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  VAN DE REDACTIE

Het  spreekwoord  “de  tering  naar  de  nering  zetten”  betekent  hetzelfde  als  “de 

broekriem aanhalen”. Tering komt  van het oude werkwoord  teren  (denk aan:  op 

iemands zak teren), dat  in  levensonderhoud voorzien betekent. Nering komt van 

neren (vergelijk in het het Duits: Nahrung): voeden, onderhouden. 

In  het werkplan  voor  2020  schrijft  het  hoofdbestuur  van  de NGV  onder  andere: 

“De NGV  is financieel nog gezond maar dat staat wel onder druk.  (…) Omdat de 

vereniging nagenoeg geheel  a ankelijk  is  van de  contributie  van de  leden  staat 

de financiële positie van de vereniging onder druk. Daarom moet de vereniging of 

in kosten terug of wegen vinden om aan aanvullende  inkomsten te komen.” Om 

de  tering  naar  de  nering  te  zetten  heeft  het  hoofdbestuur  op  de  door  de  afde ‐

lingen  ingediende  begrotingen  een  korting  van  19,7%  toegepast.  Die  korting 

kwam ook ter sprake tijdens onze afdelingsledenvergadering van 12 november. 

Dat de  landelijke begroting op nul uitkomt  is een verstandig streven. Je kunt  im‐

mers niet meer uitgeven dat dat  je binnenkrijgt, en als  je  ieder  jaar  inteert op  je 

reserve blijft er straks ook nul over. Als je echter naar de landelijke begroting kijkt 

valt  je op dat een aantal posten aanzienlijk stijgen, zoals Gens Nostra/Heraldisch 

Tijdschrift en vooral  huisvesting. 

Als  reactie  op  de  begroting  kwamen  vooraf  aan  de  algemene  vergadering  (AV) 

negen reacties van afdelingen binnen, waaronder van onze afdeling. De discussie 

spitst  zich  toe  op  de  vraag  of  het  verstandig  is  om  te  korten  op  de  afdelings ‐

begrotingen,  omdat  daardoor  de  afdelingen minder  activiteiten  kunnen  organi ‐

seren,  en  juist  die  activiteiten  een  belangrijke  rol  spelen  in  klantenwerving  en 

‐binding. Natuurlijk  kunnen  afdelingen  ook  bezuinigen:  de  kosten  voor  de  afde ‐

lings tijdschriften zijn begroot op ruim 42.000 euro, voor afdelingen die nog niet de 

stap  gemaakt  hebben naar  (volledige)  digitalisering.  En de  opheffing  van  apar te 

afde lings bankrekeningen  levert een besparing op van  ruim 5000 euro. Naar aan ‐

leiding van de discussie heeft het hoofdbestuur besloten de goedkeuring van de 

begroting aan te houden tot de voorjaars verga dering, en in de tussentijd op zoek 

te gaan naar oplossingen om de afdelings begrotingen op peil te kunnen houden. 

Wat mij betreft gaan we daarbij ook de discussie over de kosten van de landelijke 

voorzieningen niet uit de weg. 

Het besturen  van de NGV  is  niet makkelijk. Op dit moment bestaat het hoofdbe ‐

stuur slechts uit vier  leden, en ook de penningmeester heeft aangegeven vanwege 

zijn gezondheid zo spoedig mogelijk te willen terugtreden. Dat betekent dat er vol  ‐

gens de statuten zes vacatures zijn. Als er  leden van onze afdeling zijn met goede 

ideeën en voldoende vrije tijd kunnen ze zich bij de landelijke secretaris aanmelden.
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 CURSUSSEN EN WORKSHOPS

 BESTUURSVERGADERINGEN

Het Bestuur vergadert op de woensdagen 15  januari en 26  februari 2019. Hebt u 

onderwerpen  waarvan  u  wilt  dat  het  Bestuur  die  bespreekt,  stuur  die  dan  naar 

secretaris.kpl@gmail.com.

Ook  in  2020  organiseert  het  Bestuur  een  aantal  genealogische  cursussen. Voor 

informatie en aanmeldingen mailen naar secretaris.kpl@gmail.com.

Het maximum aantal deelnemers  is  tien, de cursus gaat door bij minimaal zeven 

deelnemers. 

Omdat  de  cursussen  in  principe  zich  zelf  moeten  bedruipen  en  de  huur  van  de 

zalen in ’t Trefpunt per 1 januari 2020 omhoog gaat, ontkomt het Bestuur niet aan 

een verhoging van de cursuskosten met enkele euro’s.

Het cursusbedrag zal liggen tussen € 8 en € 10 per dagdeel en is gebaseerd op het 

kostendekkend  zijn  van  een  cursus.  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.

In het voorjaar van 2020 is er de vervolgcursus Aldfaer II  in 

‘t  Trefpunt. Tijd:  14.00‐17.00  uur  op  twee  of  drie  maan ‐

dagmiddagen.  In  principe  voor  deelnemers  aan  de  begin ‐

nerscursus Aldfaer  I. Als er plaats  is,  zijn ook anderen met 

enige ervaring welkom. Meld u alvast aan!

Begin  2020  is  een    cursus  Genealogie 

voor  Beginners      te  volgen  van  19.30‐

22.00 uur op drie maandagavonden.

Daarin wordt uitgelegd hoe u het beste 

uw  onderzoek  kunt  starten,  welke 

bronnen  te  raadplegen  zijn,  hoe  u  het 

beste  de  gegevens  (bronnen!)  kunt 

noteren.

mailto:secretaris.kpl@gmail.com
mailto:secretaris.kpl@gmail.com
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Al  geruime  tijd  zijn  bestuursleden  en  ondersteuners  te  vinden  in  enkele   

bibliotheken  in  onze  afdelingsregio  bij  een  stamboomspreekuur,  een  stam ‐

boomcafé of  een genea lo gische inloop.

Zij  helpen  mensen  met  soms  eenvoudige  en  soms  moeilijkere  vragen  over 

onderzoek naar hun voorouders. Vaak geven zij een voorzet om ze verder zelf  te 

laten zoeken. Uiteraard proberen ze ook de bezoekers enthousiast  te maken om 

lid te worden van de NGV‐afdeling Kempen‐ en Peelland.

VOOR LEDEN EN NIET‐LEDEN !

Wat  sommigen  zich  niet  realiseren  is  dat  deze  bijeenkomsten  uiteraard  ook 

toegankelijk  zijn  voor  onze  leden.  Dan  is  er  tijd  om  rustig  eens  te  kijken  waar 

 STAMBOOMSPREEKUREN

Deelnemers aan de cursus Paleografie  I hebben gevraagd om een vervolgcursus 

Paleografie  II.  Het  Bestuur  is  voornemens  deze  in  de  eerste  helft  van  2020  te 

organiseren. De cursus vindt plaats op zes maandagmiddagen in ’t Trefpunt.

Laat  als  u  belangstelling  hebt  voor  een  cursus Paleografie  voor  Beginners 

(zes  dagdelen)  of  Familiegeschiedenis  (Genealogie  voor Gevorderden;  drie 

dagdelen)  ons  dit  weten.  Dan  kijken  we  of  er  nog  iets  georganiseerd  kan 

worden. Enkelen hebben dit al gedaan, maar het zijn er nog te weinig om de 

cursus door te laten gaan.

Voor alle cursussen geldt: aanmelden en informatie via secretaris.kpl@gmail.com. 

Als  de  exacte  data  bekend  zijn,  krijgt  u  een mail  van  de  cursuscoördinator met 

informatie over de cursuskosten. Dan kunt u als de data u schikken beslissen of u 

mee wilt doen.

WORKSHOPS

Na het succes van de workshop WieWasWie organiseert het Bestuur in 2020 weer 

enkele workshops. Deze gratis workshops zijn alleen bestemd voor KPL‐leden. De 

volgende workshop is gepland op maandagavond 9 maart 2020. Het onderwerp is 

waarschijnlijk  het  opzoeken  van  aktes met  behulp  van  Family  Search  (het  pro ‐

gramma  van  de  Mormonen)  en  met  name  de  gegevens  uit  Huwelijksbijlagen. 

Aanmelden via hetzelfde mailadres secretaris.kpl@gmail.com.

mailto:secretaris.kpl@gmail.com
mailto:secretaris.kpl@gmail.com
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iemand vastloopt en hopelijk oplossingen te bieden waar hij wat aan heeft. 

SPECIAAL VOOR NIEUWE LEDEN!

Bent u onlangs lid geworden? Dan zijn de inloopdagen bij de bibliotheken ook een 

mogelijkheid om te weten te komen wat de afdeling  in algemene zin voor u kan 

betekenen. En als u nog aan het begin staat van uw onderzoek is er rustig tijd om 

u te ondersteunen bij de eerste stappen, zo komt u snel op gang!

Op de volgende zaterdagen zijn er van 11.00 – 13/14.00 uur Stamboomcafés:

 GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

De  afdelingsbijeenkomsten  vinden  plaats  in Gemeenschapshuis  ’t Trefpunt,  Bel ‐

gië  plein 20, 5628 XJ Eindhoven. 

Zaterdag 7 december 2019 

13.00 ‐ 14.00 uur: Bijeenkomst Nieuwe Leden; 

gevolgd om 14.15 uur: Leden Ontmoeten Leden 

De nieuwe leden van de afgelopen twee jaar worden wegwijs gemaakt in de vere ‐

ni ging  NGV  en  in  het  bijzonder  in  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  nu  al  dat  u  komt? Geef  u dan  vast  op  via 

secretaris.kpl@gmail.com.

Om kwart over twee is voor oude leden gelegenheid om uw 'collega‐gene alogen' 

te  ontmoeten  en  van  gedachten  te  wisselen  over  het  wel  en  wee  van  uw 

voorouders.

