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Tijdens  het  voorzittersoverleg  in  Bunnik  van  27  oktober  werden  er  twee 
interessante mededelingen  gedaan.  Peter  de  Bruin,  voorzitter  van  het  hoofd ‐
bestuur, treedt op de jaarvergadering om gezondheidsredenen af. Zijn beoogd 
opvolger is Jos Taalman, nu nog voorzitter van de afdeling West‐Brabant, zodat 
het  voorzitterschap  in  Brabantse  handen  blijft.  En  de  afdelingen  ’s‐Her togen ‐
bosch‐Tilburg  en West‐Brabant  stellen  hun  leden  voor  om  een  besturenfusie 
aan  te  gaan.  Daardoor  komt  er  één  bestuur  voor  beide  afde lingen. Tevens 
ontstaan er vier steunpunten waar de activiteiten worden geor ganiseerd. Onze 
afdeling werd  in  het  voorjaar  ook  gepolst  voor  deze  fusie, maar  Kempen‐  en 
Peelland kiest er vooralsnog voor om zelfstandig verder te gaan. Onze afdeling 
telt constant rond de 300 leden, waarvan bijna 20% regelmatig bijeen komsten 
bezoekt. Het bestuur is op sterkte en dat geldt ook voor de vrij wil  ligers voor PR 
en  communicatie,  bibliotheek,  cursussen,  afdelings tijdschrift  en  alle  andere 
activiteiten  van  de  afdeling.  Onze  afdeling  is  daarmee  een  positieve 
uitzondering op veel afdelingen die kampen met een gebrek aan mens kracht en 
ideeën. 
Natuurlijk  moeten  we  niet  op  onze  lauweren  gaan  rusten.  Tijdens  de 
afdelingsledenvergadering op 13 november zijn een aantal zaken besproken die 
onze afdeling in de toekomst op de been moeten houden. Daarvoor hebben we 
wel  uw  medewerking  nodig! Op  de  eerste  plaats  heeft  de  vergadering  inge ‐
stemd  met  de  digitale  verspreiding  van  De Twee  Kwartieren.  Dit  is  dus  de 
laatste papieren versie die u ontvangt. De ongeveer 10 leden van onze afdeling 
die niet over een  internetaansluiting beschikken krijgen een geprinte versie  in 
de post toegestuurd.
Carpoolen  of meerijden  van  en  naar  afdelingsbijeenkomsten werd  tot  nu  toe 
niet  gefaciliteerd. Omdat  verschillende  leden  tijdens  de  vergaderen  aangaven 
bereid te zijn mensen op te halen en weer thuis te brengen doen wij een oproep 
aan  alle  leden  om  aanbod  en  vraag  te melden  bij  het  secretariaat.  Dus  als  u 
mensen  wilt  ophalen  en  thuisbrengen,  of  wilt  u  worden  opgehaald  en  thuis ‐
gebracht kunt u dat melden door  een mailtje aan het secretariaat.
De  afdeling wil  ook  graag  aan de  gang met  sociale media,  zoals  facebook  en 
twitter, maar is dringend op zoek naar iemand met verstand van zaken die ons 
kan  helpen  dit  op  te  zetten  en  te  onderhouden. Dus  bent  u  die  persoon,  dan 
horen wij graag van u.
Zo houden we de afdeling levendig en vooral toekomstbestendig!

 VAN DE REDACTIE
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Het Bestuur vergadert op de woensdagen 16 januari en 20 maart 2019. Hebt u 
onderwerpen waarvan u wilt dat het Bestuur die bespreekt, stuur die dan naar 
voorzitter@kpl.ngv.nl.

 BESTUURSVERGADERINGEN

 CURSUSSEN

Voorjaar  2019  organiseert  het  Bestuur  weer  genealogische  cursussen. 
Aanmeldingen voor en informatie daarover mailen naar cursussen@kpl.ngv.nl. 
Het  maximum  aantal  deelnemers  is  10,  de  cursus  gaat  door  bij  minimaal  7 
deelnemers. 
Het cursusbedrag staat tussen haakjes. Dit bedrag is de prijs die het de afdeling 
kost. Niet‐leden betalen  een  toeslag  van  €  5  per  dagdeel.  Betalingen  voor  de 
cursussen na aanmelding en onder vermelding van de toegestuurde cursuscode 
via  IBAN  NL89  INGB  0005  4957  96  ten  name  van  NGV  afd.  Kempen‐  en 
Peelland.
Zes middagen kunt u zich bekwamen  in het  lezen van oud schrift  in de cursus 
Paleografie  voor Beginners  (€  45;  niet‐leden €  70  )  te  volgen  van  13.30‐15.30 
uur op zes opvolgende maandagmiddagen vanaf 11 maart t/m 15 april.
Onder leiding van Ben Bal oefent u na uitleg van de verschillende schrijfwijzen 
teksten die vanaf de 18de eeuw steeds verder terug gaan in de tijd. 

mailto:voorzitter@kpl.ngv.nl
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Ook wordt er weer een cursus GensDataPro 
(€ 30; niet‐leden € 50) georganiseerd.
De  cursus  wordt  gegeven  op  vier  woens ‐
dagen,  de  data  zijn  nog  onbekend.  De  data 
volgen via mail, site, Nieuwsbrief of Nieuws ‐
flits  en  eventueel  in  de  volgende  De Twee 
Kwar tieren.  Op  verzoek  wordt  de  cursus  ’s 
avonds gegeven van 19.30‐22.00 uur. 
De inhoud van de cursus komt op de website.

Ten slotte is Familiegeschiedenis  (€ 30; niet‐
leden € 45 ) te volgen van 19.30‐22.00 uur op 
drie  maandagavonden,  data  nog  onbekend. 
Deze  data  volgen  via mail,  site,  Nieuwsbrief 
of Nieuwsflits en eventueel in de volgende De 
Twee Kwartieren.
Op deze avonden gaat Anton Neggers met de 
cursisten  na  hoe  men  van  een  ‘kale’  genea ‐

logie met alleen primaire gegevens komt tot een Familiegeschiedenis door ook 
minder voor de hand liggende bronnen te raadplegen.
Bestemd voor:  oud‐deelnemers  aan Genealogie  voor Beginners  en  voor  leden 
die al flink wat weten over Genealogie. Het programma in het kort:
Workshop 1: Bestuur en rechtspraak
Workshop 2: Grondbezit en genealogie
Workshop 3: Religie en kerkelijke archieven

Het Bestuur streeft ernaar om per jaar voor KPL‐leden enkele korte workshops 
te  geven  over  allerhande  genealogische  onderwerpen  waarbij  het  zelf  doen 
uiteraard essentieel  is. Doelgroepen zijn gevorderde genealogen, beginners en 
wie daar tussen in zit.
De  eerste  workshop  start  voor  maximaal  15  gevorderde  deelnemers  op 
dinsdagavond 22 januari 2019 van 20 – 22 uur in ’t Trefpunt.

Het onderwerp is: Onderzoek in Rechterlijke en Notariële Archieven.
Anton Neggers houdt een korte  inleiding. Daarna gaat u zelf aan de slag. Het 

 WORKSHOPS
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volgende  dient  u  mee  te  brengen:  laptop  met  internetverbinding,  pen  en 
papier. 
Aanmelden via cursussen@kpl.ngv.nl. Bij meer dan 15 aanmeldingen wordt een 
wachtlijst gehanteerd.

 GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

De  afdelingsbijeenkomsten  vinden  plaats  in  Gemeenschapshuis  ’t  Trefpunt, 
Belgiëplein  20,  5628 XJ  Eindhoven. Tenzij  anders  aangegeven  is  de  zaal  open 
vanaf 19.30 u, het programma begint om 20.00 u. 
Tijdens de bijeenkomsten  is er  informatie beschikbaar over GensDataPro en  is 
er gelegenheid om boeken te lenen uit de afdelingsbibliotheek. Ook de afdeling 
Communicatie is aanwezig. 

