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  VAN DE VICEVOORZITTER

Bij afwezigheid van de voorzitter van onze afdeling wil ik, 

aan het eind van het lopende door pandemie bijzondere 

jaar, aandacht vragen voor alle vrijwilligers. Volgens CBS zijn 

landelijk in vooral sportverenigingen, scholen en in de cul ‐

tuur veel vrijwilligers te vinden. Zij vervullen hun rol met 

veel plezier, enthousiasme én deskundigheid. Ook binnen 

de NGV, een volledige vrijwilligersorganisatie, is dit het 

geval. Niet alleen in het hoofdbestuur en verenigings cen ‐

trum maar ook de manier waarop vele functies met elan in 

de afde lingen door vrijwilligers worden vervuld is bewon ‐

derens waardig. Het zijn niet alleen de besturen maar vele 

anderen die zorgen voor de basis van een aantrekkelijke 

NGV. Zoals redactie afdelingsblad (in onze afdeling 100% di ‐

gi taal), organisatoren en medewerkers bij activiteiten zoals 

lezing en of een tijdelijke taak in een project; zij zorgen voor 

de basis van een aantrekkelijke NGV.

Of de vrijwilliger nu een enkele keer of met grote regelmaat 

de tijd vindt om zich in te zetten, de gemiddelde vrijwilliger  

zit niet te wachten op een compliment, de waardering daar ‐

voor mag echter best eens uitgesproken worden. Daarom, 

passend in deze tijd, vanaf afstand een schouderklopje.

Reden om te beginnen aan een taak als vrijwilliger is mees ‐

tal om binnen het eigen interessegebied een zinvolle tijds ‐

be steding te vinden met daarbij (nieuwe) sociale contacten 

en de daaruit voortvloeiende kennismaking met mensen 

met andere achtergronden en vakkennis; dit geeft meer 

voldoening dan een geldelijke vergoeding. Aan de orga ‐

nisatie de taak om vrijwilligers te koppelen aan een taak die 

hen past en men ook ambieert. Daarbij ook waken voor 

overbelasting en/of a ankelijkheid van één persoon; 

gelukkig is dat binnen KPL goed geregeld.

Wat soms gebeurd is dat er wat geringschattend naar 

vrijwilligers wordt gekeken: hobbyisten. Op zich vreemd 

want bij diezelfde persoon werd in zijn of haar werkzame 

leven niet getwijfeld aan deskundigheid, blijkt dat dus soms 

anders zodra een nagenoeg zelfde functie als vrijwilliger 

wordt ingevuld. Gelukkig bestaat die waardering er ook 

zeker wel tussen vrijwilligers onderling en in de literatuur. 

Geen reden om achterover te leunen maar met nieuwe 

vrijwilligers steeds naar nieuwe uitdagingen te blijven 

zoeken. Heeft u belangstelling dan zijn er nog vacatures, 

neem contact op met de secretaris KPL of voor landelijke 

vacatures (onder andere kennis van Wordpress) met de 

landelijke secretaris.

Bij een van de nieuwjaarsbijeenkomsten werd een artikel 

aangehaald waarin op basis van onderzoek was vastgesteld 

dat vrijwilligers gelukkiger en langer leven! Een ideale 

combinatie om vrijwilliger te zijn of  te worden.
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Het Bestuur vergadert op 7 december via beeldbellen. Heb 

je onderwerpen waarvan je wilt dat het Bestuur die 

bespreekt, stuur die dan naar de secretaris.

Corona

Het Bestuur heeft jullie gemeld dat alle activiteiten de rest 

van dit jaar 2020 geannuleerd zijn. In een Nieuwsbrief zijn 

enkele suggesties gedaan om vanachter de computer toch 

iets aan genealogie te doen.

In december beslist het Bestuur over het wel of niet door ‐

gaan van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Over de bijeenkomsten in de eerste maanden van 2021 is 

nog niets te zeggen. Via Nieuwsflitsen houdt het Bestuur 

jullie op de hoogte.

Na overleg met de bibliotheken en de Heemkundekring 

Drijehornick heeft het bestuur besloten alle stamboom ‐

spreekuren tot 2021 af te gelasten.

Bibliotheek Dommeldal te Geldrop heeft ons voorgesteld 

een lezing te geven die zij onder hun leden digitaal distri ‐

bueren. Ook de overige bibliotheken waar wij spreekuren 

houden sloten zich hier bij aan.  Er is een webinar gemaakt 

om interesse te wekken voor het stamboomonderzoek dat 

zal uitgezonden worden door de bibliotheken van Geldrop, 

Eindhoven, Veldhoven, Best en Helmond.

Algemene Leden Vergadering

De respons op de digitale stemming over de Bestuurs ‐

voorstellen was enorm goed. Hartelijk dank ervoor.

Voorstel             akkoord       niet akkoord

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

* Benoemingen:

  Neggers, Van de Donk, 

  Roosenboom, Van Dingenen 

  en Van Balkom 156 0

* Mandatering afgevaardigde

   naar Algemene Vergadering NGV 156 0

* Begroting 2021 1 1

* Jaarverslag 2019

  (secretarieel en financieel) 143 0

* Notulen ALV 12‐11‐2019 145 0

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

In totaal hebben er 188 van de 259 aangeschreven leden 

gereageerd; dat is 72,5%

Aantal leden eens met alle voorstellen: 131

Aantal leden eens met één of meer voorstellen: 57

(Ter vergelijking: bij de laatste fysieke ALV: 42 van de 288 

leden; dat is 15%).

 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN

mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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  CURSUSSEN IN 2021 en  AFDELINGSBIBLIOTHEEK

De cursuscoördinator is het bestuurslid Ria van Dingenen 

(2de secretaris).

De cursus Aldfaer II is deze maand gelukkig doorgegaan.

Het Bestuur is voornemens om – ijs en corona dienende ‐ 

volgend kalenderjaar weer een aantal cursussen te orga ‐

niseren. 

Het maximum aantal deelnemers voor een cursus is 10, de 

cursus gaat door bij minimaal 7 deelnemers. Het maximale 

aantal deelnemers aan een workshop is gesteld op 15, met 

een minimum van 10.