Aanwezig zijn het Bestuur, de commissies van bibliotheek en communicatie met 

knipsels  en  bidprentjes.  Onze  experts  van  de  computerprogramma's  Aldfaer, 

Bibliotheek Veldhoven (tot 13 uur), Meiveld 2, 5501 KA  Veldhoven

Bibliotheek Geldrop (tot 14 uur), Heuvel 94, 5664 HN Geldrop

Bibliotheek Eindhoven (tot 13 uur), Emmasingel 22, 5611 AZ

Eindhoven

Heemhuis, Papenvoort 15A (tot 14 uur), 5671 CP Nuenen

(i.s.m. HKK Drijehornick)

Bibliotheek Best (tot 13 uur), Raadhuisplein 30‐32, 5683  EA Best

Bibliotheek Veldhoven (tot 13 uur), Meiveld 2, 5501  KA Veldhoven

Bibliotheek Geldrop (tot 14 uur), Heuvel 94, 5664 HN Geldrop

25 januari

8 februari

29 februari

14 maart

21 maart

28 maart

18 april
Het  is  de  bedoeling  om  in  overleg  met  de  bibliotheken  in  het  komende  jaar 

stamboomspreekuren  te  gaan  houden  in  Helmond  en Valkenswaard.  Leden  met 

gevorderde  kennis  van  het  stamboomonderzoek  met  name  uit  die  plaatsen  en 

omgeving worden uitgenodigd om mee te doen als adviseur stamboomonderzoek.

mailto:secretaris.kpl@gmail.com
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Gens  DataPro en Pro‐Gen zijn present met voorbeelden van hun programma. Ook 

is er informatie over de cursussen van onze afdeling.

Voor het slagen van deze bijeenkomst is het zinvol dat de bezoekende leden hun 

genealogische gegevens ter informatie of inzage meenemen (bijvoorbeeld op een 

laptop, tablet, usb‐stick of in een showmap).

In de voorgaande jaren bleken deze bijeenkomsten voor menigeen van bijzonder 

nut, en niet alleen voor leden met Brabantse voorouders!

 

Zaterdag 11 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst

De  jaarlijkse  Nieuwjaarsbijeen komst 

begint  om  14.00  uur  in  zaal  1  van  ’t 

Trefpunt. Na het welkom door de voor ‐

zitter en het  toosten op 2020 volgt een 

lezing. Aansluitend is er gele gen heid tot 

napraten  onder  een  hapje  en  een 

drankje. Leden krijgen hiervoor nog een 

aparte uitnodiging.

Lezingen

De  lezingen  vinden ook plaats  in Gemeenschapshuis  ’t Trefpunt. De  zaal  is  open 

vanaf  19.30  uur.  Het  programma  begint  om  20.00  uur. Voor  en  na  de  bijeen ‐

komsten  is er  informatie beschikbaar over GensDataPro en  is er gelegenheid om 

boeken  te  lenen  uit  de  afdelingsbibliotheek. Ook  de  afdeling Communicatie  is 

aanwezig.

De voorjaarslezingen zijn op de dinsdagavonden 21  januari, 18  februari en 24 

maart.

De sprekers en titels zijn nog niet bekend. Ze verschijnen zo spoedig mogelijk op 

de site en in de Nieuwsbrief.

_________________________________________________

Vrijwilligers gezocht, nog steeds ...

_________________________________________________

De hiervoor genoemde activiteiten worden georganiseerd voor de kleine 300 KPL  ‐

leden door circa 15 KPL‐leden. Dat zijn allen vrijwilligers. En zoals iedereen weet: 

hoe meer mensen helpen, hoe kleiner de ‘belasting’ per vrijwilliger wordt.
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Misschien wilt  u meedoen met  de  groep  on ‐

der steuners  in de Bibliotheken om begin nen ‐

de  genealogen  te  helpen  en  ze  wegwijs  te 

maken hoe te beginnen. Of wellicht wilt u de 

commissie  Evenementen  ondersteunen  door 

mee  te  helpen  sprekers  te  zoeken  voor  de 

lezingen  en  workshops  of  excursies  te  orga ‐

niseren? Mogelijk wilt u zelfs in het afdelings ‐

bestuur  meehelpen.  Het  bestuur  orga niseert 

allerlei  activiteiten  voor  onze  leden,  waarbij  de  be stuurs     leden  in  duo’s  elkaars 

taken  kunnen  overnemen  in  een  collegiale  setting.  Algemene  bestuurstaken 

(bijwonen  van  vergaderingen  e.d.)  vragen  30‐40  uur/jaar. Voor  speciale  taken  en 

functies moet u rekenen op 20–40 uur extra, a ankelijk van hoe u zaken invult. 

Meld  u  aan  via  secretaris.kpl@gmail.com waarna  een bestuurslid  contact met  u 

opneemt om het een en ander met u door te spreken.  

Zaterdag 11 januari 2020  Nieuwjaarsbijeenkomst

Tijd: 13.30 ‐16.00 uur

Locatie: Zalencentrum  ’t Trefpunt,  Belgieplein  20,  5628 

XJ Eindhoven

Na  het welkom door  de  voorzitter  en  een  toost  op  het 

nieuwe  verenigingsjaar  geeft  de  heer Wil  Schackmann, 

auteur,  een lezing over de “Koloniën van Welda dig heid”. 

Als  geen  ander  weet  hij  het  dagelijks  leven  van  de 

bewoners van de Koloniën van Weldadigheid te schetsen 

aan  de  hand  van  bijzondere,  ontroerende  en  vaak  ook 

humoristische verhalen. De heer Schackmann, auteur en historicus  debuteerde in 

1987 met De dood van opa Appinga. Hij schreef onder meer als co‐auteur diverse 

afleveringen  voor  de  Nederlandse  televisieserie  Medisch  Centrum  West.  Als 

schrijfteamleider  werkte  hij  van  1992  tot  1999  voor  de  Duitse  ziekenhuisserie 

Stadtklinik.  Daarna  schreef  hij  diverse  filmscripts  en  toneelstukken.  In  2006 

verscheen van zijn hand De Proef kolonie, een beschrijving van de eerste kolonie in 

Frederiksoord  van  de  Maatschappij  van  Weldadigheid.  In  2013  ver scheen  De 

bedelaarskolonie,  over  het  bedelaarsgesticht  in Ommerschans,  even eens  opge ‐

richt door de Maatschappij van Weldadigheid. Zijn derde boek in de serie over de 

koloniën  van de Maatschappij  van Weldadigheid, De  kinderkolonie,  verscheen  in 

2016. Het laatste deel in deze serie, De stra olonie, verscheen in 2018.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadtklinik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadtklinik
mailto:secretaris.kpl@gmail.com
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 TERUGBLIK OP LEDENACTIVITEITEN

10 september 2019: lezing Piet Pruijssers over Nationaal Monument Kamp 

Vught

Piet Pruijssers  is  een van de  rondleiders  in Kamp Vught.  In  zijn  lezing  schetst hij 

een  beeld  van  het  kamp  van  het  ontstaan  tot  nu,  tegen  de  achtergrond  van  de 

opkomst  van Hitler, de  inval  van mei  1940 en  inrichting van de kampen door de 

bezetter.

Kamp Vught was een kamp dat viel onder de SS: SS‐Konzentrationslager Herzo ‐

genbusch.  Het  was  geen  vernietigingskamp,  hoewel  er  door  de  slechte  leef ‐

omstandigheden  en  door  fusilleringen wel  veel  doden  vielen. Het  kamp werd  in 

1943 gebouwd omdat het Kamp Amersfoort te klein werd. Voor die bouw werden 

290 gevangenen uit kamp Amersfoort ingezet. Zij waren bij aankomst al verzwakt 

en  ondervoed  en  ze  moesten  het  kamp  bouwen  onder  erbarmelijke  omstan ‐

digheden.  In  totaal  waren  er  32.000  gevangenen  tijdens  de  oorlog.  Er  zaten 

politieke  gevangenen,  criminelen,  gijzelaars,  gehandicapten,  Getuigen  van 

Jehova, homo sexuelen en op grond van ras: Roma, Sinti en Joden. Daarvan waren 

12.000 mensen Joods, gehele gezinnen, waarvan man en vrouw en kinderen apart 

van  elkaar  werden  opgesloten.  Al  deze  categoriën  droegen  een  speciaal 

driehoekig merkteken met een kleur.

De  omstandigheden  in  het  kamp  waren  slecht,  slechte  sanitaire  voorzieningen, 

slechte  voeding  terwijl  de  mensen  erg  hard  moesten  werken. Vooral  onder  de 

kinderen was de sterfte hierdoor erg hoog.

Pruijssers  ging  uitvoerig  in  op  de  rol  van  Philips  die  in  het  kamp  produc tie ‐

werkzaamheden  liet  uitvoeren door de gevangenen. Het negatieve beeld wat  in 

het verleden daarover ontstaan was  in de publiciteit nuanceerde hij op basis van 

nieuwere gegevens.

Het  kamp  werd  na  Dolle  Dinsdag  in  september  1944  ontruimd.  In  die  periode 

werden  er  nog  329 mensen  gefusilleerd:  verzetsmensen  in  het  kamp  en  gevan ‐

genen  uit  kamp  Schevingen  en  andere  gevangenissen.  De  gijzelaars  werden 

vrijgelaten, de mannen werden overgebracht naar Sachsenhausen en de vrouwen 

naar Ravensbrück, waarvan het merendeel is omgekomen.

In totaal zijn er van de 32000 gevangenen 750 omgekomen.