Zaterdag  15 december 2018:
13.30 uur: Bijeenkomst Nieuwe Leden
14.30 uur: Leden Ontmoeten Leden 
De  nieuwe  leden  van  de  afgelopen  twee  jaar  worden wegwijs  gemaakt  in  de 
vereniging NGV en in het bijzonder de afdeling Kempen‐ en Peelland (KPL). Zij 
ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. 
Bent u al  langer  lid maar bent u nog nooit op zo’n KPL‐bijeenkomst geweest? 
Ook dan bent u van harte welkom. Weet u al dat u komt? 
Geef u vast op via secretaris@kpl.ngv.nl

Daarna is voor oude leden een goede gelegenheid om uw 'collega‐genealogen' 
te  ontmoeten  en  van  gedachten  te  wisselen  over  het  wel  en  wee  van  uw 
voorouders.
Aanwezig  zijn  het  bestuur,  commissies  van  bibliotheek,  communicatie  en 
knipsels  &  bidprentjes.  Experts  van  de  computerprogramma's Aldfaer, Gens ‐
Data Pro en Pro‐Gen zijn aanwezig met voorbeelden van hun programma. Ook 
is er informatie over onze cursussen.
Voor het slagen van deze bijeenkomst  is het zinvol dat bezoekende  leden hun 
genealogische  gegevens  ter  informatie  of  inzage meenemen  (bijvoorbeeld  op 
een laptop, tablet, usb‐stick of in een showmap).
In voorgaande  jaren bleken deze bijeenkomsten voor menigeen van bijzonder 
nut, en niet alleen voor leden met Brabantse voorouders! 

mailto:cursussen@kpl.ngv.nl
mailto:cursussen@kpl.ngv
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Zaterdag  12 januari 2019:
De  jaarlijkse  Nieuwjaarsbijeenkomst  begint  om  14.00  uur  in  zaal  1  van  ’t 
Trefpunt. 
Na het welkom door de voorzitter en het  toosten op 2019 geeft de heer Wim 
Daniëls  een  lezing  over  Naamgeving.  Na  de  lezing  is  er  gelegenheid  tot 
napraten onder een hapje en een drankje.
U mag één introducee meebrengen. De leden en contacten ontvangen nog een 
aparte uitnodiging.
Gezien de  verwachte hoge opkomst  is  aanmelding  van uzelf  en uw eventuele 
introducee via secretaris@kpl.ngv.nl verplicht. 

Dinsdag 12 februari 2019: 
Lezing:
Titel  en  spreker  nog  niet  bekend;  zodra  een  en  ander  bekend  is,  wordt  het 
meegedeeld op de site en in de Nieuwsbrief.

Dinsdag 12 maart 2019: 
Lezing:
Titel  en  spreker  nog  niet  bekend;  zodra  een  en  ander  bekend  is,  wordt  het 
meegedeeld op de site en in de Nieuwsbrief.

Dinsdag  11  september  2018:  Ontvoerd  of  gevlucht,  lezing  door  Henk 
Roosenboom

Henk  Roosenboom  presenteert  het  verhaal  van  Sophia Alberts,  zoals  hij  dat 
beschreef in zijn boek Ontvoerd of gevlucht? Religieuze spanningen in Brabant 
en de zaak Sophia Alberts 1700 – 1710.

Sophia  Alberts  is  de  rebelse  dochter  van  de  Helmondse  notaris Theodorus 
Alberts  en  zijn  vrouw Maria Vogelzang. De  familie Alberts  is  protestants  zoals 
alle notabelen van de verder geheel katholieke stad Helmond. Sophia ontvlucht 
Helmond naar Venray dat deel uit maakt van Gelder en daarmee van de katho ‐
liek  bestuurde Spaanse Nederlanden. Haar  ouders  eisen dat  ze  terug gebracht 
wordt  naar  Helmond  onder  het  ouderlijk  gezag.  Maar  Sophia  stelt  dat  zij 

 TERUGBLIK OP LEDENACTIVITEITEN
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katholiek  is  geworden  tegen  de  wil  van  haar  ouders.  Zij  wordt  daarom  niet 
uitgeleverd.  De  ouders  accepteren  dit  niet  en  wenden  zich  tot  de  Staten‐ 
Generaal  met  een  petitie.  Dit  leidt  tot  vele  politieke  verwikkelingen,  tot 
bemoeienis  van  de  bisschop  van  Antwerpen  en  de  Apostolisch Vicaris  van 
Mechelen  en  tot  gijzelingen  van priesters  en het  opleggen  van boetes  aan de 
katholieke bevolking van Helmond en later Den Bosch.
Sophia reist van Venray naar Antwerpen en daarna naar Mechelen. Daar trouwt 
ze  en  krijgt  een  kind. Als  ze  dreigt  gearresteerd  te  worden  en  uitgeleverd  te 
worden  vluchten  ze  naar Thouars  bij  Bordeaux,  waar  ze  in  1708  overlijdt. Als 
haar moeder dit verneemt eist ze een schadevergoeding voor de vele onkosten 
die  zij  heeft moeten maken  om haar  dochter  terug  in  de  ouderlijke macht  te 
krijgen.  Er  wordt  haar  een  schadevergoeding  toegewezen  van  fl  7500,  op  te 
brengen door de katholieke burgers van Den Bosch. Deze wordt betaald en  in 
1710 worden de gegijzelde katholieke priesters vrijgelaten.

Wat mij als toehoorder verbaasde, terwijl  ik toestand in de generaliteitslanden 
uit  het  geschiedenisonderwijs  toch  meende  te  kennen,  was  dat  er  in  de 
generali teits landen dergelijke vergaande collectieve dwangmaatregelen opge ‐
legd  werden  aan  de  katholieke  burgerij,  die  toch  op  geen  enkele  wijze 
verantwoordelijk  gesteld  konden  worden  voor  het  gedrag  van  deze  dochter 
jegens haar ouders.
Verder  dat  er  zoveel  over  deze  zaak  in  de  verschillende  archieven  terug  te 
vinden  is.  De  familiekwestie  werd  politiek  hoog  opgespeeld  en  dat  leidt 
natuurlijk tot correspondentie op hoog niveau waar veel van bewaard blijft. 
Het  is  een  voorbeeld  dat  er met  grondige  en  professionele  research  erg  veel 
interessants in de archieven te vinden is.
Het boek (één exemplaar) is te leen bij onze afdelingsbibliotheek.

Archiefonderzoek in Belgische archieven 
Lezing van 9 oktober 2018 door dhr. H. Jorens

Na  een  stroeve  start  (de  geluidstechniek  liet  het  even  afweten)  gaf  Herman 
Jorens  tekst en uitleg over de vraag hoe  te  zoeken  in de Belgische Archieven. 
Getuige de opkomst van ruim 40 personen een onderwerp dat in grote belang‐
stelling staat van onze leden. 
Herman  Jorens  is  lid  van  de Vlaamse Vereniging  voor  Familiekunde,  afdeling 
Antwerpen  en  geeft  twee  maal  per  jaar  in  België  cursussen  voor  startende 
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genealogen.   Als Vlaams  genealoog  is  hij  goed  bekend  met  onze  vraag  naar 
meer kennis van het archiefonderzoek in België.
De  spreker  nam  ons  mee  als  inleiding  naar  de  structuur  van  België.  Wij 
onthouden daarvan dat België een federaal land is met het Gewest Vlaanderen, 
het Gewest Wallonië en het hoofdstedelijk Gewest Brussel .
Al deze gewesten hebben hun eigen archieven en toch zijn zij gelijk wat betreft 
structuur  en  vorm.  De  plaats  van  die  rijksarchieven  is  één  per  provincie  en 
meestal  in de provinciehoofdstad. Beveren  (Oost‐Vlaanderen) en Saint‐Hubert 
(Namur)  zijn  hulpdepots.  Men  vindt  er  de  Burgerlijke  Stand  en  de  Paro chie ‐
registers (DTB boeken) van alle provincies van dat Gewest terug.
Men  kan  deze  bronnen  ook  in  het  Rijksarchief  terugvinden  via  de  website 
https://search.arch.be/nl/ 
Heel  wat  rijksarchieven  zijn  bezig  met  het  inventariseren  van  de  erfenis aan ‐
giften. Men kan deze soms al ter plaatse vinden op naam van de overledene.