Het cursusbedrag is gebaseerd op het kostendekkend zijn 

van een cursus. Niet‐leden betalen een toeslag van €5 per 

dagdeel. Na aanmelding krijgen de deelnemers bij de 

bevestiging een cursuscode. Als het minimum aantal deel ‐

nemers bereikt is, krijgt u nader bericht over de betaling en 

dergelijke. Betalingen via NL73 INGB 0589 6198 02 ten 

name van Penningmeester NGV; vermeld altijd minimaal 

KPL en eventuele cursuscode.

Er wordt in elk geval in het 

voorjaar weer een cursus 

GensDataPro gegeven.  

Deze cursus vindt op vier 

opeenvolgende donderdagen 

van 13.30 ‐ 16.00 uur plaats in 

’t Trefpunt, zaal 4, op 4, 11, 18 en 25 maart 2021. Ledenprijs: 

€37; niet‐leden €57. Aanmelden via het secretariaat.

Bij voldoende belangstelling komen er 

ook cursussen Aldfaer I, Paleografie I of 

II en Genealogie I (voor beginners).  

Bovendien kun je na deze laatste een 

vervolgcursus Genealogie II (voor ge ‐

vorderden: Familiegeschiedenis)  doen. 

Je kunt je belangstelling voor deze 

cursussen alvast ook via het 

secretariaat duidelijk maken. Dan word je als een der 

eersten door de cursuscoördinator geïnformeerd.

BIBLIOTHEEK

Een aantal leden heeft nog boeken in huis. Inleveren in ’t 

Trefpunt is voorlopig niet mogelijk. Neem alsjeblieft contact 

op met de bibliothecaris. Eventueel kunnen boeken bij 

bestuursleden in de buurt afgegeven worden.

Het zoeken naar boeken gaat als volgt: ga naar de NGV‐site 

www.ngv.nl . Kies voor de linker tegel Digitale Collecties en 

klik op Collecties. Klik op de knop Catalogus KPL.

Vervolgens in het menu Zoek onderaan de gegevens 

invullen. Je kunt ook de zoekfunctie Zoek rechtsboven 

gebruiken.

mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:afdeling-kpl@ngv.nl
https://www.ngv.nl/


De Twee Kwartieren jaargang 28 ‐ nr 4 ‐ december 2020 6 

Het zoeken naar je ‘roots’ c.q. ‘afstamming’ en in het 

bijzonder de verhalen die daarbij horen is eigenlijk wel het 

meest interessante van een genealogie. Maar misschien 

geldt dat niet voor iedereen. 

Zoals ik al in het vorige artikel heb geschreven, ben ik 

destijds eigenlijk begonnen met zoveel mogelijk data voor 

mijn parenteel te verzamelen. Dat geeft wel direct resultaat 

en geeft  tevens ook een goed overzicht over de samen ‐

stelling van je (verre) familie. 

Maar achteraf gezien had ik eigenlijk ook direct de ‘levens ‐

verhalen’ rondom iedere stamhouder moeten opschrijven. 

Nu moet ik dat allemaal nog ‘verzamelen’. Voor zover dat 

natuurlijk nog lukt.

Aanpassing van de zoektocht

Vorige keer heb ik geschreven over mijn ontmoeting (vele 

jaren geleden) met Jan Suijkerbuijk, toenmalig archivaris 

van het regionale archief in Oirschot. Hij vertelde mij toen 

waarom ik niet verder op de naam KROON moest zoeken 

maar op VAN KRO(O)NENBURG (c.q. dus ook op alle 

varianten daarvan). Met een C of een K.

KROON was zoals bleek een logische a orting. De 

aanwijzingen van Jan waren ook direct weer de start van 

een nieuw deel van mijn genealogische zoektocht. 

Een topografische aanwijzing

Zoals de volledige achternaam met het voorvoegsel VAN al 

aangeeft, komen wij ‘ergens’ vandaan. Dat kon natuurlijk 

van alles zijn. Dit maakte het ook weer interessant en 

spannend. Ik ben daarna direct  begonnen met te ‘googlen’, 

om wat uitgangspunten te krijgen. Maar daar werd ik ook 

niet zo veel wijzer van, totdat ik besloot om het dichter bij 

huis te zoeken. In Brabant dus en om het van daaruit op te 

bouwen.

Maar waar precies zou ik de eerste ‘van Cro(o)nenburg‘ kun ‐

nen vinden? Uiteindelijk kwam ik uit in 1533 in Oirschot. 

Althans, in de BHIC* archieven (ORA ‐ Oirschots Rechtelijk 

Archief) in de Aktes 269 ,270, 271, 272 stond een vermelding 

van ene joffr. Henrick (Henrica) van Croonenburgh. Zij zou 

gehuwd zijn met Willem van Lodewijk (Loijwijchs) VAN 

Herzel (Hersel). Na veel zoeken vond ik de plek of hertgang 

met de naam Hersel. Die ‘plek’ lag tegen Oirschot en tegen 

de hertgangen Notel en Verrenbest aan. Vandaar uit ben ik 

verder op zoek gegaan. Ik had een aanknopingspunt. Maar 

hoe nu verder? 

Henrick (Henrica) zou in ca. 1490 in Oirschot geboren zijn 

  MIJN GENEALOGISCHE ZOEKTOCHT VAN BIERVILTJE TOT HET "SPLINTERTJE" deel 2
Ferry Kroon   
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(maar wat ik als geboorteplaats zeer betwijfel). Zij huwde 

ene Willem van Herzel. Henrick (Henrica) zou volgens deze 

bron in Oirschot in het jaar 1555 zijn overleden. Het echtpaar 

krijgt drie kinderen: te weten drie dochters: Maria (Marie); 

Johanna (Johanne) en Elisabeth van Herzel (Hersel).

*Willem Lodewijckszoon van Hersel, schepen van Oirschot, 

verheft het goed Hersel in juni 1523, en laat op 25 april 1531 

een akte van denombrement opmaken. Willem heeft drie 

achterlenen, namelijk Philips Jacobs van Hersel (zijn neef), 

Ghijsbrecht Dirck Hoppenbrouwerszoen en Dircken zone wijlen 

Dielis Scremers, die alle drie delen van het leengoed in 

onderleen hebben. 