Het kamp werd op 26 oktober bevrijd. Het was toen helemaal leeg. Hierna werden 

er gedurende 4 maanden geëvacueerden in het kamp gehuisvest. Daarna werden 

er  van  collaboratie  verdachten geïnterneerd  en  vanaf  1951  tot  1991 woonden er 

Molukse KNIL‐militairen. Nu wonen er nog 350 Molukse mensen.
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Korte  impressie  van  de  lezing  d.d.  15  oktober  2019  “Juridische  termen  en 

begrippen van de 16e – 18e eeuw” door Simon van Wetten.

In  de  goed  gevulde  zaal  nam  Simon  van  Wetten  (1955),  historicus,  geschie ‐

denisleraar,  schoolleider, archiefmedewerker, gids en woonachtig  in Gemert, ons 

mee op een zoektocht naar de betekenis van juridische termen en begrippen. Aan 

de hand van voorbeelden uit het Gemerts Rechtelijk Archief uit de  jaren 1638 en 

1639 mochten de aandachtige toeschouwers echt meelezen met het oude schrift 

in de uitgereikte kopieën van de stukken van destijds. Gelukkig dat Simon het ons 

allemaal  voorlas,  want  het  schrijfwerk  uit  de  17e  eeuw  is  voor  ons  hedendaagse 

genealogen zeer moeilijk te lezen, zeker voor degenen die een cursus paleografie 

gemist hebben. 

Wat  te  denken  van: den  los  is  geconsenteert  te mogen  doen  te  Lichtmisse metter 

somme  van  twee  hondert  gulden  lopent  gelt  metten  achterstel  van  dijen  salvo  te 

Corsmisse te virens op te seggen als men lossen sal.

Het betreft het aflossen van een schuld die voor Lichtmisse = Maria Lichtmis, twee 

februari (althans in de Gemertse contreien) voldaan moest zijn. Lichtmisse was dé 

dag  van  a andeling  van  financiële  zaken.  Opzegtermijnen  liepen  vaak  van 

Corsmisse tot Lichtmisse. 

Hieronder een aantal de revue gepasseerde termen en hun betekenis:

aanlegger = eiser

reengenoot of  reijgenoot  = nabuur, de belendende eigenaar, de eigenaar  van een 

belendend goed.

wittige  man  ende  momboir  =  de  getrouwde  vrouw mocht  geen  rechtshandeling 

plegen en moest haar man voor haar optreden. Als je deze term tegenkomt, weet 

je dat het gaat om de door de vrouw ingebrachte bezittingen bij een erfdeling.

vast ende stedich houden = bij een lening het onderpand verplicht héél te houden.

geëede of wettige momboiren  (mombers of mommers) = voogden uit de familie bij 

onmondige  kinderen  (=  minderjarigen,  beneden  de  24  jaar  +  8  maanden)  in 

tegenstelling  tot de  ´geassumeerde´ momboir die een ongehuwde vrouw toege ‐

wezen kreeg teneinde de rechtsgeldigheid van haar handelingen te verzekeren.

in  sijnne  volle  bedde    =  in  algehele  huwelijksgemeenschap  (in  gemeenschap  van 

goederen).

condivident   = mededeler  (doorgaans bij een erfdeling), heeft dus niets van doen 

met iets meedelen in de betekenis van berichten, kennisgeven. 

Ten slotte presenteerde de heer Van Wetten enkele voorbeelden van civiele en cri ‐

mi neel‐rechterlijke  procedures. Vooral  de  getuigenissen  in  strafzaken  zijn  met 

menig smeuïg randje verwoord.
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12 november Lezing Ineke Strouken: Immaterieel erfgoed

Ineke  Strouken,  bestuurslid  van  Museum  de Vier Quartieren  te Oirschot,  eerder 

directeur  van  het  Nederlands  Centrum  voor  Volkscultuur  en  van  het  Kennis ‐

centrum Immaterieel Erfgoed Nederland gaf ons in haar lezing een grondige inkijk 

in het gebied van het Immaterieel erfgoed.

De  term  immaterieel  erfgoed  is  gekozen  door  de Unesco  in  het  verdrag  inzake 

Bescherming van het  immaterieel erfgoed. De spreekster heeft meegewerkt aan 

het tot stand komen van dit verdrag en aan de implementatie ervan in Nederland.

Immaterieel erfgoed zijn sporen uit het verleden, niet tastbaar zoals gebouwen of 

voorwerpen, maar tradities, rituelen en gebruiken.

Voorbeelden  zijn  in Nederland:  het  schaatsen met  koek  en  zopie,  de  Elfsteden ‐

30 september : Workshop Zoeken met WieWasWie

Het doel van de workshop was leren goed gebruik te maken van de mogelijkheden 

van  de  zoekmachine WieWasWie  van  het  Centraal  Bureau  voor  de Genealogie 

(CBG).  En die mogelijkheden zijn zeer uitgebreid, in de gratis versie maar zeker in 

de  abonnementsversie.  Beide  versies  zijn  aan  de  orde  geweest.  Belangrijke 

aspecten daarbij waren: snel en makkelijk overnemen van de gevonden gegevens 

in  bijvoorbeeld Word,  het  inzoomen door  te  kiezen  voor  de  rol  van de  gezochte 
persoon of het soort document dat je zoekt. Verder  inzoomen op periode, woon ‐

plaats,  het  verschil  tussen  begint met  en  exact  en  het  gebruik  van wildcards  of 

jokers (*) om de gezochte naam te vinden in de verschillende spellingen of in het 

geval dat men de juiste schrijfwijze niet kent bij een achternaam of voornaam van 

horen  zeggen. De workshop was  volgeboekt  en  gezien  de  reacties  van  de  deel ‐

nemers waren ze tevreden met het aanbod en met wat ze er van geleerd hadden.

Na evaluatie van de workshop heeft het afdelingsbestuur besloten in het komend 

jaar weer een workshop te organiseren nu over het gebruik van de zoekfuncties 

van Familysearch.

Meer achtergrondinformatie (red):

mr. Thymon  Boey: Woorden‐Tolk  of Verklaringe  der  voornaamste  onduitse  en 

andere  woorden  in  de  hedendaagsche  en  alöude  Regtspleginge  voorkomende. 

Uitgegeven  in  ’s  Graavenhaage  by  Johannes  Gaillard  1773  (te  downloaden  via 

geneaknowhow.net);

Middelnederlandsch handwoordenboek. Bewerkt door J. Verdam en C.H. Ebbinge 

Wubben. Den Haag: Martinus Nijhoff 1973, ISBN 90 247 0713 7.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenniscentrum_Immaterieel_Erfgoed_Nederland
https://www.museumdevierquartieren.nl/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
https://archive.org/details/woordentolkverk00boeygoog/page/n12);
https://www.wiewaswie.nl/
https://cbg.nl/
https://www.familysearch.org/en/
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tocht,  kaarsjes  uitblazen  op  de  verjaardagstaart,  Sinterklaas,  maar  ook  land ‐

schaps elementen zoals de heide of een oude zandweg.

Er  zit  altijd  een  verhaal  achter  tradities  en  rituelen,  hoewel  dat  vaak moeilijk  te 

achter halen is. Toch blijft de kern ervan voortbestaan ondanks dat de functie soms 

verandert: het  immaterieel erfgoed  is dynamisch  in  tegenstelling  tot de  folklore, 

zoals klederdrachten, dat is bevroren erfgoed en dat sterft dan ook uit.

Ook Nederland heeft een lijst gemaakt van waardevol immaterieel erfgoed dat de 

de moeite waard is om te beschermen. 

Enkele  voorbeelden  in  Brabant:  de  Brabantse  worstenbroodjes,  het  met worst ‐

rennen in Boxmeer, het bloemencorso in Zundert en het Maasheggenvlechten.

Maar in feite is er maar een manier om het te beschermen: doordat de mensen de 

tradities in ere blijven houden, ook al zullen ze die dan zo nu en dan veranderen.

 PALEOGRAFIE: HET LEZEN VAN DUITSE DOCUMENTEN 2
Theo van Rooijen  

In  het  vorige  nummer  is  stilgestaan  bij  het  kunnen  lezen  van  een  tekst  in  het 

Sütterlinschrift. Het is natuurlijk wel zo dat dit schrift pas vanaf 1915 enigszins het 

standaardschrift  werd. Alle  documenten  van  eerdere  datum  zijn  in  het  Kurrent ‐

schrift  geschreven.  Daarom willen  wij  in  dit  nummer  stilstaan  bij  het  lezen  van 

Kurrentteksten.

Het Kurrentschrift  is,  zo  kan  in  zijn  algemeenheid wel  gesteld worden,  voor  het 

eerst door Johann Stäps, Notarius en Schreibe‐Meister (wij zouden nu zeggen een 

kalligraaf),  in  zijn  “Initial  Buchstaben und  Fundamental Vorschrifften, Wie  solche 

im Chur und Fürstl. Aemtern anjetzo gebraeuchlich”  in 1723 vastgelegd. Hij heeft 

zich verdienstelijk gemaakt met het bijeen brengen van alle mogelijke vormen van 

letters.  Zie  bijvoorbeeld  ook  de  in  1727  uitgegeven  “Neue  und  gründliche 

Calligraphia”  en  in  1735  “Gründliche Anweisung  zu Angewöhnung  einer  [netten 

Dressdner Hand]”. Onderstaand krijgt men een indruk van de vele vormen van de 

letters van het Duitse alfabet zie hieronder Tafel 9 of onder deze link.

Verderop op pagina 14 en verder  treft u aan voorbeelden van veel voorkomende 

woorden in het Kurrent schrift in diverse handschriften, het ene iets duidelijker dan 

het andere. Dit geeft een aardig idee van de ontwikkeling van het schrift.