Stadsarchieven  hebben  elk  een  eigen  website  en  er  zijn  ook  onderlinge 
verschillen  zoals de archieven van het OCMW  (Openbaar Centrum voor Maat ‐
schappelijk Welzijn,  te  vergelijken  met  onze  sociale  bijstand)  die  in  Brussel 
geheel afzonderlijk zijn en die  in Antwerpen vallen onder het  stadsarchief van 
Antwerpen.
En elk stadsarchief bevat ook nog de vreemdelingendossiers.
Gemeenten hebben heel wat archieven die nuttig kunnen zijn voor onderzoek 
naar de familie geschiedenis. In welke gemeente wij moeten zoeken, vinden we 
op de website : https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_gemeenten
of via: https://www.vrijwilligersrab.be/nl
De heer Jorens gaf een voorbeeld hoe te zoeken  in de registers  (DTB) van het 
Rijksarchief en hoe men de vreemdelingendossiers en de successieaangifte kan 
vinden.  Per  provincie  krijgt  men  dan  een  overzicht  van  de  gemeentes.  Per 
gemeente heeft men te kiezen uit de geboorte‐, huwelijks‐, huwelijksbijdrage‐
en overlijdensakten. De bevolkingsregisters  (de registers van de bewoners van 
een  bepaald  huis)  zijn  maar  openbaar  tot  1890  terwijl  alle  andere  akten 
openbaar zijn tot 1915.
Na  de  pauze  ging  de  spreker  verder  met  archieven  die  niet  zo  dikwijls 
geraadpleegd worden .
Zo  heeft  men  de  (politiek)  gekleurde  archieven  die  ook  samenwerken  in  de 
database  ODIS  van  het  Documentatie‐  en  onderzoekscentrum  voor  religie, 

https://search.arch.be/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst van Belgische gemeenten
https://www.vrijwilligersrab.be/nl


109                  De Twee Kwartieren

cultuur en samenleving (KADOC ‐ KU Leuven). Het KADOC belicht de religieuze 
samenlevingen  en  kan  in  verband  worden  gebracht  met  de  verschillende 
bisdommen.
De  Koninklijke  Bibliotheek  heeft  een  site  https://www.geopunt.be/  waar men 
verschillende  kaarten  kan  bekijken. Ook  de  erfgoedbibliotheek  heeft  interes ‐
sante gegevens, waaronder een goed overzicht van kranten en heel wat naslag ‐
werken. Een belangrijk naslagwerk zijn de kaarten waarop we kunnen zoeken 
waar onze voorouders hebben gewoond, zoals de Ferraris atlas:
(https://www.kbr.be/nl/kaart‐van‐ferraris) en de Popp‐kaarten, een verzameling 
van  kadasterkaarten  die  in  de  19de  eeuw  uitgegeven  werd  door  de  Brugse 
drukker‐uitgever Philippe Chrétien Popp (1805‐1879).
Persoonlijke naslagwerken omtrent de militaire dienst, douane, verzet kunnen 
bij deze instellingen aangevraagd en dan doorzocht worden.
Tot  slot  biedt  de  Familiekunde Vlaanderen  naar  analogie  van  de NVG  tal  van 
mogelijkheden voor het opzoeken van uw familiegeschiedenis:
 https://familiekunde‐vlaanderen.be.
Op deze site vindt u ook een groot aantal  links naar de belangrijkste Vlaamse 
websites met een genealogisch interessante inhoud:
https://www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=links

 COLD CASES IN EEN FAMILIEGESCHIEDENIS
 OPROEP OM MEE TE SPEUREN!

Iedereen  die  zijn  familiegeschiedenis  onderzoekt  kent  ze  wel:  je  eigen  cold 
cases. Op een of meerdere plaatsen is je onderzoek vastgelopen bij gebrek aan 
nadere duidelijke gegevens. Via wiewaswaar en het BHIC ben je zo terug in de 
Franse tijd. Maar hoe kom je verder? En evengoed in recentere tijd, hoe vind je 
die  zus  van  je moeder? Waar  is  zij  gebleven?  Door  de  bescherming  van  onze 
privésfeer  is  zij  niet  zo  maar  te  vinden.  Uiteindelijk  leg  je  je  neer  bij  zulke 
vastlopers en ga je verder met lager hangend fruit. Voor beginners in het stam ‐
boom onderzoek zal dit vaker en eerder voorkomen dan voor de gevorderden, 
maar het houdt altijd wel ergens op.
Een  frisse  blik  van  andere  onder zoekers,  slimme  methodes  die  jij  nog  niet 
kende, de aanpak van onder zoekers die al heel lang met het bijltje hakken, het 
kan  je  soms weer helemaal op gang op helpen of er  toe bijdragen dat  je  je er 
dan toch maar bij neerlegt dat je familie geschiedenis altijd wel ergens ophoudt.

https://www.geopunt.be
https://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris
https://www.familiekunderegioantwerpen.be/index.php?p=links
https://familiekunde-vlaanderen.be
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De  redactie  van  De  Twee  Kwartieren 
zoekt naar een manier om binnen onze 
afdeling  te  komen  tot  georganiseerde 
hulp bij elkaars cold cases of vast lopers. 
We  willen  daarmee  een  aantal  dingen 
bereiken. Ten eerste natuurlijk dat onze 
leden  verder  komen  met  hun  familie ‐
geschiedenis.  Maar  er  is  meer:  onze 
afdeling  heeft  veel  zeer  bekwame 
onderzoekers  die  graag  meedenken 
met  de  problemen  die  elke  beginner 
ervaart  en  die  ook  graag  hun  tanden 
zetten  in de meer uitdagende moeilijke 
kwesties. Ten derde: we willen als NGV 
staan  voor  hoogwaardig  stamboom ‐
onderzoek  volgens  de  regelen  der 
kunst.  Dat  blijkt  ook  steeds  opnieuw 
weer als we zien dat de lezingen die het 
meest bezocht worden de  lezingen zijn 
over  de methoden  van  het  stamboom ‐
onderzoek. Daarom willen we de oplos ‐
singen van de cold cases ook in De Twee Kwartieren publiceren, niet zozeer om 
de oplossing zelf, maar om te laten zien met welke methoden je zo’n moeilijke 
kwestie  kunt  oplossen.  En  daarmee werkt  de  redactie  aan  haar  taak  om  een 
aansprekend blad te maken voor onze lezers.

Wat hebben we hier voor nodig? Natuurlijk cold cases. We nemen aan dat die er 
wel  zijn.  Dan  hebben  we  gevorderde  stamboomonderzoekers  nodig  die  hier 
aan mee willen werken. Een een manier van samenwerken en communiceren.

Vandaar  nu  een  oproep  aan  gevorderde  stamboomonderzoekers  die  hier  aan 
mee willen doen om zich te melden bij de redactie: redactiedtk@kpl.ngv.nl. 

Voor  de  aanmelding  en  de  bewerking  van  de  cold  cases  denken  we  aan  een 
discussieforum,  waar  leden  hun  cold  cases  kunnen  aanmelden  en  waar  de 
onderzoekers hun oplossingen kunnen presenteren en bediscussiëren. Hierdoor 
is  niet  noodzakelijk  om  als  onderzoekers  bijeenkomsten  te  organiseren,  alles 

mailto:redactiedtk@kpl.ngv.nl
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kan via de  site en de e‐mail. Uiteraard  sluit dat bijeenkomsten niet uit. Dat  is 
aan de onderzoekers om daartoe over te gaan. Eigenlijk hopen we als redactie 
dat er een min of meer vast samenwerkingsverband zal ontstaan dat de eigen 
werk  wijze dan verder naar eigen inzicht vormgeeft.
Een voorbeeld van zo’n discussieforum is het forum van het Land van Cuijk.
Kijk eens op:
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/landvancuijk‐genealogie/info  
Dit  is, zover  ik weet, geen initiatief van de gelijknamige afdeling van het NGV. 
De oprichter  is Gerard Lemmens, die zelf  in Schotland woont. U ziet, met zo’n 
medium is afstand geen bezwaar.

  OUD SCHRIFT
Dik Jager  

Deze keer het laatste stukje van een brief van drie kantjesdoor onze bekendste 
admiraal aan de Staten‐Generaal, geschreven door een klerk en door hem van 
handtekening voorzien.

U vindt de a eelding groter en in kleur op pagina 130.

https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/landvancuijk-genealogie/info 
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Een  genealoog  verzamelt  informatie  over  zijn  voorouders,  vaak  ook  over  het 
verder  nageslacht  van  die  voorouders. Genealogie  is  zo  oud  als  de mensheid: 
Genesis 5 vermeldt al hoe Noach in 10 generaties van Adam afstamt. In die tijd 
was  dat  wellicht mondelinge  overlevering, mogelijk  stond  het  ook  ergens  op 
papier, maar een computer kwam er toen vast nog niet aan te pas. En ook veel 
eeuwen  nadien  hebben  genealogen  hun  verzamelde  informatie  op  één  of 
andere manier zonder computer genoteerd en bijgehouden. Opeens, sinds pak ‐
weg  1980, werden  computers  voor  de  gewone man  (en  vrouw)  betaalbaar  en 
ontstonden  er  speciale  genealogieprogramma's. Tegenwoordig  lijkt  het  soms 
wel of een genealoog pas voor vol wordt aangezien als hij/zij er een computer 
bij gebruikt. Onzin natuurlijk, maar gebruik van een computer heeft zeker wel 
voordelen. Al was het maar dat handschrift soms lastig leesbaar is, zeker voor je 
nazaten …. Maar je kunt je aantekeningen bijvoorbeeld per gezin aan een tekst ‐
verwerker toevertrouwen en vervolgens per gezin een familieblad uitprinten en 
zorgvuldig  opslaan. Geen  leesbaarheidsprobleem meer. Om maar  een  van  de 
vele mogelijkheden te noemen.