Willem trouwt met Joffr. Henrica van Croonenborch, dochter 

van Jan (Hendrikz.) van Croonenborch. Willem is overleden 

voor 27‐8‐1533, als zijn weduwe met Philips van Hersel als 

haar momboir de tocht in het huis en aangelag onder de Notel 

overdraagt aan haar wettige dochters Maria (Marie), Johanna 

(Jenneke) en Elisabeth. De dochters volgen hun vader op in 

zijn leenrechten op het goed Hersel. 
(*Bron: mr. Anton Neggers, Boxtel)

In de ORA van Oirschot van 29‐04‐1538 (akte nr. 098) staat 

vermeld dat er door Joffr. Henrick (Henrica) van Croon ‐

enburgh een schuld van 51 gouden Karolusguldens en 10 

stuivers betaald moest worden aan Joffr. Geertruit Cronen ‐

borch. Hiermee had ik weer een stukje van de puzzel 

gevonden. Maar dat betekende ook dat ik verder moest 

gaan zoeken naar Geertruit en Jan van Cronenborch. 

Het Uitwijkse geslacht

Uit een genealogisch artikel verschenen in het Tijdschrift 

Midden‐ en  West‐Noord‐Brabant en de Bommelerwaard 

d.d. September 1995 (pag. 187 t/m 193) onder de titel ‘Het 

Uitwijkse geslacht van Cronenborch’ met als samensteller 

de heer Peter van Eeten, zou deze Geertruit (Geertruyt) van 

Rechts bovenaan ligt Hersel tussen Oirschot en Best in

*BHIC ‐ Brabants Historisch Informatie Centrum
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Cronenborch een zuster zijn van voornoemde Joffr. Henrick 

(Henrica) van Cronenborch. Jan van Cronenborch zou dan de 

vader moeten zijn. In dit artikel stond ook ene Mathijs van 

Cronenborch vermeld; mogelijk een broer van Henrica en 

Geertruit en zoon van Jan.

Uit mijn verdere onderzoek bleek dat deze Jan van 

Cronenborch een bastaardzoon was van Hendrik Hendrikz. 

‘de Jonge’ van Cronenborch en volgens mij zeker dus 

gelieerd was aan het riddergeslacht van Cronenburg uit 

Loenen aan de Vecht. Interessante vondst. 

Ik ben toen verdere literatuur gaan raadplegen waaronder 

de documenten van A. J. van der Aa ‐ Biographisch woor ‐

denboek der Nederlanden / deel 3 (1858) en Dr. A.W.E. Dik ‐ 

Boek: Genealogie der Graven van Holland. Dit gaf mij een 

redelijk goed overzicht van de samenstelling van dit ridder ‐

geslacht, waarover ik in een later deel nog meer zal vertel ‐

len. Maar dit betekent nog niet dat ik een 100% bewijs ‐

voering heb dat ik zou afstammen van dit riddergeslacht. Ik 

moest dus nog weer verder gaan zoeken. 

Mijn verste voorvader

Voor mijn eigen stamreeks en voor het parenteel kwam ik 

uit bij mijn ‐ tot dat moment ‐ verst bekende stamvader te 

weten Peter Eustaessoen van Cronenborch. Zijn naam vond 

ik in de Schepenarchieven van Boxtel. Hij woonde volgens 

de akte tussen de ‘Bruggen van Strijpt’ (het centrum c.q. de 

markt van Boxtel). Dat was ca. het jaar 1477. Ook vond ik in 

de archieven van Boxtel de naam van Gielis van Cronen ‐

borch. Hij was in dezelfde periode een zeer invloedrijke 

hofmeester (hofmeijer) aan het Boxtelse hof. (*Voorheen 

was hij hofmeijer van de Bisschop van Utrecht). Hadden 

Peter en Gielis iets met elkaar te maken? Was er een 

familierelatie ?
(*Bron: Utrechts Archief)

Bij mij rees onmiddellijk de vraag, waardoor het kwam dat 

de naam Van Cronenburg eigenlijk helemaal niet of amper in 

de Brabantse archieven voorkwam. Behalve dan de enkele 

in Boxtel. Dat kon voor mij alleen betekenen dat deze 

familie oorspronkelijk niet uit Brabant kwam. Dus toch uit 

Loenen aan de Vecht? 

Maar waar zit dan de connectie tus sen mijn verst bekende 

voorvader met dit riddergeslacht? 

Verkorte stamreeks

Ferry Kroon (Proband)

|

Justus (Joosten) Michiels Peter van Cronenborch (ca. 

1530) (gehuwd met Elisabeth Scoemekers (Suetrix)

|

Michiels Peters van Cronenborch (ca. 1500)
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|

Peter Eusstaessoen van Cronenborch (ca. 1470)

|

(Eusstaes / Stans van Cronenborch (ca. 1440)

|

             ??  (onderzoek is gaande; het ziet er naar uit 

dat ik hier interessante stappen kan maken)

De Boxtelse ‘connectie’

Als je de archieven van Boxtel en de akten erop naslaat, 

staan de VAN CRONENBORCH’s, op basis van de inhoud 

van de akten allemaal in zeer nauw contact met het hof in 

Boxtel. Uit alles wordt duidelijk dat er een zeer bijzondere 

‘binding’ was. Ook dat werd door de literatuur en deze akten 

bevestigd.

De heer van Boxtel, Willem Dirk van Merheim was namelijk 

destijds gehuwd met Agnes van Cronenborch. Zij was de 

dochter van Willem Claesz. Van der Gheijne van Cronenburg 

en zus van Hendrik ‘de Oude’ van Cronenborch. 

Zowel Hendrik ‘de Oude’ als zijn broer Jan van Cronenborch 

waren regelmatig aan het Boxtelse hof om adviezen en 

dergelijke te geven wat uit diverse Boxtelse akten blijkt. 

Ook na het overlijden van hun ouders raadpleegden de 

kinderen van Agnes en Willem vaak hun ooms over allerlei 

zaken. In die periode heeft Jan van Cronenborch ook nog 

een (Clarissen)‐klooster in Boxtel laten bouwen op de grond 

die geschonken was door de kinderen Merheim.

Het ‘Splintertje’

Zoals eerder gezegd zijn we dicht bij het ‘Splintertje’. (Het 

ontbrekende bewijs voor de connectie tussen mijn verste 

voorvader en het riddergeslacht VAN CRONENBURG). Maar 

wie weet wat we op onze zoektocht nog tegen komen. De 

informatie welke ik recentelijk in de archieven van de 

Illustere Onze Lieve Vrouwe Broederschap heb gevonden, 

Centrum van Boxtel met rechts Kasteel Spankeren
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gaat dit mogelijk bewijzen. Of zeer geloofwaardig maken. 