Zoals hieronder   te zien is,  is het niet altijd even gemakkelijk om de voorbeelden 

snel te lezen. Ook binnen het Kurrentschrift heb je de nodige variaties, die vooral 

te maken hebben met de lengteverhoudingen van de boven‐, midden‐ en on der ‐

lengte van het schrift verticaal verdeeld over de grootte van de letter. Gebruikelijk 

is  bij  de  Kurrent  een  verhouding  van  1,5:1:1,5.  Bij  de  Kurrent  rond  1900  is  deze 

verhouding 2:1:2. Bij Sütterlin is dit overigens 1:1:1. Via deze link kunt u voor zowel 

http://www.lessner-ahnenforschung.com/bf1170cc07765f5c1b88da67041f5ae7_Current%201749.pdf
http://www.kurrentschrift.net/index.php?s=download
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het  Kurrentschrift  als  Sütterlinschrift  lijntjespapier  (Linien blatt)  en  oefenbladen 

(Übungsblätter) downloaden.

De  beste  methode  om  het  lezen  gemakkelijk  te  maken  is  immers  het  leren 

schrijven. Schrijven betekent dat je de letters gemakkelijker en sneller in een tekst 

kunt herkennen., En inderdaad: terug naar de schoolbanken en elke  letter, zowel 

klein als hoofdletter, oefenen en oefenen (zoals de ouderen onder ons zich onge ‐



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 14 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 15 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 16 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 17 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 18 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 19 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 20 



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 21 

twijfeld  zullen  herinneren  van  de  eerste  schrijflessen  van  de  lagere  school). Als 

hulpmiddel kunt u het alfabet en de Linien‐ en Übungsblätter gebruiken, die u via 

www.kurrentschrift.net kunt printen.

Een goede methode vind ik persoonlijk die van Helmut Delbanco: “Schreibschule 

der deutschen Schrift. Eine Anleitung zum selbständigen Erlernen der deutschen 

Schreibschrift”. Deze methode gaat uit van het Sütterlinschrift. Als je dat eenmaal 

onder  de  knie  hebt,  is  de  stap  naar  een  Kurrentschrift  gemakkelijker  gemaakt. 

Hanno  Blohm  heeft  een  methode  beschreven  die  uitgaat  van  de  Kurrent  met 

voorbeelden  van  het  begin  van  de  19e  eeuw.  Beide  methoden  zijn  voor  een 

redelijke prijs  uitgegeven door  “Der Bund  für deutsche Schrift  und Sprache e.V.” 

uit Seesen (zie www.BfdS.de). 

Daarnaast zijn er de nodige filmpjes op YouTube terug te vinden. Deze  link geeft 

een onlinecursus over het leren schrijven van het Kurrentschrift.

Dit filmpje geeft voorbeelden over het lezen van het Kurrentschrift.

Tot  slot:  onderstaand  vindt  u  een  redelijk  eenvoudige  tekst  die  u  kunt  tran ‐

scriberen. Het betreft een tekst ontleend aan “Briefe aus Amerika”, waarvan een 

voorbeeld in de methode van Delbanco is opgenomen.

www.kurrentschrift.net
www.bfds.de
https://www.youtube.com/watch?v=1AgE_4P0cSs&list=PLZ1lXOaCEiIQv8rUaS5nhRHw8gUZEQ1-b&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sE8ADGTvS6Y&list=PLZ1lXOaCEiIQv8rUaS5nhRHw8gUZEQ1-b
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 LITERATUUR EN GENEALOGIE 9:  De tolk van Java
Dik Jager  

Introductie

Voor  deze  roman  krijgt  de  schrijver  Alfred 

Birney  in  2017  de  Libris  Literatuurprijs  en  de 

Henriette Roland Holstprijs.  

Inhoud

De  hoofdpersoon  is  Arend  Noland  de  vader 

van  de  verteller Alan Noland. Arend wordt  in 

1925  geboren  in  het  toenmalig  Nederland‐

Indië  als  Arend  Sie,  jongste  buitenechtelijke 

zoon  van  de  advocaat Willem  Nolan  en  de 

gescheiden  Chinese  vrouw  Sie  Swan  Nio 

(geneagram  1).  Willem  komt  uit  een  wel ‐

gestelde  Nederlandse  plantersfamilie  met 

wortels  in Schotland.   De moeder van Willem 

is  een  Javaanse.  Arend  heeft  dus  Schots, 

Nederlands,  Chinees  en  Javaans  bloed.  Zijn 

vader heeft hem en zijn  twee broers en  twee 

zussen  nooit  erkend,  wat  toch  enigszins 
ongebruikelijk  is.  Als  jongste  wordt  Arend  door  zijn  oudere  broers  streng  en 

hardhandig aangepakt. Zijn Chinese oom Soen neemt hem af en  toe  in bescher ‐

ming en brengt hem in aanraking met enkele occulte zaken. De Chinese oma van 

geneagram 1
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de  verteller  komt  in  het  laatste  deel  van  het  boek  terug  als  haar  geest  Alan 

beschermt.

Arend  (of Arto  zoals hij  in het gezin heet) wordt als Chinees‐Indisch beschouwd. 

Tijdens de Japanse bezetting  redt dat  feit  hem waarschijnlijk  het  leven.  Later  in 

Nederland  schrijft  hij  zijn  herinneringen aan de  Indische  tijd  op. Deze memoires 

zijn  in  het  boek  als  verhaal  opgenomen en  schetsen het  gewelddadige  verleden 

van Arend.

De Japanse bezetting

Na de Japanse inval zet Arend als enige van het gezin zich voor zijn Vaderland en 

Koningin  in. Hij wil  dienstnemen, maar  zijn  oudere  broers  en moeder  verbieden 

dat.  Met  zijn  schoolvrienden  biedt  hij  verzet.  Hij  liquideert  een  groot  aantal 

Japanners, wordt zelf gevangen genomen en gemarteld. 

Arend  heeft  een  talent  voor  talen  en  kent Chinees,  Nederlands,  Maleis  en  veel 

Indische dialecten. Omdat hij officieel Sie heet naar zijn ongehuwde moeder, wil 

hij een eigen stamboom beginnen. Maar niet met de naam Nolan. Hij vraagt direct 

na de oorlog naamsverandering aan en  ‘koopt’ de naam Noland, dus  ‘geen  land’. 

Het geld krijgt hij van zijn moeder die daartoe haar juwelen verkoopt.

De politionele acties

Na  de  Japanse  capitulatie meldt Arend  zich  bij  de marine.  Hij  is  tolk  bij  onder ‐

vragingen van Indonesische vrijheidsstrijders. Tolk zijn is geen administratieve be ‐

zig heid. Bij gevechten gaan de tolken zwaar bepakt voorop, om dorpsbewoners te 

ondervragen  over  de  positie  van  de  opstandelingen. Arend  ontwikkelt  zich  tot 

vecht machine en zou honderden Indonesische vrijheidsstrijders doden. Zijn drang 

tot doden is zo groot dat hij zelfs bij thuiskomst zijn jonge nichtje – dochtertje van 

een Japanse soldaat – wil ombrengen (geneagram 1).

In Nederland

Na de politionele acties komt Arend in Den Haag terecht en trouwt zijn Brabantse 

correspondentievriendin  Annie  van  Kerkoerle,  door  hem  onaardig  het  ‘kamer ‐

olifantje’ genoemd. Ze wonen  in een nieuwbouwwijk aan de  rand van Den Haag 

vlak  bij Wateringen.  Het  gezin  krijgt  vijf  kinderen  (geneagram  2).  Annie  heeft 

weinig echt contact met haar drie zonen. “Jullie komen van een andere planeet” is 

een van haar standaarduitdrukkingen.

Het  huwelijk  is  niet  erg  gelukkig,  Annie  kijkt  veel  televisie  en  Arend  werkt 

urenlang in een kamertje. De kinderen horen het geluid van een tikmachine. Zijn 

Indische verleden achtervolgt hem. Hij is bang voor represailles en slaapt daarom 
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met  een  mariniersdolk  onder  zijn  kussen  om  niet  ongewapend  tegenover  zijn 

vijanden uit  Indië  te staan. Het boek had net zo goed  ‘De dolk van Java’ kunnen 

heten. Zijn zoons zijn bang voor deze man, het prototype van de strenge Indische 

vader.

De  woede  van Arend  en  zijn  gewelddadige  karakter  betekenen  uiteindelijk  het 

einde van het huwelijk van Annie en Arend. De kinderen worden uit huis geplaatst. 

Hun  veertienjarige  zoon Alan,  de  verteller,  komt  samen  met  zijn  tweelingbroer 

Philip  in  een  internaat  terecht. Annie  krijgt  een  (gehuwde) Scheveningse  vriend 

Willem Toet. Alan en Willem kunnen het goed met elkaar vinden.

geneagram 2

Het manuscript

Arend werkt als een bezetene een aantal  jaren verbeten aan zijn memoires. Alan 

krijgt op een gegeven moment van Willem Toet te horen dat er een kist van Arend 

bij hem staat. Na de scheiding heeft Annie die bij Willem ondergebracht. In de kist 

zit  het  manuscript  met  de  herinneringen  van Arend. Alan  leest  het  allemaal  en 

neemt ze op in dit boek. Later stopt hij de vellen papier in de brievenbus van zijn 

vader. Over  het manuscript  doen  allerlei  verhalen  de  ronde:  het  zou  geruild  zijn 

voor  een  gitaar,  het  zou  verbrand  zijn. Alan  vraagt  zijn  vader  het  opnieuw  voor 

hem op te schrijven.