Wie via Google of meteen in Wikipedia naar de pagina over genealogiesoftware 
kijkt, vindt daar meteen iets van 25 verschillende programa's genoemd en (min 
of meer)  vergeleken. Om  van  te  duizelen.  Hoe  te  kiezen?  En  dan  nog:  welke 
beginnende  genealoog  wordt  ook maar  iets  wijzer  van  deze  tabellen? Wat  is 
écht  belangrijk,  wat  betekent  het  allemaal,  wat  maakt  het  eigenlijk  uit  en 
waarom zijn er zo veel? En helemaal verwonderlijk: onze eigen NGV propageert 
het programma Gens Data Pro en dat staat er in deze lijst niet eens bij!
De lezer zal mij hopelijk verschonen als  ik hem of haar hier geen keuze‐advies 
geef.  In plaats daarvan wél enkele dingen om op te  letten. Allereerst vanwege 
onze  Hollandse  genen:  wat  kost  dat?  Inderdaad:  sommige  programma's  zijn 
gratis,  voor  sommige moet  je  éénmalig  iets  betalen,  en  een  derde  groep  eist 
een  periodieke  abonnementsbijdrage.  “Aha!”,  hoor  ik  u  denken:  de  duurdere 
zullen  wel  de  betere  zijn.  Nou,  dat  geldt  niet  voor  veruit  de  meeste  con ‐
sumentenartikelen, dus waarom zou het wél gelden voor computer soft ware? Te 
rade gaan bij bekenden, helpt ook niet echt. Immers, vrijwel iedereen adviseert 
de  door  hem  of  haar  gebruikte  software  (of  andere  documentatie methode!). 

 OVER GENEALOGIEPROGRAMMA' S
Jacques Haubrich 
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 STAMBOOMCAFÉS OOK VOOR ONZE LEDEN!

Voor  velen  zou  een  goed  criterium  kunnen  zijn  of  de  regionale NGV‐afdeling 
een cursus aanbiedt voor het  leren kennen van zo'n programma. Er  is dan een 
cursusleider,  vanzelf  iemand  in uw directe omgeving, die  er waarschijnlijk wel 
behoorlijk in thuis is en u leert anderen kennen die ook dat programma denken 
te gaan gebruiken, dus het begin van een klein handig netwerkje om  later op 
terug  te vallen. Misschien  is dat wel meer waard dan aller lei  vergelijkingssites 
en  eventueel  een  paar  tientjes  voor  de  aanschaf  van  een  programma  en  nog 
eens zo'n bedrag als cursusgeld.
Nog een overweging die  je  op  internet  niet  tegenkomt:  het maken en onder ‐
houden  van een  computerprogramma kost  veel  tijd  en dus geld. Zit  er  achter 
zo'n  programma  één  individu,  of  een  kleiner  of  groter  team?   Worden  fouten 
snel  ontdekt,  gemeld  en  verholpen  of  is/zijn  de maker(s)  van  dat  programma 
inmiddels  niet  meer  geïnteresseerd  en  sterft  het  programma  een  langzame 
dood?   Kunnen uw nazaten later ook met dat programma overweg? Zit er een 
echte commerciële organisatie achter? Heeft die organisatie  stiekem of open ‐
lijk  belangstelling voor alle gegevens die u in het programma invoert?
Blijft  alles  bewaard  in  uw eigen  computer  (maak  regelmatig  een back‐up!!)  of 
staat  het  allemaal  ergens  in  de  'cloud'  waar  het  een  kwestie  van  tijd  is  tot 
hackers het ook kunnen bekijken of zelfs veranderen. En wat gebeurt er met uw 
jarenlang verzamelde gegevens in geval van een computercrash? Een back‐up is 
dan wel het minste, maar misschien verdient een papieren kopie toch wat meer 
aandacht dan u misschien dacht? 
Of,  ja  ja,  worden  al  uw  gegevens  vanzelf  gedeeld  met  een  commerciële 
organisatie? Ja, dat gebeurt ook! Bijna alle programma's kunnen dat en bij de 
programma's die dat kunnen, staat dat  'delen'  soms zelfs al bij voorbaat  inge ‐
schakeld. Dat  is wellicht geen prettig gevoel als alles wat u  intikt automatisch 
wordt  doorgestuurd  naar  een  commerciële  (of  semi‐commerciële)  instelling. 
Dus bezint eer ge begint.  Informeer u bij mensen die er meer verstand van en 
ervaring mee hebben. Binnen uw NGV‐afdeling zijn er zulke mensen!

Onze afdeling organiseert  in de bibliotheken van Eindhoven, Geldrop en Veld‐
hoven  en  in  het  gebouw  van Heemkundekring DE DRIJEHORNICK  in Nuenen 
regelmatig stamboomcafe' s waar wij leden en niet‐leden antwoord proberen te 
geven op al hun vragen over stamboomonderzoek. Zowel de vragen van begin‐
ners als van gevorderden.  U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek of heem ‐
kundekring. Tijd en plaats worden steeds aangekondigd in onze nieuwsbrieven.
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 BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN
Co van het Groenewoud 

De bedelaarskolonie                              
Auteur: Wil Schackmann
Cat.nr: 11‐SMN2
In het begin van de achttiende de eeuw zijn er in ons land ‘luilevende armen' die 
in plaats van te werken  liever hun hand ophouden.  In het  in 1822 te Overijssel 
opgerichte bedelaarsgesticht  de  ‘Ommer‐schans’  zullen die  eens hard worden 
aangepakt  en  heropgevoed.  Uit  alle  windstreken  worden  de  bedelaars  door 
gemeentebesturen  'opgezonden'.  Maar  zijn  het  wel  allemaal  bedelaars?  Met 
veel  liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol  in spelen,   en met 
oog voor vermakelijke details,  vertelt de  schrijver  in zijn boek het verhaal van 
het gesticht en zijn bewoners ‐ met verrassende conclusies.
Uitgave 2013 ‐ 365 bladzijden

Operation ‘Oyster’ ‐ Sinterklaas bombardement
De dag dat Eindhoven zijn hart verloor ‐ 6 december 1942
Auteurs: Rieks Holtkamp, Peter van Vlerken en Corrie de Leeuw 
Cat.nr: 13‐LW
Op  6  december  1942,  tegen  half  een,  werd  Eindhoven  opgeschrikt  door  het 
laag‐brommende, aanzwellende en dreigende geluid van vliegtuigmotoren. De 
geallieerde  operatie  ‘Oyster’  was  begonnen.  Drie  keer  enkele  minuten,  toen 
was  het  voorbij.  De  bomladingen  van  een  kleine  honderd  bommenwerpers 
hadden de Eindhovense binnenstad en een deel van Woensel veranderd in een 
hel. De Philipsfabrieken op Strijp S en in de binnenstad waren het doelwit. Meer 
dan 130 burgers, 7 Duitse en 16 Engelse militairen lieten het leven. Vanwege de 
plaatsing van een monument ter herinnering aan deze slachtoffers op 6 decem ‐
ber 2011 is het Eindhovens Dagblad op zoek gegaan naar Eindhovenaren die uit 
eigen ervaring nog kunnen vertellen over de dag dat de stad zijn hart verloor. 
Dit boekje is een bundeling van die verhalen. Ze geven een inkijkje in het leven 
op en na die zwarte sinterklaasdag in 1942.
Uitgave 2011 ‐ 112 bladzijden

