verduin Best 
 
Einde Lidmaatschap 
Dhr G.J. Alkema Nuenen 
 
 
Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp 
Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer! 
 
Co van het Groenewoud 
  



 

HET FOTOBIDPRENTJE VAN ... 
PETRUS JOHANNES COOVELS (1850-1901) 
 

 
 
Petrus Johannes Coovels wordt geboren te Helmond op woensdag 28 
augustus 1850. Hij is de zoon van de Heer Gerardus Josephus Coovels 
(die volgens de geboorteaangifte zonder beroep is) en mejuffrouw Maria 
Anna Bots. 
  
Zijn grootvader is Petrus Coovels, die afstamt van een familie van teuten 
uit Bergeijk. In 1803 vestigt hij zich in Helmond. Hij is getrouwd met 
Allegonda Helena de la Court (een dochter van de drossaard van Gemert) 
handelt in vlas en manifacturen en is lid van de gemeenteraad van 
Helmond. Na zijn dood in 1832 erft zijn zoon zijn kapitaal. Gerardus is 
rentenier en lid van de Provinciale Staten. 
Zijn vrouw is afkomstig uit een fabrikantenfamilie. Zij krijgen twee zoons: 
Petrus en Gerardus. 
In 1867 richt Gerardus senior een stoomweverij op, die gold als een van  
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de modernste van het land. Na zijn dood zetten zijn zoons het bedrijf 
voort.  
 
Petrus Johannes Coovels trouwt te Veghel op 22 september 1880 met 
Maria Mechtilda Ludovica Smits. Haar vader is Johan, haar moeder is 
Johanna Godschalk. Johan Smits is bierbrouwer, wethouder in Veghel en 
lid van de Provinciale Staten. Hij is de eigenaar van bierbrouwerij De 
Kroon in Veghel.  
Het echtpaar Coovels-Smits krijgt acht kinderen. Petrus Johannes Coovels 
overlijdt te Helmond op 13 januari 1901 om half tien des avonds aan een 
hartaanval. Hij is dan vijftig jaar oud. Na het overlijden van Petrus wordt 
de fabriek verkocht aan de gemeente Helmond, die deze laat slopen voor 
de uitbreiding van de gasfabriek.  
Naar de foto op het bidprentje schilderde Tom von Dreger in 1928 een 
postuum  portret  van  Coovels,  dat  in  het  bezit  is  van  het 
gemeentemuseum Helmond. 
 
OUD SCHRIFT 
Een bijdrage dit kwartaal via de afdeling Kennemerland: hoe maak je wit 
deeg.  

 

Bron: Gens Propria nr. 7 

 



 

Tips: een v en een b is de letter w; een streepje boven een woord is een 
verdubbeling en een k aan het eind van een woord is soms samengesteld 
uit een c, een x en een k !    
 
De oplossing staat verderop in dit blad.  
 
Dik Jager 
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Redactieadres: 
 

e-mailadres: redactiedtk@kpl.ngv.nl  
postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND  

 
 
 
 
NGV BLADWIJZERS 
 
De NGV biedt ook ondersteuning bij uw eigen genealogisch onderzoek. 
Zo heeft de vereniging een aantal hulpmiddelen uitgegeven die u in staat 
stellen oude akten beter te lezen en te interpreteren. Drie van die 
hulpmiddelen, zogenaamde bladwijzers, ziet u hieronder. 
 