Arend vertrekt met zijn vriendin Eva omstreeks de eeuwwisseling naar Spanje. Hij 

overlijdt  aan  de Costa  del Sol  en wordt  daar  begraven. Alan  en  Phil mailen met 

elkaar  over  het  verleden  van  hun  vader  en  gaan  op  onderzoek  uit  om  te  ach ‐

terhalen of hun vaders verhaal  inderdaad echt gebeurd  is. Alan bezoekt het  land 

waar  zijn  vader  is  opgegroeid  en  bezoekt  enkele  familieleden.  Het  grootste 
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geschenk  van  zijn  vader  aan  hem  als  kind  is  een  vulpen  geweest,  waarmee  hij 

uiteindelijk de angst en fascinatie voor zijn vader van zich af heeft geschreven. Na 

de dood van Arend kan hij het boek schrijven. De laatste zin laat zien dat de strijd 

die Alan tegen de waanzin van zijn vader voert, gestreden is: ‘Ik vecht niet langer, 

ik houd ermee op.’

Het geslacht Birnie

De familie waarover het boek gaat,  is – vaak één op één – gemodelleerd naar de 

bestaande familie Birnie (geneagram 3). 

 Als Schots korporaal in Nederlandse dienst huwt David Birnie in 1772 te Deventer 

met de Overijsselse Gerarda  van Goor. Zij worden de  stamouders  van de Neder ‐

landse tak van dit geslacht. Zoon George (1775‐1830) begint  in 1797 een tapijten ‐

fabriek  in  Deventer.  Diens  gelijknamige  kleinzoon  (1831‐1904)  start  een  tabaks ‐

plantage in Djember op Oost‐Java.  In 1904 bestaat het concern uit 6000 ha  land ‐

bouwgrond. Tientallen  werkmaatschappijen  bieden  werk  aan  tienduizenden  (!) 

inlandse  werknemers.  Deze  plantages  hebben  dus  een  grote  betekenis  voor  de 

ontwikkeling  van Oost‐Java.  De Tweede Wereldoorlog  en  de  dekolonisatie  van 

Nederlands‐Indië  zijn  uiteindelijk  de  nekslag  voor  het  bedrijf.  Het wordt  in  1957 

genationaliseerd. Met het familievermogen worden in Nederland nog een tijdlang 

aanvullende  bedrijfsactiviteiten,  waaronder  de  oprichting  van  een  inves terings ‐

maatschappij,  ontplooid.  De  laatste  directeur  mevrouw  Birnie‐Birnie  heeft  nog 

een ontmoeting met de schrijver gehad.

geneagram 3
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Arend  Sie  neemt  de  naam  van  zijn  vader  Nolan  aan,  maar  verandert  deze  in 

Noland.  Precies  zo  verandert  Adolf  Sie  zijn  vaders  naam  Birnie  in  Birney.  De 

tweelingbroer George Philip (‘Phil’ in het boek) Birney van de schrijver is van plan 

de geschriften van hun vader als apart boek uit te brengen. De schrijver Alfred  is 

net als zijn alter ego Alan naar Indonesië gegaan om een en ander in archieven en 

bij familieleden te controleren.

Zijn  tante  (Ella  in  het  boek)  ontkent  de  gewelddadige  verhalen  over  haar  broer, 

maar haar stiefnichtje (Poppy in het boek, zie geneagram 1) waarschuwt: “Laat je 

vader nooit naar  Indonesië komen. Hij heeft heel erge dingen gedaan. Hij wordt 

meteen doodgemaakt.”. Toen wist de schrijver het zeker: alles was waar. 

Al eerder schreef Alfred Birney over zijn vader o.a. in ‘De onschuld van een vis’  uit 

1995.  Het  hier  besproken  boek  is  een  welkome  literaire  aanvulling  op  de  infor ‐

matie  over  de  Politionele Acties.  Het  is  namelijk  beschreven  vanuit  een  aparte 

invalshoek: die van een Chinees‐Indische Nederlander als tolk bij de Mariniers. Op 

YouTube  is  een  filmpje  te  bekijken  waarin  de  schrijver  Birney  en  de  laatste 

directeur Birnie te zien en te horen zijn. Ook vind je daarop een interview van Hans 

Goedkoop met de schrijver.

Geraadpleegd:

WieWasWie

Bedrijfsarchief Birnie

Website Alfred Birney

Website George Philip Birney

In deze reeks verschenen eerder:

https://www.youtube.com/watch?v=nytoSbBDLPE
https://www.youtube.com/watch?v=GGghzJr2W2A
https://www.wiewaswie.nl/
https://www.stadsarchiefdeventer.nl/collectie/topstukken/birnie-bedrijfs-en-familiearchief
https://alfredbirney.com/
https://birney.studio/
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 BEIVAWA, (BErgeijk, EIndhoven, VAlkenswaard en WAalre) DEEL IV
Toon van Gestel  

Systematisch heb ik gegevens van de Burgerlijke Stand en het bevolkingsregister 

van een aantal (voormalige) gemeenten verwerkt om de onderlinge verwantschap 

van de plaatselijke bevolking  in kaart  te brengen. Van zeven gemeenten zijn alle 

beschik bare  bronnen  gebruikt,  van  vijf  gemeenten  worden  nog  gegevens  ver ‐

zameld.  Dit  heeft  geleid  tot  een  bestand  met  een  verknoopt  vlechtwerk  van 

onderling  verwante  personen,  dat  2/3  tot  3/4  van  alle  personen  omvat.  Dit 

vlechtwerk wordt verder geordend met verwantschap als criterium.  

Daarvoor heb  ik dit  vlechtwerk opgeknipt  in parentelen  in volgorde van grootte. 

Waar  ik  kwartierherhaling  (die  nagenoeg  onvermijdelijk  is)  aantref,  splits  ik  de 

parentelen  op  in  kwartieren. Wat  al  doende  aan  de  rand  en  onderkant  wordt 

losgeknipt,  raap  ik  als  rafel  op.  Daarbij  hanteer  ik  als  uitgangspunten:  iedereen 

hoort  erbij;  breng  zo  veel  mogelijk  personen  onder  een  noemer;  maak  geen 

onderscheid  tussen  man  en  vrouw;  verbied  kwartierherhaling  binnen  een  deel ‐

bestand;  iedereen  komt  maar  één  keer  voor  en  krijgt  zo  een  eigen  plek  in  het 

geheel; maar: doorgehakte knopen vind je in beide deelbestanden terug.

Vervolgens zijn de 389 deelbestanden weer verbonden. De rafels met de parenteel/

het kwartier waar zij het langst aan vast zaten (die met het hoogste nummer); de 

kwartieren  als  onderdeel  van  een  parenteel;  de  parentelen  aan  een  zo  groot 

mogelijke parenteel, en daarvan aan een zo oud mogelijk kwartier  (dus bij  voor ‐

keur aan 1.7). Zo is een volgorde ontstaan, met voor ieder een eigen plek. 

7 Verbeelden 

Elk  deelbestand  is  in  beeld  gebracht;  daarvan  heb  ik  er  eerder  een  aantal  laten 

zien. Van  al  deze  plaatjes  is  een  presentatie  gemaakt.  Elke  zes  seconden wordt 

een nieuw plaatje getoond (dus tien plaatjes in een minuut) en zo komt in ruim 75 

minuten de hele onderling verwante bevolking voorbij. De vorige keer heb ik laten 

zien hoe parenteel een het voortouw neemt en de zeven kwartieren ervan als een 

soort  kapstokken  de  rest  van  het  vlechtwerk  op  sleeptouw  nemen. Onder  rafel 

219c staat 10: dat wilzeggen dat het plaatje van 219c als tiende plaatje verschijnt, 

dus na een minuut. Boven 1.7 staat 210: na 21 minuten is kwartier 1.7 met alles wat 

er aan vast zit in beeld verschenen. Bij 1.1 zien we 775, zodat na bijna 78 minuten 

de  hele  bevolking  aan  ons  voorbij  getrokken  is. Alleen  de  eerste minuut  is  dan 

gebruikt om wat algemene informatie in de presentatie op te nemen.

Volgens mij is het nooit eerder vertoond, dat een hele streekbevolking zo in beeld 

is gebracht! Komt dat zien! Komt dat zien!
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8 De kwartierstaat als ‘visclub’: de staat op maat gemaakt   

Dat  je  door  te  trouwen  lid wordt  van  een  ‘visclub’  zal  voor  velen  een  verrassing 

zijn. Daarvoor gaan we eerst naar Papua‐Nieuw‐Guinea; dan  reizen we voor een 

praktische toepassing door naar Australië en dan kom ik terug met een vraag en 

een aanbod. Daarna loop ik mét commentaar langs de lijn naar het eindpunt. 

Met eerst een lange inleiding voor een lange en een korte vraag. De ene met een 

lang; de ander met een kort antwoord. 

In  het  begin  leefden onze  voorouders  verspreid  in Afrika  in  kleine  afgezonderde 

groepen. De verschillen in het Afrikaanse DNA zijn toen ontstaan. Hun (verre) ver ‐

wanten  (de  Pekingmens,  de  Java‐  en  de  Floresmens,  de  mens  van  Dlamini,  de 

Neanderthaler  en  de  Denisova‐mens)  leefden  toen  al  buiten  Afrika  (of  al  niet 

meer). Hun  vertrek wordt  samengevat  als  ‘Out  of Africa  I’. Met  ‘Out  of Africa  II’ 

verspreidde  ook  de  moderne  mens  zich  over  de  aarde.  Het  DNA  van  Papua‐

Nieuw‐Guinea tot Ijsland en van Vuurland tot Japan lijkt hierdoor verrassend veel 

op  elkaar. Ao Te Aroa  (Nieuw Zeeland) werd  als  laatste  gekoloniseerd  in  de  tijd, 

dat  hier  de  gotische  kathedralen  werden  gebouwd.  Kort  daarna,  vanaf  1492, 

begint het tijdperk van ‘de Grote Ontmoeting’. Niet iedereen kijkt daar even blij of 

trots  op  terug.  Met  de  na‐oorlogse  ona ankelijkheidsgolf  ontstonden  er  weer 

nieuwe en gelijkwaardiger  verhoudingen tussen de mensen van hier en daar. 