Vlaardingse geslachten vanaf ca 1500 tot 1750
Auteurs: H. den Boer, H.J. Luth en M.A. Struijs
Cat.nr: 31‐BR
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Wie een ‘professionele hobby’ uitoefent, wil zo veel mogelijk mensen betrekken 
in het resultaat van soms jarenlange noeste arbeid. Dit boekwerk is het bewijs 
dat  zo’n  hobby  enerzijds  danig  uit  de  hand  kan  lopen,  anderzijds  dat  de 
beoefening van de genealogie een volwaardige tak van geschiedkundig onder ‐
zoek is. De auteur heeft zich niet beperkt tot de skeletten van overledenen (de 
namen, data en plaatsen van geboorte en overlijden enz.), maar hij heeft zich 
beziggehouden met datgene wat de botten bindt: het vlees. Zo heeft hij enige 
duizenden Vlaardingers uit het verleden weer tot leven gebracht, hun gezinnen 
gereconstrueerd, hun bezittingen  in kaart gebracht, hun  lief en  leed op papier 
gezet. Dát is het ware kenmerk van de geoefend genealoog en daarmee kan de 
auteur een groot compliment worden gegeven. Aan de gevarieerde rij van uit ‐
gaven  over  Vlaardingen  en  Vlaardingers  heeft  hij  een  waardevolle  loot 
toegevoegd. 
Uitgave 1994 ‐ 224 bladzijden

 LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Mw. Carola van Balkom uit Eindhoven
e‐mailadres: carolavanbalkom@hotmail.com 

Mevrouw Van  Balkom  houdt  zich  naast  haar  overige  hobby’s,  te  weten  haar 
auto, lezen en tekenen, enthousiast bezig met genealogie sinds juli 2013. En zij 
vindt  genealogie  geweldig!  Carola  zoekt  naar  alle  takken  waaraan  zij  direct 
verwant  is.  De  meeste  takken  komen  uit  (Oost‐)Brabant,  maar  zij  heeft  ook 
Limburgse, Duitse takken en zelfs een Zwitserse tak! Enkele (voor haar) interes ‐
sante familienamen zijn: Van Balkom, Schepers, Litjens, Faassen, Mettler, Lae ‐
derer, Fitelers, Van Geffen en Hoedemakers (2 takken).
Haar gegevens vindt zij veelal via het internet, maar ook weleens via het archief 
(bijvoorbeeld het BHIC) of de Heemkundekring van Bergwijk waar zij lid van is. 
Daarnaast doet zij graag nieuwe kennis op uit boeken, tijdschriften en uiteraard 
uit  de  lezingen  die  georganiseerd worden  door  de NGV!  En  ook  alle  hulp  die 
Carola van medegenealogen krijgt uiteraard niet vergetend.
Carola  is  bereid  een  bijzondere  presentatie  van  haar  onderzoeksgegevens, 
waarvoor zij het computerprogramma Aldfaer gebruikt, aan de redactie aan te 
leveren voor in De Twee Kwartieren. Zij heeft nog nooit iets gepubliceerd, maar 
hoopt dit in de toekomst wel te kunnen gaan doen. Echter: zij vindt  persoonlijk 
haar gegevens nog niet volledig genoeg voor een publicatie. Komt het tot een 

mailto:carolavanbalkom@hotmail.com


Jaargang 26 ‐ nr. 4 ‐ december 2018                  116

Het is je tegenwoordig nog nauwelijks voor te 
stellen  welke  rol  de  katholieke  kerk  en  de 
Paus van Rome speelde in het leven van onze 
Brabantse  voorouders.  Bij  mijn  opa  en  oma 
hing  een  portret  van  paus  Pius  XI  met 
daaronder  de  stichtelijke  tekst:  “Heilige 
vader,  Constantinus  van  Don  gen  en  zijn 
familie,  ootmoedig  neer geknield  aan  de 
voeten  van  Uwe  Hei ligheid,  verzoeken  om 
den  Apos tolische  Zegen  en  om  een  volle 
aflaat in het stervensuur, mits zij tot biechten 
of  com municeren  in  staat  zijnde,  den  H. 
Naam Jezus met den mond of ten minste met 
het  hart  rouwmoedig  aanroepen.” Onder  de 
tekst  staat  de  handgeschreven  datum  30 
december  1938,  de  dag  waarop  mijn  oud ‐
tantes,  op  bedevaart  in  Rome,  het  voor ‐
geprinte  souvenir  voorzien  van  enkele  inge ‐
schreven  woorden  kochten  voor  hun  zwager 
en  zijn  gezin.  Ongetwijfeld  werden  deze 

 HET FOTOBIDPRENTJE VAN PAUS PIUS IX  (1792‐1878)

publicatie  dan  wil  zij  dan  wel  de  gegevens  van  haar  ouders  afschermen  in 
verband met de privacy. 
Zij  heeft  zich  in  het  begin  van  het  onderzoek  voornamelijk  gefocust  op  de 
breedte,  maar  tegenwoordig  weet  zij  steeds  beter  hoe  de  diepte  in  te  gaan. 
Logisch dat Carola nu beide wegen bewandelt. In dit verband heeft zij wel eens 
contact gehad met het archief in Bern (Zwitserland). 
Carola  heeft  de  NGV  leren  kennen  doordat  zij  onze  afdelingsbijeenkomsten 
bezocht  heeft.  Een  onderwerp  dat  haar  interesseert  is  hoe  gegevens  te 
achterhalen  in  andere  landen  (bijvoorbeeld  België),  Ook  zou  zij  graag  een 
cursus  paleografie  willen  volgen.  Carola  verwacht  van  het  lidmaatschap  van 
onze afdeling dat zij nog meer op de hoogte wordt gehouden van  lezingen en 
cursussen in de toekomst! 
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formulieren in alle talen bij dui zenden tegelijk in Rome verkocht.
Voor de  sterke katholieke devotie  in onze  streek zijn  verschillende historische 
oor zaken  te  noemen:  na  de  vrede  van  Munster  werd  het  katholieke  geloof 
tweederangs:  de  Nederduits  gerefor meerde  kerk  werd  boven  alle  andere 
religies  gesteld,  en  katholieken  mochten  hun  geloof  niet  openbaar  belijden. 
Omdat de overgrote meerderheid van de bevolking van de Meierij,  in weerwil 
van het beleid van de Staten‐Generaal, zich niet tot de protestantse kerk lieten 
bekeren  bloeide  de  volksdevotie  als  teken  van  verzet.  Dat  leidde  in  de 
achttiende  eeuw  zelfs  tot  een  vorm  van  ‘omgangs oecumene’,  waarbij  de 
katholieke meerderheid en de protestantse minderheid in harmonie met elkaar 
samenleefden. Tijdens  de  Franse  tijd werd  de  katho lieke  kerk  in  ere  hersteld, 
maar  het  duurde  nog  tot  het  midden  van  de  negen tiende  eeuw  voordat  de 
emancipatie van de katholieken in volle hevigheid losbarstte. Het herstel van de 
bisschoppelijke  hiërarchie  in  1853  was  het  startpunt  van  een  beweging  die 
leidde  tot  een  explosie  van  de  bouw  van  katholieke  kerken,  ontstaan  van 
katholieke  verenigingen  en  wat  wij  nu  nostalgisch  aanduiden  met  het  Rijke 
Roomse Leven: een dagelijks bestaan dat gevuld werd door rituelen thuis, in de 
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kerk  en  op  straat,  zoals  het  portret  van  de  paus  in  de  huiskamer  van  mijn 
grootouders.
Het fotobidprentje van deze aflevering is eigenlijk geen foto, maar een tekening 
van  paus  Pius  IX  (Giovanni Maria Mastai‐Ferretti),  de  zoon  van  een  Italiaanse 
graaf, die met een pontificaat van 32 jaar na de Heilige Petrus nog steeds geldt 
als de  langstzittende paus. Sinds Adrianus VI  (1522‐1523), de enige paus uit de 
Nederlanden,  waren  alle  pausen  a omstig  uit  het  gebied  wat  tegenwoordig 
Italië  is,  totdat  Karol  Józef Wojtyła  in  1978  werd  gekozen  tot  opvolger  van 
Johannes  Paulus  I.  Pius  de  IX  was  paus  in  een  roerige  tijd.  Hij  werd  in  1846 
gekozen  in een kort conclaaf waar alleen maar  Italiaanse kardinalen aan wezig 
waren. Twee  jaar  na  zijn  verkiezing  schudde Europa op  zijn  grond vesten door 
revoluties in Oostenrijk, Frankrijk en de Italiaanse staten. De paus moest Rome 
zelfs ontvluchten. Om het Vaticaan tegen de Italiaanse dreiging te beschermen 
riep de paus katholieken over heel de wereld op om jonge, ongehuwde mannen 

uit  te  zenden  om de Kerkelijke Staat 
te verdedigen. Meer dan 1900 Neder ‐
landse  katholieken,  ook  uit  Brabant, 
gaven  gehoor  aan  deze  oproep  en 
vochten  als  zoeaven  tegen  het  Itali ‐
aanse  leger. Tevergeefs,  want  de  in ‐
name  van  Rome  op  20  september 
1870  betekent  het  einde  van  de 
soevereiniteit van de kerkelijke staat. 
Het  zoeavenmuseum  in Oudenbosch 
vertelt  de  geschiedenis  van  de 
Nederlandse zoeaven. 
Zie: zouavenmuseum.nl
Behalve  in  Nederland  herstelde  paus 
Pius IX ook de kerkelijke hiërarchie in 
Groot‐Brittannië  en  bevorderde  hij 
het katholieke geloof in de Verenigde 
Staten  door  de  stichting  van  nieuwe 
bisdommen.  Paus  Pius  overleed  op  7 
febru ari 1878 aan bronchitis. Hij werd 
opgevolgd door Vincen co Luigi Pecci, 
de  kardinaal  van  Perugia,  die  de 
naam Leo XIII aannam.