Bladwijzer 1:  Zeventiende eeuwse handschrift naar W. Bochtman 
 
Bladwijzer 2:  Romeinse cijfers en getallen 
 
Bladwijzer 3: Kalendermaanden  
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GENEALOGIE IN BEELD 03 
 
EEN BIJBELSE VOLKSTELLING MET ERNSTIGE GEVOLGEN 
 
Meestal wordt de bijbelse volkstelling geassocieerd met de volkstelling die 
keizer Augustus liet uitvoeren. Deze vormde de aanleiding tot de reis van 
Jozef en Maria naar Bethlehem, waar zij zich lieten registreren en waar het 
kind Jezus geboren werd. Een van de meest bekende verbeeldingen van 
die gebeurtenis is de Volkstelling van Pieter Bruegel de Oude (1525-1569), 
waarvan veel uitvoeringen en kopieën bestaan. Zijn zoon Pieter Bruegel de 
Jonge schilderde ten minste dertien varianten op een thema, dat al snel erg 
populair  werd.  In  Vlaanderen  wordt  de  oude  Bruegel  vaak  als 
‘Boerenbruegel’ aangeduid naar de talrijke onderwerpen, die hij van het 
plattelandsleven  schilderde.  Het  oorspronkelijke  schilderij  van  de 
volkstelling  ontstond  waarschijnlijk in  1566  en  bevindt  zich  nu  in  de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.  
 

 
De volkstelling in Bethlehem (1566) door Peter Breugel de Oude  
(ca. 1525-1569) 40134 - Olieverf - Brussel - KMSK - 30x21. Jpc 

 
In  het  evangelie  van  Lukas  wordt  geen  motivatie  vermeld  voor  de 
uitvoering van deze volkstelling. In de vertaling van de heilige schrift van 
het Spectrum (1962) luidt de tekst: “In die dagen nu verscheen er een 
besluit van keizer Augustus, om een volkstelling over heel de wereld te 
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houden. Deze volkstelling had plaats, eer Quirinius landvoogd van Syrië 
was.”  (Lukas  2,  1-2).  Deze  toevoeging  is  belangrijk  omdat  Quirinius 
landvoogd werd in het jaar 6 na Chr. en een jaar later zelf ook een 
volkstelling hield. Lukas verwijst daarom expliciet naar de volkstelling van 
keizer Augustus. 
 

 
De engel des doods slaat toe als straf voor de volkstelling  

(Psalmen 101 ca 1170) - 146018 The Winchester Bible Cathedral Library - f 246r 

 
 
In de literatuur wordt gewezen op het feit, dat de volkstelling  en het 
verhaal  van  Jozef  en  Maria  vóór  Bruegel  zelden  wordt  afgebeeld. 
Belastingheffing  -het  innen  van  de  tienden-  daarentegen  is  in  de 
schilderkunst een vaker voorkomend thema. Ook in Bruegels schilderij 
verdringen de mensen zich om de belastinggaarder, die zijn functie in de 
plaatselijke herberg uitoefent. Centraal in het schilderij leidt Jozef de ezel, 
waarop  zijn  zwangere  bruid  zit  en  een  os,  die  wellicht  hun  bagage 
vervoerde. Het schilderij zit vol symboliek, waarop we in dit kader niet 
verder zullen ingaan. 
 
 
 
  



 

Veel minder bekend is een volkstelling, die in het Oude Testament op twee 
verschillende plaatsen wordt vermeld, nl. in Samuël 2, 24, 1-24 en in 1 
Kron., 21, 1-6. Jahweh geeft koning David opdracht om een volkstelling te 
houden in Israël en Juda. Hij beveelt de bevelhebbers van zijn leger “Gij 
moet onder alle stammen van Israël rondgaan, van Dan af tot Bersabe, en 
een volkstelling houden. Ik wil weten hoe talrijk het volk is”. Een verdere 
motivatie voor zijn opdracht ontbreekt. Na ruim 9 maanden komen zijn 
generaals  terug  met  de  resultaten:  “Israël  telt  achthonderdduizend 
weerbare mannen, die het zwaard kunnen hanteren en het aantal Judeeërs 
bedraagt vijfhonderdduizend man”. Het lijkt er op, dat David met deze 
volkstelling de capaciteit van zijn leger wil bepalen. 
 