Yali heeft de ona ankelijkheid van zijn Papua‐New‐Guinea nog net meegemaakt. 

Zijn  ontmoeting  in  1972  met  Jared  Diamond  leverde  twee  vragen  en  twee 

antwoorden  op1  ‘Why  is  it  that  you white  people  developed  so much  cargo  and 

brought  it  to  New  Guinea,  but  we  black  people  had  little  cargo  of  our 

own?’  (Waarom hebben  jullie, witte mensen,  zoveel goederen ontwikkeld en die 

naar Nieuw‐Guinea gebracht, terwijl wij, zwarte mensen, zelf zo weinig goederen 

hadden). Het lange antwoord van Jared Diamond op deze vraag was Guns, Germs 

and  Steel  (1997)  (Zwaarden,  paarden  en  ziektekiemen)2,  de  bestseller  over  de 

oorzaken van de verschillen in ontwikkeling van de moderne mens. De vraag aan 

Yali: ‘Waarom trouw je niet met je zuster’ kende een kort en verrassend antwoord: 

‘Met wie moet ik anders vissen’.

De  huwelijksmarkt  is  dus  ook  een  sociale  markt,  die  mensen  van  verschillende 

komaf  verenigt  in  een  ‘visclub’.  (In  het Tilburgse  heet  dat  ‘de  permetatie’).  Niet 

alleen  paren  worden  (in  de  echt)  verbonden,  maar  ook  families  en  gemeen ‐

schappen.  Op  de  kermis  in  het  buurdorp  was  het  erg  handig  daar  je  neef  te 

ontmoeten; de jonge boerenmeiden en boerenjongens konden vanaf het voorjaar 

in  andere  plaatsen  ervaring  op  doen  bij  oom  en  tante;  op  reis  kon  je  bij 

familieleden  overnachten.  De Teuten  kwamen  op  hun  vaste  handelsroutes  (bij ‐
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voor beeld in Fritzlar)  niet alleen bekenden tegen, maar inmiddels ook verre neven 

en  nichten.  De  familie Verberne  uit  Lierop  verkocht  ‘lakense  goederen’  op  de 

Reede  van Texel  aan  de  Indiëgangers. Ook  toen  de  eersten  zich  definitief  daar 

gevestigd hadden bleef het contact doorgaan. Zo komt het, dat de Amsterdamse 

grootmoeder  van  mijn  kleinkinderen,  via  Texel  ook  uit  Lierop  stamt.  In  het 

algemeen kun je van Rotterdam en het Westland tot Schagen en Texel mensen uit 

deze streken (van Reusel tot Roermond) aantreffen.

Als elk huwelijk een nieuwe verbintenis is van twee verschillende groepen, die op 

dezelfde huwelijksmarkt opereren en lid worden van dezelfde ‘visclub’, vinden we 

die  ‘visclub’  terug  in de kwartierstaten van het nageslacht. Hieronder vind  je die 

van  Leo  van  de  Pas.  Leo  is  een  bekende Australische  genealoog met  een  eigen 

website3. Hij overleed in 2016, maar zijn website bestaat nog. Met hem kwam ik in 

contact,  toen  ik  in  Amsterdam  een  verhaal  ging  houden  over  DNA.  Hij 

verontschuldigde zich als NGV‐lid voor zijn afwezigheid  in verband met de grote 

afstand. Van hem kreeg ik een voorouderlijke parenteel Cox uit Borkel en Schaft. 

Vervolgens stuurde ik hem zijn kwartierstaat, zoals mijn bestand die oplevert. Dat 

zijn  107  personen  in  negen  generaties.  Daarvoor  moest  ik  wel  eerst  zijn  beide 

ouders  laten  trouwen  en  Leo  invoeren  als  nieuw  persoon.  En  dat  daarna  weer 

teniet doen. Hij was aangenaam verrast door de mogelijkheden, die mijn aanpak 

biedt. In de kwartierstaat hieronder vind je geen personen, maar de groepen, waar 

zijn  voorouders  bij  horen:  zeg  maar  de  verschillende  ‘visclubjes’,  die  door  de 

onderlinge  huwelijken  in  stand  worden  gehouden.  Dat  zijn  er  geen  107,  maar 

vijftien.

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Yali_(politician)
2  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaarden,_paarden_en_ziektekiemen 
3  https://www.genealogics.org/

kwartierstaat Leo van de Pas

https://en.wikipedia.org/wiki/Yali_(politician)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaarden,_paarden_en_ziektekiemen
https://www.genealogics.org/
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Je  ziet  hier  ook  op  kleine  schaal  hoe  het  werkt:  vanuit  het  verleden  lopen 

afstammingslijnen  naar  de  toekomst  van  het  heden.  Daarbij  sluiten  kleinere 

afstammingslijnen  (met  een  hoger  nummer)  aan  op  grotere  (met  een  lager 

nummer)  die  uitmonden  in  een  van de grote dorpsbomen. Een nieuwe groep  in 

een  oudere  generatie  heeft  dan  ook  altijd  een  hoger  nummer,  dan  die  in  een 

jongere  generatie  Daarnaast  neemt  een  jongere  generatie  (3.1 met Maria Anna 

Smets  als  stamhoudster)  het  voortouw  over  van  een  oudere  generatie  (3.4 met 

Jan Smets en Wilhelmina vd Berg als aartsouders).

Leo zelf hoort  thuis  in  kwartier  3.1. Van vaderskant  vind  ik  van Leo weinig  voor ‐

ouders  terug: de meeste komen van moederskant. De grote  rafel  aan de onder ‐

kant  223a  sluit  op  2  plaatsen  aan. Waar  wel  voorouders,  maar  geen  nieuwe 

groepen meer verschijnen, geef ik dat aan met een ↓ . Het heeft dan ook geen zin 

om  tot  107  te  gaan  tellen. De  verschillende  groepen  heb  ik  zoveel mogelijk  van 

een eigen kleurtje voorzien. Genoeg keus dus bij het uit vissen gaan.

Parenteel 3 stamt uit Borkel en Schaft, no 12 uit Valkenswaard en 14 uit Bergeijk. 

Het aantal personen  in de vijftien deelbestanden (zie het overzicht)  is 4.168. Een 

deel  van  deze  personen  is  geen  (verre)  verwant,  maar  van  de  ‘koude  kant’  of 

onderdeel  van  de  ‘rafelige  rand’.  Anderzijds  komen  er  ook  verwanten  voor  in 

andere groepen;  in elk geval  in de kwartieren 3.2, 3.3, 12.1 en 12.2  (zie hetzelfde 

overzicht). 

Tabel 1 overzicht stambomen Leo vd Pas
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Als  ik  alle  groepen  van  het  verknoopte  vlechtwerk  (parentelen,  kwartieren  en 

rafels) optel, kom ik op 389 ‘stambomen’. Als ik dat deel door 15 heb ik 26 keer een 

Leo  vd  Pas  nodig  om  elke  groep  te  koppelen  aan  een  (genealogisch  actief) 

persoon.  Maar:  er  zal  ook  overlap  zijn;  daarom  houd  ik  het  vooralsnog  op  50. 

Daarentegen: Leo, zoals ik, hoort tot de grootoudergeneratie. Met jongere gene ‐

raties  verdubbelt  of  verviervoudigt  het  aantal  groepen  in  het  voorgeslacht  en 

daardoor vermindert het aantal benodigde personen weer. Eerder al schatte ik het 

aantal  ‘streekstambomen’  in Nederland op 200. Als per  streekstamboom met 50 

personen  alle  ‘deelstambomen’  vertegenwoordigd  worden  wordt  met  10.000 

(genealogisch actieve) personen dus heel Nederland bestreken inclusief alle kieren 

en gaatjes.

NB  Dat  rekenen  moet  (alhoewel  niet  altijd  en  overal),  ben  ik,  zoals  jullie  weer 

merken, mijn hele leven al van mening.

Hieronder  de  aartsouders,  stamouders  en  stamhouders  uit  de  kwartierstaat  van 

Leo  van de Pas. Helemaal  rechts  de  totale  nakomelingschap  van die  voorouder; 

links  daarvan  het  aantal  zonder  overlap met  anderen.  Die  overlap  zal  niet  altijd 

samenvallen met  die  bij  Leo  zelf. Van  Leo  komen  dus minstens  2215  verwanten 

voor in het bestand en hoogstens 7848. De werkelijkheid zal in het midden liggen. 

Een match in cMorgan levert m.i. aanzienlijk minder op. 

Tabel 2: overzicht minimaal en maximaal aantal verwanten Leo van de Pas.
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Door de vijftien deelbestanden als ged.com in een nieuw bestand in te lezen en de 

doorgehakte  knopen  opnieuw  te  verbinden  kan  ik  een  nieuw  ‘Leo  van  de  Pas’ 

bestand  samenstellen:  ‘BEiVaWa á  la  carte’ dus. De presentatie  van vijf  kwartier 

kan  ik  toesnijden  op  Leo  en  zijn  voorgeslacht,  zodat  er  uiteindelijk  een  zes 

minuten overblijven. Je vindt het aantal plaatjes per deelbestand in het voorvorige 

overzicht met het aantal personen per deelbestand. Naast het algemene deel kom 

je met  zes  seconden per plaatje op  vier minuten uit  bij  40 plaatjes. En wat  voor 

Leo  kan,  kan  dus  voor  iedereen,  die  deel  uitmaakt  van  de  streekbevolking  van 

Bergeijk, Valkenswaard, Waalre en vooralsnog een weinig Eindhoven.