Althans dat hoop ik.

DNA onderzoek

Afgelopen week heb ik contact gehad met de heer Jean 

Batiaensen uit Kalmthout (BE) met betrekking tot onze 

genealogieën en onze DNA‐resultaten. Ik houd jullie op de 

hoogte over de voortgang daarvan. 

In een volgende artikel vertel ik jullie graag meer over mijn 

verdere zoektocht naar ‘mijn ‘roots’. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail mij gerust: 

info@kroongenealogie.nl

Vergezicht op de kerk met vooraan het  Clarissenklooster         

mailto:info@kroongenealogie.nl
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   PALEOGRAFIE: HET LEZEN VAN DUITSE DOCUMENTEN (Deel 4)
Theo van Rooijen   

Nevenstaand vindt u een Duitse sterfakte.

De standaardtekst vindt u afgedrukt in het Gotische 

drukschrift, terwijl de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

de gegevens heeft neergeschreven in het oud‐Duitse schrift 

(Kurrent).

Het lezen is niet al te moeilijk. Mocht u desondanks 

bepaalde letters of woorden niet kunnen herkennen, dan 

verwijs ik u graag naar de voorafgaande artikelen “Het lezen 

van oud‐Duitse akten” in deze reeks.

Een transcriptie van de tekst is niet voorhanden. Die kunt u 

zelf gemakkelijk maken mede aan de hand van de Neder ‐

landse vertaling die van deze akte is gemaakt en die u terug 

vindt in de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van Fran ‐

ciscus Petrus van Rooij met Engelbertha Christina Maria 

Klijnman. 

(Bron: Huwelijksakte nummer 54, Bussum d.d. 18‐11‐1908). 

De persoon in de sterfakte was de eerste vrouw van 

Franciscus Petrus. 

Het translaat vindt u verderop in dit nummer.
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Het was druk in huize Van Kalken te Oirschot. In de drie 

Zwaantjes moest alles een plek hebben: het gezin met de 

rijke kinderschaar, de dienstbode(s) , de voorraadkamer, het 

atelier. Daar werd het vak van passement‐paramentmaker 

geleerd. Maar liefst vijf zonen zouden zich deze ambacht ‐

elijke kunst eigen maken. De jongste van dit vijftal was 

Daniel Aloysius, in de volksmond Daan van Kalken jr. Hij 

zette het bedrijf van vader Daan1 voort en trok naar een 

nieu we locatie in Oirschot. Zijn broers vertrokken naar 

diverse bestemmingen. 

Joachim

De oudste broer van Daan was Joachim Antonius Johan nes 

van Kalken (gebo ren Antwerpen 21 augustus 1841). Toen hij 

in 1864 het huis verliet en huwde met Carolina Maria 

Janssen uit Tilburg, was Daan negen jaar. Hij zal in de 

ontwikkeling van Daan niet zo’n grote rol gespeeld hebben. 

Joachim trok naar Breda en stichtte daar een borduuratelier. 

Hij werd evenals zijn vader in Oirschot fabrikant in 

kerksieraden. 

Kort achter elkaar werden in Breda vijf kinderen geboren: 

Gustaaf 1865, Sophia 1867, Maria 1868, de jong overleden 

Eugene 1869 en Charles 1871. Joachim bleef slechts 10 jaar 

in de Baroniestad. Rond 1874 verhuisde het gezin en de zaak 

naar Turnhout. Daar werden nog geboren: Mathilda 1876 en 

   VAN KALKEN VOOR AL UW VAANDELS EN KAZUIFELS deel 2
Emile Rijpert   

Joachim van Kalken 1841 ‐ 1917

uit collectie kleindochters J.P. van Boort
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Josephina 1877. Via zijn zwagers raakte Joachim in Tilburg 

betrokken bij het bedrijf Janssen & Co, feitelijk een 

warenhuis in kerkornamenten. Alles op RK‐gebied was daar 

te koop: paramenten onder andere kazuifels, vaatwerken, 

beelden, kruiswegen, kerststallen enzovoorts. Joachim ver ‐

dwijnt geleidelijk uit beeld, maar vijf van zijn kinderen zou ‐

den bij Janssen & Co feitelijk de derde generatie pas sement–

paramentwerkers Van Kalken vormen. Janssen & Co2 toonde 

in de jaren ’90 van de 19e eeuw haar producten op wereld ‐

tentoonstellingen van Chicago, Antwerpen, Brus sel en Parijs 

en viel regelmatig in de prijzen. In 1898 leverde het atelier 

de troon van Koningin Wilhelmina voor haar inau guratie in 

de Nieuwe kerk in Amsterdam.

In 1900 werd de bedrijfsvoering overgenomen door Gustaaf3 

en vier van de zussen Van Kalken. Gustaaf van Kalken, die 

beeldhouwer was, zette zijn carrière in 1903 in Haarlem 

voort. Daar opende hij een atelier en werd hij in 1911 mu ‐

seum directeur. De vier zussen leggen notarieel vast dat ze 

als ongehuwde firmanten de zaak Janssen & Co voort ‐

zetten4. Bij een eventueel huwelijk dient de firma verlaten te 

worden. Dat betekent dat Josephina door haar huwelijk op 

17 mei 1904 uit de zaak moet. De zussen Sophia, Maria en 

Mathilda zetten de zaak nog tientallen jaren voort, tot 30 

maart 1946. Joachim was al lang een andere weg inge ‐

slagen. Het is niet precies duidelijk wanneer hij steeds losser 

kwam te staan in de zaak van Janssen & Co en van zijn 

Vloeiblad Janssen & Co

Fotograaf/vormgever onbekend, collectie Regionaal Archief Tilburg
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vrouw. Midden jaren ’80 wordt hij handelsreiziger in wijn, 

bier en cognac. We komen hem tegen in de criminele von ‐

nissen van de Arrondissementsrechtbank van Den Bosch5. 