God straft zijn hoogmoed echter door hem te laten kiezen uit drie straffen: 
hij kan drie jaar lang hongersnood laten heersen in zijn land, hij kan ook 
drie maanden op de vlucht slaan voor de vijanden die hem op de hielen 
zitten, of hij kan drie dagen lang de pest in zijn land laten woeden. David 
kiest voor het laatste omdat hij zijn lot liever in handen laat van Jahweh 
dan in dat van mensen. Zeventig duizend mensen sterven als gevolg van 
deze gesel. David betuigt daarop spijt voor zijn gedrag, waarop Jahweh 
een engel stuurt om de epidemie tot staan te brengen. 
 
De dramatische gevolgen van deze oudtestamentische volkstelling zijn in 
de kunst op verschillende manieren uitgebeeld. 
 

 
II Samuël 23,15 De pest als straf van god na de volkstelling van koning David 
 
In een Engelse bijbel uit 1170 slaat de engel des doods met  zijn zwaard 
de bevolking van Israël neer. Nadat David zich met Jahweh verzoend heeft 
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richt hij een altaar op om daarop zijn zoenoffers te brengen, waarna de 
engel zijn zwaard weer weg kan steken en de pestepidemie ten einde 
komt. 
 
In een devotieprentje uit de late negentiende eeuw vinden we eenzelfde 
beeld terug; de engel der wrake komt over het land van Israël en brengt 
in opdracht van Jahweh dood en verderf over de bevolking. De volkstelling 
geldt hier als een soort krachtmeting met God en wordt daarom zwaar 
afgestraft. 
 
Literatuur: De  Heilige  Schrift:  vertaling  uit  de  grondtekst  met 

  aantekeningen. 
Utrecht/Antwerpen 1962. Uitgeverij Het Spectrum N.V. 

 Peter van den Brink, e.a.: De Firma Brueghel.  
 Gent/ Amsterdam 2001. Ludion. 
 Claire Donovan: The Winchester Bible. London 1993.  
 The British Library. 
Devotieprent: Privé collectie.  
 
Ingezonden  Albert Koning 
 
 
EERSTE HULP BIJ ONDERZOEK 

Menig genealoog herkent wel het probleem van het ontcijferen van oude 
 

 
 



 

handschriften.  Natuurlijk  zijn  er  allerlei  cursussen  paleografie 
georganiseerd, maar om het ons heel gemakkelijk te maken is er een 
nieuwe website gelanceerd: www.watstaatdaer.nl  De site is een online- 
oefentool voor het lezen van oude handschriften en past helemaal in de 
tijdsgeest van de genealogie waar steeds meer onderzoek op afstand 
online gebeurt. Maar dit betekent wel dat wij niet altijd kunnen terugvallen 
op medewerkers van de archiefdiensten voor hulp bij het puzzelen. Om ons 
van dienst te zijn, hebben het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, het 
BHIC en het Regionaal Archief Tilburg het initiatief tot deze site genomen.  
Iedereen kan oefenen met het ontcijferen van teksten. Beginners gaan van 
start met een letter of woord en groeien daarna door naar complete 
teksten. Die zijn weer verdeeld in verschillende thema's, zoals stad en land, 
van  wieg  tot  graf,  oorlog  en  rampen.  Online-bezoekers  die  tegen 
problemen aanlopen, kunnen op een forum onderling sparren. 
 
(Bron: Groot Eindhoven, 12 oktober 2016.) 
 