Je  ziet  zo  ook,  wat  JIJ  aan  dit  bestand  kunt  hebben:  niet  alleen  vind  je  je 

voorouders terug (die zal  je al wel gevonden hebben tenzij  je  je beperkt hebt tot 

de mannelijke  lijn); maar  je  vindt ook  (voor  zover  ze uit het onderzochte gebied 

komen) de nabije en verre verwanten en de aanverwanten terug. Dat zijn er heel 

wat meer,  dan  die  éne  DNA‐match  (hoewel  dat  wellicht  veel  spannender  is;  en 

contact  leggen met  die  éne  is  ook  heel  wat  anders,  dan  ontdekken,  dat  zowat 

iedereen in het dorp familie is). Dit bestand levert je voorouders als onderdeel van 

een groter geheel en per  voorouder een hele hoop  familie. Zo kun  je de wortels 

van  je  familie  terug  gevonden  hebben  bijvoorbeeld  in  Booischot,  zonder  te 

beseffen, dat je via grootmoeders kant verbonden bent met nagenoeg iedereen in 

het eigen dorp én in de buurdorpen. 

De  gegevens  zijn  voor  iedereen  beschikbaar.  Het  bestand  (een  oudere  versie) 

staat als stamboomcontainer op de website van de NGV, maar  is  tijdelijk  (?) niet 

beschikbaar. 

Op  https://www.genealogieonline.nl/en/genealogische‐data‐golse‐genen/  vind  je 

de gegevens van  een oudere versie. Het is m.i. onzin om iets dat al is uitgezocht 

opnieuw uit te zoeken; maar wie wil mag het wiel opnieuw gaan uitvinden en alles 

controleren.  Wie  het  bestand  wil  benutten  als  een  klapper  of  een  bevol ‐

kingsreconstructie om de eigen stamboom aan te vullen: ga je gang. Ook al is het 

bestand veel meer dan dat. Wel zijn het kale gegevens: voor de aankleding moet 

jezelf zorgen. Dat onderdeel ervaren de meeste onderzoekers als het plezierigste. 

Dat  word  je  dus  niet  afgenomen.  De  gegevens  zijn  rechtstreeks  en  uitsluitend 

ontleend  aan  de  bronnen  en  daardoor  ook  direct    controleerbaar. Als  ik  je  kan 

helpen,  hoor  ik  het  wel:  awjmvangestel@gmail.com  En  als  je  gegevens  hebt 

overgenomen, en ik die later weer (vaak herkenbaar) terug vind op genealogische 

sites, zie ik de herkomst graag vermeld. 

Je  kunt  ook  mij  helpen:  stam  je  zelf  (deels)  uit  het  gebied  van  Bergeijk, 

Valkenswaard of Waalre (evt Stratum of zelfs Eindhoven, desnoods Gestel), stuur 

me dan een kwartierstaat tot en met de voorouders van rond 1890. Dan maak ik 

https://www.genealogieonline.nl/en/genealogische-data-golse-genen/
mailto:awjmvangestel@gmail.com
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(1) een kwartierstaat zoals van Leo vd Pas, gebruik die (2) voor een overzicht van 

deelbestanden (1.1 t/m 230c) en wie daarin voorouders heeft, stuur desgewenst (3) 

een  ged.com  van  die  deelbestanden  toe  voor  een  bestand  á  la  carte  en  (4)  een 

presentatie á la carte. Althans voor zover je het geduld op kunt brengen, want dat 

gaat niet  in een vloek en een zucht. Zo wil  ik uitvinden hoe groot de groep per ‐

sonen  moet  zijn,  waarin  alle  deelgroepen  van  de  onderling  verwante  streek ‐

bevolking  vertegenwoordigd  zijn.  Hoe  jonger  de  proband  van  de  kwartierstaat 

hoe  kleiner  de  groep  kan  zijn:  maar  uiteindelijk  maak  je  zelf  uit,  wie  je  als  uit ‐

gangs punt van de kwartierstaat kiest.  In een volgend   nummer wil  ik dan de uit ‐

komst publiceren  (waarin vanzelfsprekend de privacy gewaarborgd zal  zijn). Hier 

alvast  een  eerste  overzicht,  waaraan  naast  Leo  vd  Pas  teamgenoten Anton  en 

Mark hebben bijgedragen. Deze 3 personen nemen 34 van de 389  ‘visclubs’ voor 

hun rekening. 223a komt bij alle 3 voor; 124a bij twee van de drie. 

Heel benieuwd ben ik naar jullie kwartierstaten als bijdrage aan dit onderzoek: zie 

het emailadres hierboven.   
9  Langs de zijlijn naar de eindmeet 

Een doorgeefluik van DNA.

Het bestand laat zien hoe DNA van generatie op gene ‐

ratie wordt doorgegeven. Wie geeft het door; wie krijgt 

het. Als de methode van de DNA‐match vergeleken kan 

worden met vissen in een vijver met een hoop op ‘beet’, 

dan  levert  deze methode álle  vissen  van een  vijver  vol 

met  verre  verwanten  en  altijd  prijs.  Niet  dat  elke  ver ‐

want nog als zodanig herkenbaar zal zijn aan het DNA, 

maar dat  is niets nieuws. Zelf heb  ik een erfelijk tekort 

aan  bloedplaatjes  (en  hoef  of  mag  geen  bloed ‐

verdunners slikken). Het ene familielid laat onmiddellijk 

de blauwe plekken zien, die bij stoten gemakkelijk ont ‐

staan;  het  andere  heeft  geen  flauw  idee,  waar  ik  het 

over  heb  (ook  binnen  een  gezin).  DNA  als  herken ‐

ningsmiddel  is dan ook beperkt en werkt meer als een 

lot in de loterij; in plaats van een gokje te wagen, kun je 

dus  ook  een  populatiebestand  zoals  BEiVaWa 

raadplegen. 

Tabel 3: Overzicht van de ‘visclubs’ van Leo vd Pas en 

teamgenoten Anton (JG) en Mark (MvdE)
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Een moederbestand

In  het  bestand  zijn  alle  genealogisch  relevante  gege vens  van  de  bevolkings ‐

registers  en  de  burgerlijke  bestanden  (voor  zover  verwerkt)  van  de  gemeenten 

opgenomen. In beginsel hoef je die dan niet meer te raadplegen. Maar er kunnen 

dus nog steeds fouten in zitten: fouten bij het aanleggen van de registers, bij het 

vastleggen van de aktes, bij het verwerken of  interpreteren van de gegevens; of 

van  gegevens,  die  niet  eenduidig  zijn  (de  huwelijksgetuige,  neef  van  de  compa ‐

ranten, maar hoe dan?!). Die kun (moet) je verbeteren, als dat blijkt. Maar je moet 

het  bestand  niet  aanvullen  met  andere  gegevens  van  buiten  de  verwerkte 

bronnen. Als  je  niet weet, welke  bronnen  verwerkt  zijn  én  of  deze  systematisch 

verwerkt zijn, dan wordt het een allegaartje en is het niet langer representatief of 

betrouwbaar. Je  kunt  uit  een moederbestand dus wel  gegevens uitvoeren, maar 

niet willekeurig gegevens invoeren, dan verliest het zijn functie. 

 

Stambomen ‘in het wild’ 

Het  meeste  stamboomonderzoek  beperkt  zich.  Het  is  als  een  tuin(tje)  vol 

prachtige planten, waarin al het andere als onkruid wordt gewied. En soms is het 

als  een  perk met  één  gewas, waarin  slechts  één  familienaam  tot  bloei  komt.  In 

BEiVaWa vind  je  stambomen  in het wild. Er  is niet gezocht, maar gevonden: elk 

persoon, elke relatie is  in het bestand opgenomen en daarna pas is gekeken: hoe 

zit  dat  in  elkaar:  wiens/wier  nageslacht woekert  hier  vooral  en welke  voorouder 

wordt vooral met elkaar gedeeld. En waar komt toch al dat DNA vandaan? Wie de 

siertuin  in ere wil houden heeft hier niets aan, maar wie wil dolen  (en eventueel 

verdwalen) in het stambomenbos kan hier terecht voor een ándere genealogische 

beleving. 

Kwartierherhaling 

Wie  in  het  stambomenbos  verdwaalt  stelt  zich  vast  de  vraag  ‘was  ik  hier  al  niet 

eerder’  en  ‘hoe  ben  ik  hier  gekomen’?  Dat  kwartierherhaling  volop  voorkomt 

maakt,  dat  je  langs  verschillende  lijnen op hetzelfde punt uit  kunt  komen.  In de 

kwartierstaat van mijn kleinkinderen, door mijn programma gegenereerd, vind ik 

als  eerste  567  (en  566)  =  555  Cornelia  Adriaen  Dirven  (en  554  Jan  Jan  Claas 

Naalden). (NB Het gaat hier om het huwelijk in Prinsenbeek van het huwelijk van 

de ouders van mijn grootmoeder; hun grootouders waren neef en nicht; sindsdien 

is er kennelijk op een ruimere huwelijksmarkt een keus gemaakt.)  In  ‘Non omnia 

possumus  omnes’  van  Leo  Adriaenssen,  waarin  iedereen  uit  Midden‐Brabant 

voorgeslacht  vindt,  is  het  aantal  kwartierherhalingen  in  zijn  eigen  kwartierstaat 

274. Nu  stammen wij niet af  van nummers maar van mensen.  In BEiVaWa komt 
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iedereen  slechts  één  keer  voor  (behalve  in  de  doorgehakte  knopen,  die  daarna 

verdubbeld  worden)  en  komen  in  de  kwartierstaat  de  verschillende  kwartieren 

voor, waarin ons voorgeslacht zich heeft opgesplitst. Zo zou het prachtig zijn, als 

er  nog maar één Karel  de Grote  zou  zijn  in plaats  van de duizenden, die  je  kunt 

aantreffen in het voorgeslacht van onze medeNederlanders. Dan kun je vanaf die 

ene Karel de afstammingslijnen naar al die duizenden Nederlanders bewandelen 

en al die herhalingen vermijden. Je vervangt dan het overbodig veelvoudige door 

het  overzichtelijke  enkelvoudige  (en  dat  is  al  ingewikkeld  genoeg).  Dat  zou  ook 

voldoen  aan  wat  het  ‘scheermes  van  Ockham’  wordt  genoemd:  Vermijd  het 

meerdere,  waar  het  enkele  volstaat  (=  Pluralitas  non  esse  ponendam  sine 

necessitate). Een middeleeuws recept voor zindelijk redeneren.  