Hij is dan 44 jaar en wordt veroordeeld voor valsheid in 

geschrifte en het afleggen van een valse verklaring. Tijdens 

het proces in maart 1887 wordt bewezen dat hij gerommeld 

heeft met kwitanties, kwitantiezegels en handtekeningen 

heeft nagemaakt, uiteraard voor eigen gewin. Hij keert 

terug naar Breda, waar hij ooit begon, maar nu voor het uit ‐

zitten van een jaar gevangenisstraf. Na precies een jaar 

detentie komt hij op 13 april 1888 vrij. Zou hij nog contact 

hebben gehad met zijn vrouw of zijn kinderen? Feit is dat 

Joachim niet wordt vermeld in de rouwadvertentie van zijn 

vrouw Carolina Maria van Kalken‐Janssen, die op 22 januari 

1895 in Tilburg overlijdt6. Zij werd 54 jaar. Een jaar later op 

22 januari 1896 hertrouwt Joachim in Arnhem met Johanna 

Maria Geertruida Verschuur. Even later overlijdt in datzelfde 

jaar vader Daan in Oirschot. In de Memorie van Successie7 

noemt Joachim zich koopman in Arnhem. Hij wordt daar op 

20 mei 1897 zelfs nog een keer vader van een dochter, 

Eugenie Johanna Maria van Kalken.  Later in Amsterdam 

was hij kantoorbediende en daar overlijdt Joachim in de 

Albert Cuypstraat op 22 juni 1917. Het is twijfelachtig of hij 

in de tweede helft van zijn leven nog familiecontact heeft 

gehad. Het valt niet uit te sluiten dat hij als “zwart schaap” 

werd gemeden. Joachim is wel betrokken bij de a andeling 

van de nalatenschap van zijn vader in 1896.

Peter

Peter, de tweede broer van Daan jr.,  was 29 jaar toen hij 

trouwde. Daan was toen bijna 17 jaar, dus kan hij van hem 

op allerlei terrein geleerd hebben. In de tienerjaren zal hij 

vast als jongste van het stel door vader Daan en zijn broers 

ingewijd zijn in de geheimen van het borduurvak.

Pieter Jozef van Kalken (geboren Oirschot 15 oktober 1842) 

trouwde op 7 mei 1872 in Antwerpen met Emilie Cornelie 

Neurenberg. Peter werd in Mechelen (B) “fabrikant d’orna ‐

ments d’église” aan de Wollemarkt aldaar. Hij dreef de zaak 

met zijn vrouw. Het huwelijk bleef kinderloos. Peter over ‐

leed in Mechelen  op 9 augustus 1891, nog voor zijn vader 

Daan sr. Over zijn bedrijf van kerksieradenmaker zijn we 

verder niets te weten gekomen. Het moet een godvruchtig 

paar geweest zijn want bij het overlijden van zijn vrouw 

Emilie in 1906 blijkt ze  lid te zijn van de Congregatie OLV 

Onbe vlekt Ontvangen, Membre de la Congrégation de 

l’Immaculée Conception8. De vier zussen van Peter en Daan 

waren ook lid van dezelfde congregatie maar dan van de 

lokale kerk in Oirschot. 

Als weduwe van Peter was Emilie in 1896 betrokken bij de 

afwerking van de nalatenschap van Daan sr. 
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Adolphus

Adolphus Hendricus van Kalken (geboren Oirschot 22 

februari 1850) is de enige zoon die beroepsmatig een andere 

weg kiest. Hij trouwt op 18 augustus 1874 in Amersfoort met 

Johanna Maria Kamerbeek en drijft daar een grote manu ‐

facturenzaak. 

Als hij het huis verlaat is 

Daan jr. 19 jaar en Daan sr. 

64 jaar. Adolphus en Johan ‐

na krijgen vijf kinderen: 

Daniel, het eerste kind, 

wordt een paar maanden 

oud, de doch ters Helena en 

Antonia worden klooster ‐

zuster, het vierde kind 

Adrianus Josep h us Antonius 

van Kalken (geboren Amers ‐

foort 8 juni 1880) wordt 

Jezuïet en een zeer voor aan ‐

staande pries ter in de missie 

op Java. Door de Jappen 

werd hij gevangen genomen 

en ter dood ver oor deeld9. Op 

het laatste moment werd 

zijn vonnis omge zet in een 

gevan genisstraf. Hij over leed 

op  10 november 1953 in Jogjakarta. Het vijfde kind Daniel 

Joseph us Antonius van Kalken (geboren Amersfoort 26 

december 1882) werd uiteindelijk abt van het Trap ‐

pistenklooster in Zundert. Hun moeder zal op 34‐jarige 

leeftijd overlijden op 3 december 1884. Met vier kinderen 

heeft Adolphus dringend hulp nodig. Zijn zus Anna uit 

Oirschot komt hem ander ‐

half jaar helpen. Hij her ‐

trouwt op 31 januari 1887 in 

Veen dam met Sophia Gezi ‐

na Sinni ge met wie hij in 

Amersfoort nog een doch ter 

krijgt: Sophia. Het echt  paar 

verhuist naar Haarlem. Daar 

overlijdt Adol phus op 10 

februari 1931.

 

Jos

Een paar maanden na 

Adolphus verlaat ook Jose ‐

ph(us)  Aloysius van Kalken 

in 1874 zijn geboorteplaats. 

Jos (geboren Oirschot 14‐5‐

1844) ging evenals zijn 

oudste broer Joachim naar 

Breda. Hij huwt daar op 17 

Adolphus Henricus van Kalken

 1850 ‐ 1931

uit collectie kleindochters 

J.P. van Boort

Josephus Aloysius van Kalken

1844 ‐ 1920

uit collectie kleindochters

 J. P. van Boort
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september 1874 Maria van Keulen. Jos zet een bloeiende 

paramentzaak op en heeft het nodige geleverd aan de 

Bredase kerken. 

Het paar krijgt elf kinderen. Het leven en werk van Jos zal in 

een ander artikel worden toegelicht.  Na de huwelijken van 

Adolphus  en Jos leven en werken er  in 1874 nog zes kinde ‐

ren in de Drie Zwaantjes. De vier zussen, Franciscus en Daan 

jr. Vader Daan sr. gaat sinds 1869 als weduwnaar door het 

leven.