 
EEN VERDWENEN BEROEP: DE LANTAARNOPSTEKER 
 
Door de eeuwen heen was verlichting van de openbare ruimte een zaak 
van publiek belang. Zowel in de stad als in de dorpen en het buitengebied 
leveren  goed  verlichte  straten  en  wegen  een  bijdrage  aan  de 
verkeersveiligheid, het voorkomen van criminaliteit en de openbare orde.  
In tijden en op plaatsen waar straatverlichting ontbrak zorgden mensen 
door middel van draagbare lantaarns voor hun eigen verlichting. In de 
middeleeuwen bevestigde men gevellantaarns aan huizen. In de zestiende 
eeuw plaatsten stedelijke overheden lantaarns op staanders bij bruggen en 
op pleinen. Deze lantaarns brandden allemaal op kaarsen, en dat was een 
kostbare aangelegenheid. Het zal daarom om bezuinigingsredenen zijn 
geweest dat men vanaf de zeventiende eeuw olielampen, veelal gevuld met 
raapolie of een andere plantaardige oliesoort, ging gebruiken. Amsterdam 
was de eerste stad ter wereld die verlicht werd door olielampen. Het succes 
leidde  tot  de  uitvinding  van  de  lantaarnpaal,  waardoor  men  op elke 
gewenste plek verlichting kon creëren. 
De Duitse stad Freiburg beschikte in 1811 als eerste over gasverlichting. 
Steden als Londen, Parijs en Berlijn volgden snel. Omdat er veel weerstand 
bestond tegen gasverlichting was de uitvinding van het elektrisch licht een 
beslissende stap in de ontwikkeling van de straatverlichting. Toen de 
gloeilamp vanaf het begin van de twintigste eeuw ging branden op een 
draad van wolfraam werden veel gasleidingen omgebouwd tot elektrische 
leidingen en werden de lantaarns geschikt gemaakt voor elektrisch licht. Na 
de tweede wereldoorlog werden de gloeilampen weer vervangen door 
gasontladingslampen.  De  technologische  ontwikkelingen  maken tegenwoordig 
slimme en energiezuinige straatverlichting mogelijk.  
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 Lantaarnopsteker van Ricus van 
Lierop. foto Jaap Jacobs 
 

Een van de voordelen van de  
ontwikkeling  van elektrische 
straatverlichting was  dat  het  
een  groep publieke  
functionarissen overbodig  
maakte: de lantaarnopstekers, 
ook wel lantaarnaanstekers, 
lantaarnvullers of 
lampbezorgers  genoemd. 
De eerste lantaarnopstekers  
combineerden  hun  functie 
met  die  van  nachtwaker 
(klapwaker of klepperman).  
De nachtwaker had tot taak 
gedurende  de  nacht  de 
openbare orde te bewaken. 
Hij liep onder andere door de  
straten  met  een  ratel (klep) 
en riep hoe laat het was. 

  
Bij brand en andere calamiteiten kon hij alarm slaan.  
Omdat de nachtwaker toch al zijn rondjes liep kon hij ook tegelijkertijd de 
straatverlichting aansteken. In de tijd  van de olieverlichting moesten 
lantaarnvullers niet alleen de lantaarn aansteken, maar ook de olie bijvullen 
en pitten onderhouden. Door de komst van de gasverlichting veranderden 
de werkzaamheden. Na de uitvinding van de automatische ontsteking werd 
de  lantaarnopsteker  lampenist,  en  werd  het  onderhoud  van  de 
straatlantaarns zijn belangrijkste taak. In de begintijd van de gasverlichting 
hadden lantaarnopstekers een lange stok waarin bovenin een vlammetje 
brandde.  
Op de foto ziet u het gereedschap van de lantaarnopsteker uit die tijd. 
 
De  functie  van  lantaarnopsteker  was  duidelijk  een  bijbaan,  en  geen 
hoofdberoep. Zo was Cornelius Johannes van Roij behalve lantaarnopsteker 
ook gemeente-veldwachter en plaatsvervangend deurwaarder in Stiphout. 
In Geldrop [1] ontving de lantaarnopsteker 1¼ cent voor elk uur dat een 
lantaarn  had  gebrand.  Enkele  lantaarnopstekers  uit  de  Meierij  zijn 
opgenomen in de onderstaande lijst. De lijst is zeker niet volledig. Hebt u 
in uw eigen onderzoek meer lantaarnopstekers gevonden vragen wij u deze 
aan ons te melden. We zullen dan in een van de volgende afleveringen van 
De Twee Kwartieren voor een bijgewerkte lijst zorgen. 
 