http://zouavenmuseum.nl
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Na de dood van Pius IX werden er in alle katholieke landen bidprentjes gedrukt 
die  in de kerken onder de gelovigen werden verspreid. Het was het begin van 
een  traditie  die  nog  steeds  geldt,  ofschoon  er  van  de  laatste  overleden  paus, 
Johannes Paulus II, waarschijnlijk veel minder prentjes zijn gedrukt dan van de 
meeste van zijn voorgangers.

 MUTATIES LEDENLIJST
Co van het Groenewoud 

Per 1 november 2018 had de NGV 6765  leden en 643 bijkomende  leden, waar ‐
van voor de afdeling Kempen‐ en Peelland 277 leden en 25 bijkomende leden.
Vanaf  1  augustus  2018  zijn  er  in  de  afdeling  9  leden bijgekomen;  2  leden  zijn 
overleden en 3 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Voor correspondentie aan de NGV gebruikt u het volgende postadres: 
NGV, postbus 50, 3980 CB Bunnik
 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
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 LITERATUUR & GENEALOGIE 6: De schuilplaats
Dik Jager 

In  deze  roman  uit  2015  (Nederlandse  ver taling 
2017)  van  de  Franse  journalist  Chris tophe 
Boltanski  vertelt  deze  over  zijn  jeugd  die  hij 
doorbrengt  in  het  Parijse  huis  van  zijn 
grootouders.  Dat  huis  bevindt  zich  in  de  Rue  de 
Grenelles. Bovendien vertelt hij over het verle den 
van  de  familie  Boltanski:  over  hun  komst  naar 
Frankrijk  en  de  bezetting  in  de  Tweede 
Wereldoorlog.  Dat  hij  veel  in  dat  huis  verblijft, 
komt waarschijnlijk door de politieke activiteiten 
van  zijn  ouders  in  de  zestiger  jaren  bij  het 
zelfstandig worden van Algerije. 

De grootvader
Zijn  grootvader  Etienne  is  de  zoon  van  een 
Joodse leerbewerker uit Odessa. Eind 19de eeuw 

verliet deze David Boltanski de Oekraïne (pogroms!) om zijn 
geluk  in  Parijs  te  zoeken.  Hij  schreef  enthousiast  over  het 
veel  tolerantere Frankrijk aan zijn  jongere vriendin die haar 
familie  verlaat  en  zich bij  hem voegt.  In  1895  trouwen  ze  – 
waarschijnlijk met  valse  per soons  bewijzen  ‐  en  kort  daarna 
wordt Etienne geboren. Hij is een intelligent kind en dankzij 
beurzen  studeert hij medicijnen. Als  specialist  is hij  verbon ‐
den aan een Parijs ziekenhuis en doceert aan de universiteit. 
Hij  wordt  steeds  vaker  mikpunt  van  antisemitisme,  wat 
uiteindelijk leidt tot zijn ontslag.

De grootmoeder
Deze  Marie‐Elise  Ilari  is  a omstig  uit  een  conservatieve  advocatenfamilie  in 
Rennes. Als  nakomertje  wordt  zij  geadopteerd  door  een  vrome  weduwe,  die 
haar bovendien als erfgename erkent. Zij studeert medicijnen en volgt colleges 
bij  de  12  jaar  oudere Etienne,  tot  zij  polio  krijgt  en  lichamelijk  niet  veel meer 
kan. Zij moet  haar  studie  staken,  en  trouwt  in  1929 met  Etienne.  In  en  na  de 

(c) 2017 Uitgeverij Cossee

De hoofdpersoon 
Etienne Boltanski 

(1896‐1983)
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oorlog  schrijft  zij  autobiografische  verhalen  over  haar  leven  en  dat  van  haar 
Joodse schoonouders. Zij is aanhanger van de Franse communistische partij en 
heeft  definitief  gebroken  met  haar  familie.  Hoewel  haar  broer  Noël  Ilari 
(koffiehandelaar  in Tahiti)  af  en  toe  in  de Rue de Grenelles  logeert. Naast  zijn 
eigen herinneringen put de schrijver uit die van de gezinsleden en uit de door 
zijn grootmoeder gepubliceerde boeken.

Het huis
Boltanski groepeert de hoofdstukken steeds om een deel van het huis, waarbij 
hij  associaties  heeft met  zijn  jeugd  en  de  verhalen.  Elk  hoofdstuk  begint met 
een  deel  van  een  plattegrond.  Dat  maakt  het  boek  interessanter,  want  de 
chronologie  wordt  doorbroken  en  langzaam  vallen  alle  puzzelstukjes  op  hun 
plaats. Het huis  is ook het symbool voor de  ‘Bolt‐clan’: men heeft genoeg aan 
elkaar. De grootouders verzamelen hun nageslacht om zich heen. Het echtpaar 
Boltanski‐Ilari krijgt drie  jongens: de  linguïst Jean‐Elie, de socioloog Luc en de 
kunstenaar Christian. De eerste woont nog steeds in hetzelfde huis. Bovendien 
biedt het huis veiligheid als Etienne – ondanks zijn bekering tot het Rooms Ka ‐
tho    licisme in 1927 – zich in de oorlog voor transport moet melden. Een toneel ‐
stukje  wordt  in  elkaar  gezet:  de  scheiding  wordt  uitgesproken  en  Etienne 
verdwijnt  met  koffers  (zogenaamd)  uit  Parijs.  Het  huis  wordt  nu  zijn  schuil ‐
plaats. Na de oorlog is hun auto het verlengstuk van hun huis. Zij reizen met zijn 
allen duizenden kilometers, het  is reizen om de afstand: toeristische attracties 
worden niet bezocht. 

Namen
De  vader  Luc  Boltanski  van  de  schrijver  is  de  eerste  die  het  huis  verlaat,  tot 
ongenoegen van de grootouders. Etienne wil niet naar Odessa, hoewel een der 
reizen hem zo’n 60 km er van af brengt. De schrijver gaat  in 2014 wel er naar 
toe. Daar  aangekomen  vraagt  hij  zich  af waarom. Om  tekenen  van  familie  te 
vinden? Om sferen  te proeven en etensluchten  te  ruiken? Hij  neemt  zelfs  een 
genealoog in de arm om naar sporen van David Boltanski te zoeken. De spelling 
van de naam geeft  al moeilijkheden door overzetting van het  cyrillisch  schrift 
naar  het  Latijnse:  Boltanski,  Baltansjki,  Boltyansky  etc..  Etienne  weet  bijna 
zeker  dat  het  Boltyanski moet  zijn.  De  schrijver  komt  niets met  zekerheid  te 
weten: het zijn maar namen.....
De  voornamen  en  pseudoniemen  zijn  verwarrend:  Marie‐Elise  heet  na  haar 
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adoptie  Myriam  Guérin  en  publiceert  haar  verhalen  onder  de  naam  Annie 
Lauran. 
Zij  adopteert  op  haar  beurt  Françoise  Fondevilla  en  noemt  haar Anne.  Deze 
‘tante’ is enkele jaren ouder dan de schrijver. Zij is een bekende fotografe die de 
naam Anne Franski gebruikt. Etienne heeft een vals paspoort als vrouw: Jeanne 
Gireaud. Zijn  vader David  kan  best  Elie  geheten  hebben  en  zijn moeder  Enta 
zegt soms dat ze Hélène Macagon heet.... 
Het boek is bekroond met de Prix Femina 2015 en is opgedragen aan Jean‐Elie 
en Anne.