Frans

Omdat hij het langste thuis bleef zal Franciscus Daniel van 

Kalken (geboren Oirschot 20 februari 1846) de meeste in ‐

vloed gehad hebben op het leven en werk van Daan jr. Hij 

was 31 jaar toen hij op 23 april 1877 in Best trouwde met 

Maria Alphonsa Theresia van Meurs. Het echtpaar vestigde 

zich in Weert waar ze dertien kinderen kregen. Na hun 

verhuizing naar Ubbergen werden daar nog vier Van Kalkens 

geboren. Van de vijf zonen van Daniel sr. zou Frans de meest 

prominente paramentmaker worden. Zo nam hij in 1887 

deel aan de “Nederlandsch‐Vaticaansche” tentoonstelling in 

Amsterdam10. Daar werden kazuifels tentoongesteld die ter 

gelegenheid van het 50‐jarig priesterjubileum van paus Leo 

Xlll aan hem ten geschenke zouden worden gegeven. 

Meerdere Nederlandse vakgenoten hadden de eer bij het 

feest in 1888 iets te mogen schenken aan de paus. J.G. 

Huijsman11 uit Amsterdam schonk een kazuifel van witte 

zijde aan beide kanten geborduurd met beeldjes. 

Vrou wenkloosters werden na 1875 steeds actiever met het 

vervaardigen van paramenten. Maar liefst negen kloosters, 

waaronder het beroemde klooster van het Arme Kindje 

Jezus in Simpelveld12, deden mee aan de schenking van 

paramenten aan Leo Xlll. We kennen helaas geen beschrij ‐

ving van alle geschenken. 

Feit is wel dat het bedrijf van Frans van Kalken een bloeiend 

bestaan had. Er zouden naar verluidt ongeveer 40 meisjes in 

zijn atelier hebben gewerkt. Zij hielden zich bezig met 

naaiwerk en linnenborduurwerk. Het echte borduren was 

nog een echt mannenberoep, be hal ve in de kloosterateliers. 

“Het atelier was in ieder geval lange tijd succesvol en zeker 

eenmaal per jaar reisde Frans van Kalken vanuit Weert met 

de koets naar Lyon om inko pen te doen. Op het dak van de 

koets was een metalen kist bevestigd voor het transport van 

de zijden stoffen.”13 

Frans van Kalken was traditioneel en hield vast aan het 

steeds meer gedateerde goudborduurwerk. Door sterke 

Duitse concurrentie moest hij zijn bedrijf in 1893 verplaatsen 

naar Ubbergen. Tot 1903 kon hij het volhouden om daarna 

failliet te gaan. Uiteindelijk strandt ook het huwelijk. Op 8 

februari 1918 vindt de scheiding plaats.

De voormalige echtelieden overlijden beiden in Amsterdam. 

Maria op 31 januari 1922 en Frans op 10 februari 1925. 
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Daan jr. 

Na het vertrek van Frans uit Oirschot  in 1877 blijft Daan jr. 

nog drie jaar ongehuwd bij zijn vader en vier zussen in de 

Drie Zwaantjes. Hij zal langzamerhand de drijvende kracht 

in de zaak geworden zijn. Op 18 april 1880 trouwt hij met 

Maria Meijers. Maria was op 29 mei 1851 in Oirschot gebo ‐

ren en kwam uit een meubelmakersfamilie. Het is niet 

bekend waar het paar zich vestigt maar het zal in de 

nabijheid van de Drie Zwaantjes zijn geweest. Misschien 

hebben ze de eerste periode van hun huwelijk daar 

ingewoond. Hun eerste kind Maria Anna Henrica van Kalken 

werd op 18 augustus 1881 geboren, gevolgd door Anna 

Petronella Catharina van Kalken op 18 september 1884. 

Volgens hun geboorteaktes gebeurde dat op het adres A 96. 

In oktober 1886 overleden beide dochters kort achter elkaar 

aan een epidemische ziekte die in de Vlaardingse Courant 

werd aangeduid als “croup met catharale koortsen met 

keelontsteking”. In die periode waren er in Oirschot drie 

gezinnen die getroffen werden door het overlijden van twee 

kinderen. Maar liefst zestien kinderen jonger dan zeven jaar 

overleden dat najaar in Oirschot14. Opa Daan sr. en de vier 

tantes hebben de dramatische overlijdens van nabij mee ‐

gemaakt. Oirschot was zwaar getroffen. Deze ramp moet 

op Daan en Maria diepe indruk gemaakt hebben. Hun 

gezins leven werd op zijn kop gezet en een volgende zwan ‐

gerschap van Maria in 1888 leverde dan ook veel angst en 

spanning op met name bij de aanstaande moeder. De 

bevriende pater van Meurs uit Reusel schreef haar een 

bemoedigende brief. Op 12 augustus werd in wijk A 270 hun 

derde dochter geboren. Deze Maria Josephina Emmanuel 

werd als enig kind zeer beschermd opgevoed.  In datzelfde 

jaar kocht Daan de panden St. Odulphusstraat 1 en 3, 

bekend onder de naam de Reysende Man15.

Hij kocht dit monument voor  f 8000 van Johannes de Vocht, 

secretaris van Oirschot. Bij de aankoop laat Daniel Aloysius 

zijn pasgeboren dochter als mede‐eigenaar registreren. Hij 

Prentbrie aart De Reysende Man,

Beeldcollectie Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot,

nr.CPB 104A001 St.Odulphusstraat – hoek Markt



De Twee Kwartieren jaargang 28 ‐ nr 4 ‐ december 2020 18 

zal haar op voorhand een stuk bestaanszekerheid hebben 

willen schenken. Daan sr. is dan 78 jaar, de vier zussen res ‐

pectievelijk 48, 41, 37, 29 jaar.  Daan jr. , die dan 33 jaar is, zal 

het bedrijf van vader voortzetten op deze nieuwe locatie. Of 

de vier zussen nog actief participeren is niet te achterhalen. 

In de Memorie van successie naar aanleiding van de dood 

van vader Daniel staan ze in 1896 alle vier als “zonder 

beroep” genoteerd. Daan jr. en zijn vrouw vonden dus hun 

eigen stek op de hoek van de Markt. Moeder Maria kent in 

ieder geval het geluk een kind te zien opgroeien in de 

schaduw van de kerk, op de hoek van de St.Odulpusstraat 

en de Rijkesluisstraat. 