 

 
Noot:  [1] GA Geldrop (1810-1932) 781 
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VOOR U GELEZEN: 
  
Alle hier beschreven tijdschriften liggen een jaar ter inzage op de leestafel 
tijdens de ledenbijeenkomsten, daarna zijn ze gratis mee te nemen. Veel 
van deze tijdschriften, ook eerdere uitgaven, zijn voor ingelogde leden 
gratis ook digitaal te lezen.  
 
GroninGEN, no. 3, 2016. 
-  Wedmannen In Hunsingo 1652, door Willem G. Doornbos.  
-   Familie Arkema, 1812, door Mattie Bruining-Hoeksma.  
    (Bruining, Lamath, Van de Wal, Jonker, Zwerwer, Veenstra, Hoeksma)  
-  Pieter Pieters moet toch een vader hebben, door Jan van Bolhuis  
-  Vervolg: Heeft Pieter Pieters een naamgenoot?  
-  Drie generaties kapitein Valat (Groningen, Paterswolde, Leeuwarden)  
    door Kees van Straten.  
-  Gestolen goed gedijt niet voor zeeman Mees Kielema, door Peter van Rooden.  
-  Het eerste huwelijk van Lubbartus van Duinen, door Petronella J.C. Elema. 
-  Inhoudsopgave GroninGen 2016.  
 
Amersfoort en omstreken, no. 3, 2016.  
-  Jubileumnummer met veel bijdragen van leden, o.a.  
-  De familie Uittien, door K. Chr. Uittien.  
-  Zoektocht naar nabestaanden via secundaire bronnen, door C. van Silfhout-  

Ravenswaaij.  
-   Oma gevonden, door J. van Eekelen (via museum in Portugal!)  
-   De vijf zonen van Hendrik (Hendriks), door I. de Graaf-van Vonno.  
-   Anna Kronenburg en de hofstede Kronenburg, door G. Jong. 
-   Waarom overlijdt een Amersfoorter in Rosmalen, door H. Delen.  
-   Johanna van den Heitenberg opgelicht door de notaris, door A.G.C. Kok.  
 
Afdelingsblad West Noord-Brabant, no. 3, 2016.  
-   Schotse sporen in literatuur en archief-deel 3, door E. Rijpert.  
-   Wie zijn de voorouders van Jan de Rover, ca. 1520? door S. de Reuver.  
-   Publicatie : Van der Biestraten, door G. Matthee en T. Reniers.  
 
Gepermeteerd, afdeling Den Bosch-Tilburg, september 2016.  
-   Samengestelde voornamen in Waalwijk, Veghel en Emmikhoven in de 19e  

eeuw,  door  Theo  van  Herwijnen.  (Steenis/Smitmans,  Knakker, Kukuk, 
Hiebendaal, Rietman, Riddle)  

 
Threant, afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel, 2016.  
-   Stamreeks Gerrit Strijker, geb. 1885, door J. Pol.  
-   De oudsten van Hoogeveen vanaf 1812, door A. Pol. (70 namen)  
 



 

 
Twente Genealogisch, no. 3, 2016.  
-  Pachtboeken van de Boeren erven onder ‘t Hoff Boekelo 1787,  

door M. Scholten-Sijses.  
-   Wegdam alias Wekdam alias Wijkdam 1814-1816 , door H. Kok.  
-   Wat de pastoor niet wist en ook niet weten kon, door J. Oude Munnik.  
-   De Krim, een verdwenen Enschedese volksbuurt, door R. Baxman.  

 
Wij van Zeeland, oktober 2016.  
-   Genealogie familie Backer in de stad Tholen, door H. van Felius.  
-   Foutjes op internet en in kwartierstatenboeken, door W. van Meegen.  
-   Genealogie De Clercq-Van Havenbeek, door A. Prins.  