Geneagram Boltanski‐Ilari
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Kwartierstaat van Christophe Olivier BOLTANSKI, schrijver van De 
schuilplaats

Generatie I
1.  Christophe Olivier BOLTANSKI,  zn.  van Luc Emmanuel Marie Martial 

BOLTANSKI  (socioloog)  en  Françoise  Madeleine  Suzanne  LEMESLE, 
geb.  Boulogne‐Billancourt  op  10  jul  1962,  journalist,  hoofdredacteur, 
schrijver,  trouwt  Parijs  op  25  sep  1999  met  Emma  AUBAN  DE  LA 
MESSUZIÈRE, geb. Parijs op 9 nov 1971, sociaal antropoloog.

Generatie II
2. Luc  Emmanuel  Marie  Martial  BOLTANSKI,  zn.  van  Prof.  Etienne 

Alexandre BOLTANSKI  (arts)  en Marie‐Elise  ILARI  (schrijfster onder de 
naam Annie  LAURAN),  geb.  Parijs  op  4  jan  1940,  socioloog,  trouwt 
(2)  Parijs  op  21  dec  1993 met Elisabeth Geneviève Maria CLAVERIE, 
geboren Zams  [Oostenrijk] op 15 dec 1948, antropologe,  sociologe,  tr. 
(3) Parijs op 10 sep 2015 met Dominique Martine Annie BIMONT, geb. 
Parijs op 15 nov 1946, tr. (1) Parijs op 20 jan 1962 met

3. Françoise Madeleine Suzanne LEMESLE, geb. Verneuil op 7 nov 1938, 
ovl. Barfleur op 14 mrt 2011.
Uit dit huwelijk:

1a. Christophe Olivier, geb. Boulogne‐Billancourt op 10 jul 1962, zie 1.
1b. Ariane, geb. in 1969, historica.

Generatie III
4. Prof.  Etienne  Alexandre  BOLTANSKI,  zoon  van  David 

BOLTANSKI  (zadelmaker  [1896],  chef  werkplaats  bij Citroen)  en  Enta 
FAINSTEIN, geb. Parijs op 3 mrt 1896, ged. Rooms Katholiek Parijs op 
24 dec  1927,  arts,  professor,  ovl.  Parijs    in  jul  1983,  tr.  (2)  in  1945 met 
Marie‐Elise  (Lise,  Lili,  Myriam)  ILARI,  geb.  Rennes  circa  1909,  ovl. 
Parijs op 20 nov 1988, tr. (1) Désertines op 10 jul 1929 (gesch. Parijs op 
16  okt  1942)  met Marie‐Elise  (Lise,  Lili,  Myriam)  ILARI,  dr.  van  Mr. 
Adrien Félix Jean Baptiste  ILARI  (advocaat  in Rennes) en Jeanne Marie 
Laure Charlotte VERNHET, geb. Rennes circa 1909, schrijfster onder de 
naam Annie  LAURAN,  ovl.  Parijs  op  20  nov  1988. Als  7e  kind  en  6e 
dochter wordt  zij  in  1911  geadopteerd  door Marie NELET  die  haar  de 
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naam Myriam GUERIN geeft. Marie NELET  (1857‐1929)  ‐ weduwe  van 
een  rechter  uit  Fougères  ‐  schrijft  stichtelijke  boekjes  onder  de  naam 
Myriam THELEN. Marie‐Elise erft  van haar het  landgoed Désertines  in 
Mayenne.
Uit dit huwelijk:
2a. Jean‐Elie, geb. in 1935, linguist.
2b. Luc Emmanuel Marie Martial, geb. Parijs op4 jan 1940,

 zie 2.
2c.   Christian Liberté, geb. Parijs op 6 sep 1944, beeld‐

houwer, filmer, fotograaf, tr. met Annette MESSAGER, 
geb. Berck op 30 nov 1943, kunstenares.

2d. Anne  (heet  voor  adoptie  Françoise  FONDEVILLA),  gb. 
circa jan 1958, fotografe onder de naam Anne

  FRANSKI.

Generatie IV
8. David BOLTANSKI , zn. van Mozes? BOLTANSKI, geb. Odessa [Ukraine] 

op  4  mei  1854  (volgens  huwelijksacte;  waarschijnlijk  circa  1860), 
zadelmaker [1896], chef werkplaats bij Citroen, tr. in 1895 met

9. Enta  FAINSTEIN  (volgens  huwelijksacte;  noemt  zich  ook  Hélène 
MACAGON),  dochter  van  vader  FAINSTEIN,  geb.  in  1871  (volgens 
huwelijksacte; waarschijnlijk geboren circa 1876), ovl. in 1958.
Uit dit huwelijk:

4.   Prof.  Etienne  Alexandre,  geb.  Parijs  op  3  mrt  1896,  ovl.  Parijs  in 
jul 1983, zie 4.

10. Mr.  Adrien  Félix  Jean  Baptiste  ILARI  ,  zn.  van  Flora,  geb.  op 
25  jun  1860,  ovl.  Rennes  nov  1925,  advocaat  in  Rennes,  tr.  Rennes  op 
13 sep 1892 met

11. Jeanne Marie Laure Charlotte VERNHET, geb. Rennes op 1 aug 1872, 
ovl. 1946.
Uit dit huwelijk:

5a. Noël, geb. Rennes op 12 sep 1897, koffieplanter, politicus op Tahiti, ovl. 
in 1985, tr. Bébe

5b. Marie‐Elise, geb. Rennes circa 1909, ovl. Parijs op 20 nov 1988, zie 5.
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Generatie V
16. Mozes? BOLTANSKI.

8. David, geb. Odessa [Ukraine] op 4 mei 1854, zie 8.
18. vader FAINSTEIN.

9a. Enta, geb. in 1871, ovl. in 1958, zie 9.
9b. Katja, tr. Gaston
9c. Rita.

21. Flora, geb. Corsica .
10.  Mr. Adrien Félix Jean Baptiste ILARI, geboren op 25 jun 1860, 

zie 10.

Bronnen (behalve het boek)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annette_Messager
Who's Who in France (1981 et 1985, Editions Jacques Lafitte) 

In deze reeks verschenen eerder:
Literatuur en genealogie 1: De Stamhouder (Münninghoff) 
in de Twee Kwartieren, nummer 98, editie 2017‐3
Literatuur en genealogie 2: Schorshuiden (Proulx)
in De Twee Kwartieren, nummer 99, editie 2017‐4
Literatuur en Genealogie 3: Mevrouw Bentinck (Haasse)
in  De Twee Kwartieren, nummer 100, editie 2018‐1
Literatuur en Genealogie 4: Misschien Esther (Petrowskaja)
in De Twee Kwartieren, nummer 101, editie 2018‐2
Literatuur en Genealogie 5: Van oude mensen ... (Couperus)
in De Twee Kwartieren, nummer 102, editie 2018‐3
Genealogie als leeshulp I:  Woud der Verwachting (Haasse)
in Gens Nostra, jaargang 73, editie 2018‐5

 FAMILYSEARCH ZONDER ZOEKAKTEN.NL

Zoekakten.nl werkt niet meer en genver.nl wordt niet meer bijgewerkt sinds 
2014. Met een gratis account op familysearch kunt u hier een overzicht vinden 
van de films die familysearch voor Nederland beschikbaar heeft. Via search en 
zoeken via de wereldkaart komt u er ook.

https://www.familysearch.org/search/collection/list?fcs=placeId%3A1927059&ec=region%3AEUROPE%2CplaceId%3A1927059
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Boltanski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annette_Messager
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1 missive wel te laten gevallen. Waermede
2 eindigende, Edele Mogende Heeren
3 sal Godt almachtich bidden U[we] Ed[ele]
4 Mo[gende] Regieringe en[de] derselver persoonen hoe langer 
5 hoe meer te willen zegenen. Actum in 't
6 's Lants schip De Seven Proventien ten ancker
7 voor Dieshouck den 9[e] Augusti 1666
8 Edele Mogende Heeren
9 U Ed[ele] Mo[gende]
10 Onderdanigen dienstw dienaer
11 Michiel A. d[e] Ruijter

Notabene:
Kort  daarvoor  ontsnapte  de Staatse  vloot  ternauwernood  aan  de  vernietiging 
toen  in  de Tweedaagse  Zeeslag  van  4  en  5  augustus  de  voorhoede  uiteen ‐
geslagen werd. Door superieur zeemanschap  lukte het De Ruyter om met zijn 
middeneskader en zijn gloednieuwe vlaggenschip De 7 Provinciën de aftocht te 
dekken. Hij  zag de  zaak op een bepaald moment  zelf  zo  somber  in dat hij  de 
dood zocht door zich met opzet bloot te stellen aan vijandelijk vuur. 
De Ruyter verweet Maarten Harpertszoon Tromp na afloop dat die er met zijn 
eskader vandoor gegaan was om de Engelse achterhoede  te achtervolgen, de 
hoofd  macht  in gevaar achterlatend. Dat  leidde tot ruzie tussen de twee Admi ‐
raals en uiteindelijk tot het ontslag van Tromp.