Het kenmerkende pand met een trapgevel uit de 17e eeuw 

heeft zijn naam te danken aan de reizende ketellappers van 

destijds. Een vroegere bewoner Michiel was een Teut16. 

Deze Teuten, “niet te verwisselen met de zigeunerachtige 

ke tel lappers, waren goedgesitueerde handelslieden, die een 

rijke koperfabriek vertegenwoordigden. Ze trokken met 

zwaar beladen grote wagens, getrokken door paarden en 

bewaakt door een gevaarlijke hond het gehele land door. Ze 

namen ook oud koper in ruil en repareerden wat stuk was. In 

iedere streek hadden de Teuten – zij waren altijd met 

tweeën – hun vaste standplaatsen en dat was altijd op de 

beste boerderijen en bij eerlijke mensen.” Op de oude 

ansichten van Oirschot staat het pand meerdere keren afge ‐

beeld. De site van de heemkundekring De Heerlijkheid 

Gezinsfoto Daan, Maria en dochter Maria,

uit collectie kleindochters J. P. van Boort
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Oirschot17 toont het pand eerst met een gesloten gevel met 

luiken voor de vensters, daarna met een eerste etalage, later 

met twee etalages en luifel. Een ansicht uit 1955 toont de 

huidige inpandige entree met hoekzuil. Die is van de ver ‐

bou wing in 1937. Als notabele van Oirschot had Daan jr. een 

markante vestiging gekozen.

Daan was meerdere keren betrokken bij onroe rend goed ‐

transacties. Hij is samen met zijn schoonfamilie Meijers in 

1883 hypotheekgever aan Hinno Sannes voor een huis aan 

de Rijkesluisstraat18. De Reijsende Man koopt hij in 1888. Op 

5 november 1895 koopt hij voor f 1770 in de Nieuwstraat een 

huis met tuin van Jacobus Bayens19.  Het is niet bekend of hij 

het zelf heeft bewoond. Als vader Daniel van Kalken op 5 

maart 1896 op 85‐jarige leeftijd overlijdt is hij betrokken bij 

de afwikkeling van het testament. Het BHIC toont met de 

Memorie van Successie de a andeling van de nalatenschap. 

Daniel Aloysius is daarbij de eerste ondertekenaar en hij is 

belast met deze klus. Notariële akte 73 van 8 juni 189620 

geeft licht op de onderlinge financiële a andeling. Vader 

Daan had een huis aan het Oude Kerkhof en diverse per ‐

celen grond. Alles wordt door Daan jr. verkocht. Verder 

wordt er geregeld dat de vier zussen Maria, Anna, Josepha 

en Henrica eigenaar worden van de Drie Zwaantjes. Zij 

kunnen blijven wonen in het ouderlijk huis. Alle kinderen 

waren bij de afwikkeling van Daans overlijden betrokken. 

Zakelijk lijkt Daan zijn zaken goed voor elkaar te hebben. 

Naast kerkelijke producten als kazuifels worden ook veel 

vaandels geproduceerd. Halverwege 1891 dient Daan bij 

koningin‐regentes Emma het verzoek in haar koninklijke 

wapen te mogen voeren. Op 8 juli 1891 verzoekt de Hof ‐

commissie aan de burgermeester van Oirschot “of adres ‐

sant, met het oog op den omvang, de soliditeit, het uiterlijk 

voorkomen van de zaak, en den stand, waar dezelve 

gedreven wordt, de gevraagde gunst in allen deelen waardig 

is.”21 Op 12 augustus 1891 krijgt Daan het predicaat Hofle ‐

verancier. Ook de Meierijsche Courant van die datum maakt 

er melding van. Als bewijs van deze erkenning tooide hij de 

zijgevel van de Reysende Man met een fraai wapenbord. 

Ook zijn brie oofd droeg dat teken van hofleverancier22.

Brie oofd Van Kalken

 Collectie RHC Eindhoven
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Hij noemde zich daarop ook “Oudste firma in Kerk ‐

ornamenten in Nederland”, maar dat was ook de verdienste 

van vader Daniel die in 1842 in Oirschot begon.  De viering 

van het 75‐jarig bestaan van de zaak werd op 4 november 

door kranten uit Den Bosch en Tilburg aangekondigd. 10 

november 1913 was de feestdatum. 

Mogelijk was het atelier van Daan kleiner dan dat van zijn 

broer Frans, maar hij hield het veel langer vol. “De koets was 

ondertussen vervangen door de trein; Daan van Kalken 

reisde hiermee vanaf Best naar Parijs om grondstoffen te 

kopen. Waarschijnlijk bestond de productie grotendeels uit 

vaandels. Het verenigingsleven bloeide en de met goud 

geborduurde vaandels bleven lang populair”23. Het is 

moeilijk van deze parament‐passement ateliers in 

bijvoorbeeld musea producten te vinden of a eeldingen 

daarvan. Heel veel geborduurde kunstwerken in musea als 

kazuifels en vaandels zijn niet te koppelen aan een maker. 