(zie blog Le Cercle Klerck)  
-   De klacht van Cornelia Westerweel over Pieter Goedgeluk 1788,  

door H. Plankeel.  
-  De familie Hole uit Vlissingen 1657, door J. Heemskerk.  

 
11 en 30, afdeling Friesland, oktober 2016.  
-   Wat een huwelijk in 2014 te Delft te maken heeft met enkele dominee’s 

in vroegere tijden van de kerk te Drogeham, door J.Ch. Selie.  
-   Friezen in de notariële archieven van Amsterdam, door T. Slof.  

 
Land van Cuijk en Ravenstein, augustus 2016.  
-   1674 in Grave, door Maurice Roefs.  
-   Het portret van Joannes Egidius Hubertus Puts, door Jos van Reen.  
-   Emigranten naar de Verenigde Staten door Willem Keeris  

(De Bruijn, Van Lieshout, Maas, Coenen, Jacobs, Verstegen, Van Dinther, 
Janssen, Pennings, Willems, Van Dommelen)  

-   Kwartierstaat oudste man van Nederland Wilhelmus Hendriks.  
-   Huwelijksketting Laracker x 1765 Derix.   
 
Heraldisch Tijdschrift, no. 3, 2016.  
-   Gemeentewapens bij samenvoeging van gemeenten, door J. Anema.  
-   Kerkelijke heraldiek. Bisschop De Korte wisselt van wapenschild,  

door H. van Heijningen.  
-   Het wapen van Grauw en Langendam, door R. Hartemink  
-   Overheidsheraldiek : Alkmaar, door J. de Boo.  
-  Wapens  en  vlaggen  voor  drie  dorpen  Nij  Altena,  Oudebildtzijl  en 

Vrouwenparochie  in  de  Friese  gemeente  Het  Bildt,  door  H.  van 
Heijningen.  
 

 
Henriëtte Hardeman-Emans 
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN 
 
De gilden - Theorie en praktijk 
Auteur: I.H. van Eeghen  Cat.nr: 11-EGN 
 
Het beeld dat historici van de gilden, die eeuwen lang hun stempel hebben 
gedrukt op de stedelijke handel en ambachten, oproepen is vaak eenzijdig. 
Uitgangspunt voor deze geschiedschrijving vormen de gildeverordeningen, 
het theoretisch raam waarbinnen het gildeleven zich moest afspelen.  
 
De  schrijfster,  jarenlang  verbonden  aan  het  Stadsarchief  Amsterdam, 
onderzoekt in dit boek aan de hand van gebeurtenissen en personen die zij 
bij  haar  naspeuringen  tegenkwam,  hoe  de  gilden  in  de  praktijk 
functioneerden.  Het  is  de  ‘kleine  geschiedenis’  van  de  meester,  de 
leerjongen en de beunhaas die dit boek zo leesbaar maakt en die tevens 
meer over het gilde vertelt dan welk reglement ook. Uitgave 1974 - 150 
bladzijden 
 
Leven op stand  -  1890-1940 
Auteur: Ileen Montijn Cat.nr: 11-MTN 
 
In dit boek beschrijft de auteur het huiselijk bestaan van de Nederlandse 
bovenlaag aan het begin van de 20ste  eeuw.  
Zij zocht in romans en oude brieven, in damesbladen en gesprekken met 
mensen die het nog hadden meegemaakt naar de geuren en kleuren van 
het verleden, voordat het voorgoed zou zijn vervlogen.  
 