 TRANSCRIPTIE OUD SCHRIFT
Dik Jager 

Wie zijn stamboom uitzoekt hoeft zich niet te beperken tot het verzamelen van 
namen, data en plaatsen. Er zijn op internet talloze bronnen beschikbaar waarin 
meer  informatie    te  vinden  is  over  de  leefomstandigheden  van  onze  voor ‐
ouders:  in welk  huis woonden  zij, met wie  hadden  ze  ruzie, welke  bijzon dere 
gebeur tenis sen maakten ze mee in hun leven. Met dit soort infor matie maak je 
van een stamboom een familiegeschiedenis.
Een van die bronnen is de website www.delpher.nl. Op Delpher kun je zoeken in 
meer dan 1,3 miljoen kranten en 1,5 miljoen tijdschriftpagina’s uit de 17e tot en 

 BRAND IN OIRSCHOT

https://www.delpher.nl
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met  de  20e  eeuw.  En  omdat  vóór  het  informatietijdperk  het  begrip  nieuws ‐
waarde een totaal andere betekenis heeft dan tegenwoordig komen de meest 
triviale, ontroerende en schokkende gebeurtenissen voorbij. Delpher heeft een 
voortreffelijke zoekfunctie waarmee je onder andere kunt zoeken op woorden, 
periode,  soort  bericht  en  verspreidingsgebied.  Natuurlijk  kun  je  zoeken  op  je 
familienaam, maar daarmee zul je niet alles kunnen vinden. Het is bijvoorbeeld 
ook  interessant  om  te  zoeken  op  de woonplaats  van  je  voorouders,  en  lezen 
wat  ze  meemaakten.  Als  je  die  informatie  combineert  met  bronnen  als  de 
doop‐, trouw‐ en begraa oeken, of rechterlijke archieven, kom je wellicht ook 
onverwacht familieleden tegen.
In  de  Leeuwarder  courant  van  25  mei  1757  is  in  de  rubriek Ongelukken  het 
volgende bericht opgenomen: 
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15 mei 1757 viel op een zondag, en volgens het artikel brak de brand uit onder 
Kerktyd (in de ochtend). De brand woedde agter in bij het Molentje in de Bestse 
straat. Huis het Molentje stond ongeveer bij de kruising van de huidige Kanaal ‐
straat en de Rijkesluisstraat. De schone grote Heerlykheid bestond uit Oirschot 
en Best,  en was veruit de grootste plaats  in het kwartier Kempenland.  In  1757 
telde de heerlijkheid bijna 4000 inwoners. De brand zal ongetwijfeld een grote 
indruk  hebben  gemaakt.  De Hoog‐Gebore Heer  van Oirschot was  Jacob Derk 
Sweerts de Landas. Waarom de Regering van het Dorp Boxtel haar brandspuit 
niet ter beschikking wilde stellen is niet bekend.
Het  slachtoffer  van de brand  is  Lambert Peijnenburg. Het begraafregister  van 
Oirschot  vermeldt  dat  op  16  mei  1757  op  de  kerkhof  is  begraven:  Lambert 
Peijnenborg, die in de afgebrande Huijsen van agter in bij het Molentje in de Bestse 
straat verbrand was. 

Lambert  is  a omstig  uit Oisterwijk.  Hij  is  in  1740  als  weduwnaar  van  Maria 
Cornelisse  Bettens  in  Oirschot  getrouwd  met  de  eveneens  Oisterwijkse 
Catharina Peter  IJen (van Uden). Volgens de trouwakte zijn zij dan woonachtig 
binnen  de  vrijheid  Oirschot.  De  collectcedule  van  de  Personele  Omslag  van 
1738‐1739 geeft aan dat Lambert met drie volwassen een kamer bewoont in het 
huis  van  Niclaes  Baltus Alemans  op  de  Kerkhof  nummer  125.  Uit  zijn  eerste 
huwelijk heeft Peter drie volwassen zoons die eveneens  in Oirschot wonen.  In 
1714  woont  hij  nog  met  zijn  eerste  vrouw  en  zoons  Andries  en  Peter  in 
Oisterwijk, naast  zijn moeder, Adriaentje wed. Peter Peijnenborch. Volgens de 
hoofdgeldlijst  zijn  zij  persoonen  die  van  de  Publijque Aelmoessen  sijn  levende. 
Lambert  is gedoopt  in Oisterwijk op 24 april 1672 als zoon van Peter Lamberts 
en Adriaantje Ariens. Op het moment van zijn overlijden was hij dus 85 jaar oud, 
en waarschijnlijk te oud om aan de vlammenzee te ontkomen. 

Web  site  Geneal‐IX  biedt  selecties  van  DTB‐boeken,  Burgerlijke  stand‐  en 
Bevolkingsregistergegevens van een groeiend aantal gemeenten. Het handige 
ervan is dat het per gemeente een overzicht geeft. Nog in opbouw!

 ZOEK OOK EENS OP www.genealix.nl

https://www.genealix.nl


129                  De Twee Kwartieren

 Bestuur van de afdeling Kempen‐ en Peelland
 

 Contact:         0499‐373523                       Salderes 93                       5682 EP      BEST

 Anton Neggers
 Marie‐Louise van Wijk –van Duurling
 Jacques Haubrich
 Dik Jager
 Co van het Groenewoud
 Astrid Magielse‐Dix
 Martien van de Donk
 Peter Roosenboom

voorzitter@kpl.ngv.nl
secretaris@kpl.ngv.nl

penningmeester@kpl.ngv.nl
cursussen@kpl.ngv.nl
ledenadm@kpl.ngv.nl

scanbeheer@kpl.ngv.nl
penningmeester@kpl.ngv.nl
communicatie@kpl.ngv.nl

Dhr. Cor Lammers  uit Eindhoven
e‐mailadres: corlammers@hotmail.com 

De heer Lammers, 76 jaar oud, is werkzaam geweest als systeemanalist bij een 
gerenommeerd  bedrijf  uit  Eindhoven  van  1970  tot  1990. Als  gevolg  van  een 
reorganisatie  heeft  hij  een  switch  gemaakt  naar  de  muziek  en  heeft  hij  een 
opleiding  (staatsexamen)  voor  pianodocent  gevolgd. Op dit moment  geeft  hij 
(op een laag pitje) nog steeds les.
Cor  is ongeveer twee jaar bezig met zijn familiearchief, en het  laatste half  jaar 
specifieker  met  genealogie.  Hij  is  meer  geïnteresseerd  in  de  diepte  bij  zijn 
zoektocht naar de  families Lammers, De Kanter, Op de Beek, Van den Bosch, 
Leus, Kramer, Blom, Klein Hofmeier, Hulshof en Labbé in Nederland of elders. 
Zijn  gegevens  vindt  hij  via  diverse  familiearchieven,  o.a.  gegevens  uit  het 
familie archief  van  zijn  zwager  Sjef  van  Gils,  oud‐NGV‐lid,  helaas  vorig  jaar 
overleden. 
Gegevens  presenteert Cor  met  behulp  van  het Aldfaer‐computerprogramma. 
Hij heeft vooralsnog geen publicaties op zijn naam staan. 
Cor  bezoekt  onze  afdelingsbijeenkomsten  nog  niet,  maar  wil  dat  wel  gaan 
doen.  Hij  vindt  het  prettig  contact  te  hebben  met  mensen  met  eenzelfde 
hobby, maar beschouwt zichzelf niet als een persoon die heel fanatiek op zoek 
is naar stamboomgegevens. Naast van muziek houdt Cor nog van wandelen en 
lezen.

 LEDEN STELLEN ZICH VOOR
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