Algemeen en bijzonder 
Elke  genealoog  heeft  haar/zijn  eigen  bijzondere  verhaal:  ‘Bij  ons  in  de  familie!’. 
Hoe jonger het verhaal, hoe minder mensen er bij betrokken zijn. Maar verder weg 
in de tijd, groeit het aantal betrokkenen. Het ‘Spoorloos verhaal’ uit de 19de eeuw, 
waarmee mijn eigen genealogisch onderzoek begon, bleek uiteindelijk voor hon ‐
derden hun ‘bijzondere verhaal’ te zijn. Als je nog verder terug gaat in de tijd blijft 
het  verhaal wel  bijzonder, maar  de  groep,  die  het  aangaat wordt  steeds  groter. 
Dan is het niet meer ‘bij ons in de familie’, of ‘bij ons in het dorp’, maar ‘hier in de 
streek’,  of  ‘hier  in  Brabant’  en met  Karel  de Grote wordt  het  ‘hier  in  Europa  en 
elders  in de wereld’. De 10de generatie van je kwartierstaat of de oudst bekende 
drager van een achternaam (familienaam, als je wil) is dan ook niet alleen voor jou 
bijzonder  en  van  belang,  maar  ook  voor  de  honderden  tot  duizenden  andere 
nakomelingen, met wie je die voorouder deelt.

De demografische transitie 

In 1815, als de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden worden samengevoegd telt 

het  Noorden  ongeveer  1.5  miljoen  inwoners.  In  1900  zijn  dat  er  vijf  miljoen. 

Inmiddels  zijn  dat  er  17  miljoen.  De  snelle  groei  van  het  aantal  inwoners  staat 

bekend als de demografische transitie. Met de komst van de anticonceptiepil rond 

1970  eindigt  in  Nederland  die  periode  van  gestage  groei.  De  gehele  periode 

waarover  gegevens  van  de  Burgerlijke Stand  en  het  bevolkingsregister  beschik ‐

baar  zijn,  zoals  verwerkt  bij  het  samenstellen  van  het  verknoopte  vlechtwerk 

BEiVaWa valt binnen de demografische transitie. Dat betekent over het algemeen 

grote gezinnen, die met vele andere gezinnen verknoopt zijn. Hierdoor wordt het 

samengaan  van  parentelen  tot  een  gemeenschappelijk  nageslacht  uitgesteld  en 

duurt het langer totdat de jongste generatie van dezelfde voorouder(s) afstamt.   



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 36 

 BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN
Co van het Groenewoud  

Historische atlas NL 

Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt

Auteurs: Martin Berendse en Paul Brood

Cat.nr: 05‐BRE

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog 

veel meer? Zijn  er  nu  17,  7,  10,  11,  of  12 Nederlandse provincies? Sinds wanneer 

komt de Rijn bij Lobith ons land binnen? 

En waarom heet de  staande  leeuw die Nederland op oude kaarten verbeeldt de 

Leo Belgicus. Op deze en nog heel veel meer vragen geeft de Historische atlas NL 

antwoord  in  woord  en  beeld.  Een  rijk  geïllustreerd  overzichtswerk  waarin  oude 

kaarten,  vredesverdragen  en  andere  sleuteldocumenten  het  verhaal  van  de 

wording  van  Nederland  vertellen  en  laten  zien  dat  de  namen  ‘België’  en 

‘Nederland’  precies  hetzelfde  betekenden. Veruít  de meeste  historische  stukken 

komen uit het Nationaal Archief, de schatkamer van onze geschiedenis. Uiteraard 

zijn het Plakkaat van Verlatinge (1581) en de oerver síe van onze huidige grondwet 

(1848)  in  de  atlas  opgenomen.  Maar  ook  veel  onbe kendere  stukken,  zoals  het 

Verdrag van Londen (1839), dat ervoor zorgde dat Roermond niet in België, maar 

in  Nederland  kwam  te  liggen.  De  kaarten  in  de  atlas  variëren  van  het  oudste 

cartografische  materiaal  tot  nieuwe  over zichts kaarten  die  laten  zien  hoe  en 

wanneer de huidige  landsgrenzen  tot  stand kwamen en … soms nog steeds niet 

helemaal duidelijk.

Uitgave 2019 ‐ 207 bladzijden

Particuliere archieven in Nederland

Auteur: H. J.A.H.G. Metselaars

Cat.nr: 21‐MLS

Deze uitgave bevat duidelijke, systematische en uitgebreide informatie over parti ‐

culiere  archieven, welke  berusten  bij  een  aantal  instellingen,  die  geen  openbare 

archiefplaatsen  zijn  in  de  zin  van  de Archiefwet  1962.  In  de  archiefplaatsen  van 

rijk,  gemeenten  en waterschappen  bevinden  zich  ook  archieven  van  particuliere 

instellingen  en  personen.  Maar  …  particuliere  archieven  worden  ook  elders 

bewaard, onder meer bij documentatiecentra, musea en bibliotheken. In dit boek 

worden  circa  5000  verschillende  particuliere  archieven  vermeld.  De  inhoud  is 

gebaseerd op gegevens die de erin opgenomen instellingen hebben geleverd.

Uitgave 1992 ‐ 518 bladzijden



De Twee Kwartieren   Jaargang 27 ‐ nr. 4 ‐ december 2019 37 

  TRANSCRIPTIE OUD SCHRIFT
Theo van Rooijen  

Die Reise dauerte sieben Wochen und zwei Tage.....

Lieber Freund, ich kann dir mitteilen, daß der ober=

ste Koch einen Küchengesellen hatte. Der wurde

krank. Der Kapitän war Doktor und Apotheker zugleich. 

So fragt der Kapitän ihn: "Was fehlt dir?" Er weiß es nicht. 

Der Kapitän weiß es auch nicht. Er denkt nach. Da weiß

er es. Er sagt: "Ich will dir Nr. 13 aus dem Medizinkasten

geben." Er geht hin. Nr. 13 ist alle. Der Kapitän denkt: "Du 

mußt dem Menschen doch helfen, denn er gehört zu deinen

Schiffleuten. Nr. 13 ist alle." So mischt er Nr. 6 und Nr. 7. 

Das gibt auch Nr. 13. So geschah es.... Der Küchengeselle 

kriegte von Nr. 13 einen Durchfall, der reichte vom Schiff

bis nach New York.

Mit dem Durchfall des Küchengesellen fing bei mir das

Glück an. Ich ging zum obersten Koch und sagte: "kann ich

einspringen?" Er guckte mich von oben bis unten an, .....

schmunzelte und sagte: "Ich will's versuchen".

An dem Tage habe ich mich zum erstenmal nach der Arbeit

ordentlich sattgegessen.

(N.B.: Durchfall = diarree.)

Paupers en boeven ‐ 200 jaar stra olonie Veenhuizen

Auteur: Jan Libbenga

Cat.nr: 13‐LGA

Van pauperparadijs tot strafgevangenis: de Drentse kolonie Veenhuizen kent geen 

gelijke. Het  volledige  dorp,  eigendom van  het Rijk,  kreeg  bijnamen  als Hollands 

Duivelseiland en Hollands Siberië, en  is vaak bezongen op de grammofoonplaat, 

dankzij de etherpiraten die er ook zaten opgesloten.

Wat begon als sociaal experiment van generaal Johannes van den Bosch groeide 

uit tot een speeltuin van justitie. De kolonie had als eerste een open gevangenis, 

kampen  voor  Jehova’s Getuigen  en  verkeersdelinquenten,  drugsvrije  afdelingen 

en een werkkamp voor jongeren.

Behalve de Vier  van Breda, meesterkraker Aagje M., de Heinekenontvoerders en 

crimineel Stanley Hillis, zaten hier ook heel wat bekende Nederlanders die wegens 

rijden onder invloed als straf bomen moesten kappen.

Uitgave 2018 ‐ 288 bladzijden
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Anton Neggers

Dik Jager

Martien van de Donk

Marie‐Louise van Wijk

Peter Roosenboom

Astrid Magielse‐Dix

Co van het Groenewoud

e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

  BESTUUR VAN DE AFDELING KEMPEN‐ EN PEELLAND

Voor advies en hulp bij uw genealogieprogramma:

(voor kontakt klik op e‐mailadres)

GensDataPro:  André Van Damme e‐mailadres

GensDataPro Wim van Stek e‐mailadres

Aldfaer Johan van Hassel e‐mailadres

PRO‐GEN Ben Bal e‐mailadres

GRAMPS Peter Roosenboom e‐mailadres

Webtrees Peter Roosenboom e‐mailadres

Nederlandse Genealogische Vereniging

Website           https://ontdekjouwverhaal.nl/

NGV‐KPL        https://ontdekjouwverhaal.nl/onze‐afdelingen/kempen‐en‐peelland/

  VOOR ONDERSTEUNING EN ADVIES

  MUTATIES LEDENLIJST
Co van het Groenewoud  

Per 1 november 2019 had de NGV 6327 leden en 568 bijkomende leden, waarvan 
voor de afdeling Kempen‐ en Peelland 260 leden en 25 bijkomende leden.

Voor correspondentie aan de NGV gebruikt u het postadres: 
NGV, postbus 50, 3980 CB Bunnik
Onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

voorzitter

secretaris

penningmeester a.i.

2de secretaris

public relations

scanbeheer

ledenadministratie
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