Zij beschrijft het huis-met-twee meiden, het ‘Jaeger’-ondergoed, de ‘jour’ 
van mevrouw en de boterham met tevredenheid van de kinderen. Maar ook 
onderwerpen waarover niet werd gesproken worden belicht: ‘pudeur’, 
intieme hygiëne en het belang van de juiste lichaamshouding.  
Het boek is een welkome aanvulling op de traditionele geschiedschrijving. 
Uitgave 2008 - 261 bladzijden  
 
Een Brugse genealoog aan het werk 
De verzameling stambomen van Jacob Antoon Kerckhof  1625- 
1685 
Auteurs: Pieter Donche en Ludo Vandamme Cat.nr: 32-DCE 
 
De Openbare Bibliotheek Brugge verwierf in 2014 de Verzameling Kerckhof 
bij  Veilingen  Van  de  Wiele  in  Brugge.  Meteen  namen  bibliotheek  en 
veilinghuis het initiatief om de onpeilbare rijkdom van deze genealogische 
verzameling uit de 17  eeuw te ontsluiten. Dit boek neemt u mee in hetde 
leven van duizenden families in de Nederlanden en in Noord-Frankrijk, en 



 

doet een boekje open over de samensteller, de Brugse genealoog Jacob 
Antoon Kerckhof. 
Uitgave 2015 - 128 bladzijden 
 
Co van het Groenewoud 
 
 
Transcriptie oud schrift (zie blz. 108) 
 
Om wit diech te maecken 
 

1. Nempt blomme gesift door een lamperse [lamper=fijne doek] sifte 
[=zeef] in een 

2. witte houte schotel ende neempt een cleijn lutsken [= beetje vgl. 
little] 

3. lau water daerin ende een stucxken ongesouten versche 
4. boter ende wat rieckendes water ende een lutsken suicker 
5. ende wercken dit al [’]t saemen in die witte schotel 
6. soo lang tot dat alles effen is dat siet ende blinckt 
7. oft wit satijn waer. Neemt dan van dat diech 
8. ende rolt er twee schelckens aff en neempt dan 
9. marsepein  ende  vullet  [=  vul  het]  daermede  ende  maeckt  ‘t 

fatsoen 
10. van dootkisten daer aff ende ronde taertkens ende 
11. nijpet met fraeij wercxken van dat diech maeckt men 
12. oock portugaloose koecxkens 

 
 
INDEX: DE TWEE KWARTIEREN over het jaar 2016  
samengesteld door Henk Unij 

 
Aangenendt 75. Adriaenssen 25. Aerts 21. Aken van 1. Albers 118.  
Aldemagt 24. Alkema 106. Anselmus  44. Anthonis 121. Arents 34. Arkema 
119. Atch 45. Atch-Osch 18. Augustus 111, 112.  
Backer  121. Baddong 95. Bal 10.  Balliauw 16. Banckmans 120. Bant 120. 
Bardoull  45. Bartholomeus 78. Bastiaens 44. Beckers 27. Bedaan 94, 95. 
Bedaen 95. Bedom 95. Beeck 28. Beeck van  20, 21, 27, 43. Beecke 27, 29. 
Beecken 20-24, 26-28, 31. Beeken 24. Beers van 23, 76, 77. Beke  23. 
Beken 28-31. Bekenaers 29. Bekens 27. Bekers-Beeckers  31. Belle van  45. 
Bemelmans  118. Berckel van  17. Bergen van 30. Bergh van der 24. Beson 
95. Besouw van 16, 30. Besselaar van den 106. Bid-dan 96. Bierens-Florisse 
7. Biestraten van der 120. Bijland van 16. Bijland van 46, 48. Bijnen 78. 
Biljous van 16. Biljouw van 16. Binder 118. Bladell van 45. Bo(u)daen 95. 
Bodaan 94. Bodaen 94. Boegaerts 9. Boer 34. Bogaerts 9. Bommel van 30. 
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Boogaart van den 9. Boon-van Meegen 75. Bosch 1, 18. Bot(t)er 12. 
Boterbrood 13. Boterenbrood 12, 14, 15, 42. Bots 59, 107. Botter En Brood 
14. Botterbrod 13. Botterbrodt 12, 13, 15. Botterbrood 12-15, 42, 43. 
Botterbroodt 13, 14. Botterbroot 12. Boudaan 95. Boudaen 96. Bouman 64. 
Boxtel van 16, 46. Brand van den 67. Bredée-van Ginkel 7. Breeuws 118. 
Bries 118. Brink van den 114. Broek van den 118. Bronkhorst van 16. Brood 
12. Brouwer 54. Brouwers 29. Bruegel de Jonge 111. Bruegel de Oude 111. 
Bruijn de 121. Bruining 119. Brunel 27. Budaan 95. Budan 95, 96. Bumania  
42. Burg ter 117. Burg van der 58. Burgers 76. Burgh van der 56. Burght 
van der 57. Burgt van de 58. Burmania 42. Burmanje 42. Buydaen  96. 
Bylandt van 48. 
Carels 14.  
Cars 14. Cats 79, 80. Christiaens 28. Claerbergen van 42. 
Claessens 44. Clercq-van Havenbeek de 121. Clok 45. Cocx  26. Coenen 82, 
83, 88, 90, 121. Coenraets  56. Colen 23. Cool te 55. Coolen 23. Coovels 
107, 108. Coppens 24. Cornelis 14. Cornelissen 35. Corstiaensen 21. Corte 
de 117. Corven 8. Court de la 107. Courten 96. Cramer 13. Crane(n)burg 
van 101. Croonstrom 16. Cruijff 118. 
Dalmeijer  73. David  113. Dekkers  77. Delie 17. Deliss 9. Dellegrino 117. 
Devet 29. Dierckx 9. Diest van 94.  Dijck vanden 24. Dijk van 7, 77. Dinter 
van  44. Dinther van 121. Dirkes 7. Dome 47. Domeni 24. Dommelen van 
22, 121. Doncq  van der 45. Donders 76, 77. Donker 35. Donovan 114. 
Dreger von 108. Driessen 78. Duinen van 119. Duitsman-Snelders 7. Dun 
van  21, 22, 27. 
Eertwegh van den 117. Ehrhard 34. Eijckmans 27. Eijndhoven van 60. 
Einden van der 16. Ekering 91. Eman 47. Emmens 47. Emon(t)s 47. 
Engeland van 17, 18, 45. Engelen der 101.  Engelen van  67. Enghelant van 
45. Erven 21. Esch van 59. Etten van 44. 
Fabrij 25. Faes 28. Fey 101. Fleskens 117. Franken 118. Franssen 25. 
Geenen van  41. Geerts  27, 29. Geldrop van  63. Gelis 9. Gerrits 13, 14, 
42. Gerwen van 45. Gerwen 45. Gestel van 41, 76, 103. Ghijsberts 45. 
Gielens 78. Gieliams 24. Gijbels 117. Gijsberts 78. Glas  34, 119. Godschalk  
108. Goedgeluk  121. Goemans 118. Goeree 80. Goijaerts 21, 22. Gorp van 
28. Grandiek 7, 41. Grevenbroek van 46. Griensven van 66. Groen 34. 
Groenevelt van 95. Groenewoud van het 7. Groneman 119. Grood 8. Grote 
de 64. 
Haarst van 119. Haens 16. Haens  46. Haensbergh  27. Haessen van 95. 
Hanewinkel 58. Harris 94. Hassel van 40. Hasseltom 47. Haukes 122. 
Heesakkers 117. Heessel van 122. Heeswijk van  66. Heijden van der 117. 
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Schakels ‘De Twee Kwartieren’ publiceert graag fotobidprentjes, 
moederslijnen, parentelen, stamreeksen en schakels. Onder een schakel 
verstaan wij in het algemeen de afstammingslijnen van 2 onzer leden van 
een gemeenschappelijke voorouder. Het is mogelijk om uw digitale foto's 
hierbij te plaatsen. Lukt u dat niet, dan kunt u de foto's opsturen zodat wij 
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