Dankzij kranten zijn er wel beschrijvingen van creaties te 

vinden maar dan weer zonder illustratie. Uit het atelier van 

Daan van Kalken vinden we in het RHCE een aantal kran ‐

tenberichten over de levering van vaandels. Met name de 

Meierijsche Courant  doet verslag van de presentatie van 

diver se nieuwe vaandels. In 1890 schrijft het blad over een 

nieuw drapeau voor Philodia en Vriendschap & Oefening, 

een waar kunststukje. “De heer D. van Kalken van Oirschot 

heeft hier iets geleverd, dat zijn naam in eere houden en tot 

een schoon sieraad der kunstlievende vereeniging zal 

strekken. “ Het is een fluwelen vaandel met de naam van de 

harmonie, twee goud geborduurde handen, een allerliefst 

beeldje en het wapen van Eindhoven. “Moge de vereeniging 

onder dit vaandel nieuwen voorspoed tegemoet gaan!”24. In 

1898 volgt een klein bericht over het nieuwe vaandel van 

Rijvereeniging Hippos dat “in zijn strengen eenvoud een 

allerliefst sieraad biedt.”25. Vlak daaronder de vermelding 

van een vaandel voor de vereniging van post‐ en tele graaf ‐

beambten “de Post”. Ook bij de krantenartikeltjes in 1899 

over het vaandel van de Liedertafel van Apollo van Reusel 

vinden we geen beschrijving maar wel lofuitingen. Het is 

met uiterste zorg vervaardigd, “Ook hier weer heeft de Oir ‐

schotse firma getoond, hoe keurig fijn het goudborduren bij 

haar naar de oude kunst wordt voortgezet”26. Ook de 

handboogschutterij “Eendracht houdt Stand” uit Woensel 

krijgt in 1899 een nieuw vaandel van Daniel van Kalken in 

ontvangst, dat in optocht door de gemeente werd gedra ‐

gen. “Dat er hier bij deze gelegenheid een buitengewone 

drukte heerschte laat zich begrijpen”27. In september 1902 

wordt het vaandel van het St. Jozefgilde, gerealiseerd dank ‐

zij een anonieme gave van twee heren uit Stratum, in het 

gebouw van de RK Volksbond gepresenteerd. “St.Jozeph’s 

beeltenis prijkt aan de linkerbovenzijde: de wapens van 

Paus, Bisschop en den patroon van de gemeente der schen ‐

kers St.Joris vormen het midden; rondom staan de emble ‐
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mata van smeden en timmerlieden, metselaars en schil ‐

ders”28.

Buiten zijn drukke zakelijke aangelegenheden speelt  Daan 

in Oirschot een vooraanstaande rol. Hij doet ook veel voor 

de kerk. Hij was voorzitter van het Armbestuur en lid van de 

H. Familie. We zien hem ook op de foto bij het herstel van 

de kerktoren die in 1904 deels was ingestort.29 Samen met 

andere notabelen poseert hij bij de steiger. Voor zijn 

kerkelijke inspanningen ontvangt Daan op 21 juli 1914 de 

pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.30 Onder 

grote belangstelling “trok onze harmonie met volle muziek 

en wapperend vaandel uit en bracht ten huize van den heer 

van Kalken een serenade.” Aldus De Nieuwe Tilburgsche 

Courant van 21 juli 1914.

Dochter Maria groeit op als lid van het Rode Kruis. Ook 

Daan speelt daar een rol. Verder is hij betrokken bij de 

plaatselijke harmonie Arti et Amicitae. Op meerdere mo ‐

men ten laat Daan zich met de harmonie fotograferen. De 

oudste foto dateert uit 1889. Het vaandel is ongetwijfeld 

a omstig uit het atelier van Daan van Kalken. Hij staat op 

de tweede rij, achter de trom links van de kleine trom ‐

pettist. 

Na het verlies van twee kinderen volgt in 1908 een volgende 

klap in het persoonlijke leven van Daan. Zijn vrouw Maria 

Meijers overlijdt op 22 juni van dat jaar. Ze werd 57 jaar. 

Dochter Maria was toen twintig jaar en zou nog ruim elf jaar 

thuis wonen. Ruim een jaar na dit verlies hertrouwt Daan 

met Maria Johanna Custers. De inzegening vond op 31 

augustus in Stratum plaats. Daan was toen 54 jaar, zijn 

echtgenote 37 jaar. Mogelijk heeft hij haar leren kennen in 

de artistieke kerkelijke kringen. 

Twee broers van Maria Custers waren de erkende beeld ‐

houwers Jan en Fons Custers die veel kerkelijke beelden 

maakten. Zakelijk ging het in de bedrijfstak van Daniel 

steeds moeilijker. De kloosters gingen steeds meer 

produceren. Buitenlandse bedrijven, met name uit Duits ‐

land, gingen sterk concurreren. Door de opkomende appli ‐

ca tietechniek werd er minder geborduurd. De klassieke 

De harmonie 1889,  Archief Arti et Amicitae Oirschot
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Nederlandse bedrijven klaagden erover dat niet‐katholieke 

bedrijven opdrachten kregen. De ontwerpen waren niet 

beschermd en ze werden van elkaar overgenomen, gepikt. 

Ook zouden anderen niet volgens de liturgische eisen 

werken of niet de juiste stof (zijde) gebruiken. Al met al 

noopte dit tot samenwerking en in 1922 ontstond een 

“nieuwe middenstandsvakbond: de Nederlandsche R.K. 

Bond van Kunstnijveren op het Gebied van Borduurwerken 

en Handelaren in Kerkbenoodigdheden.”31 Ook Daniel 

Aloysius van Kalken was bij de bond betrokken. Zijn broer 

Frans was in 1903 al failliet gegaan, maar Daniel zou tot in 

de twintiger jaren produceren. Op 14 april 1923 overleed 

Daniel in Oirschot. Zoals meer van zijn collega’s had hij geen 

bedrijfsopvolger. Of zijn bedrijf daarvoor nog vitaal genoeg 

zou zijn geweest valt niet te bepalen. Met dit heengaan 

eindigt het bedrijf van vader en zoon Daniel van Kalken. 

Twee generaties lang speelden zij een vooraan staande rol in 

Oirschot.  
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  STAMBOOMONDERZOEK DIGITAAL:  WEBTREES
Peter Roosenboom 

Dat de computer de genealogie ingrijpend veranderd heeft 

hoeft wel geen betoog. Natuurlijk is het nog steeds goed 

mogelijk je stamboomgegevens te zoeken in de archieven, 

te noteren in een schrift, je documentatie op te slaan in 

ordners en je resultaten te publiceren in een boek. Dat kan 

nog steeds leiden tot goede resultaten die neergelegd 

worden in fraai vormgegeven drukwerk. Maar in de vroeger 

vaak druk bevolkte archieven is er tegenwoordig ruimte 

genoeg. De trend is nu toch duidelijk dat we onze gegevens 

in grote mate vinden op internet zeker tot in de Franse tijd, 

we slaan ze op in een computerprogramma en en vaak 

publiceren we ze op internet. Hiervoor zijn tal van compu ‐

ter programma’s beschikbaar. Een programma als Gensdata‐

pro biedt zelfs de mogelijkheid makkelijk gegevens van 

internet te importeren, met name van wiewaswie, ze te 

verwerken en als webpagina’s te exporteren ter publicatie 

op een website. Zo is er een hele reeks computer pro gram ‐

ma’s met globaal dezelfde functionaliteit. Een ander heel 

bekend Nederlands programma is Aldfaer.

Inmiddels zijn er al enkele jaren web based programma’s die 

nog extra functionaliteit bieden. Bekende voorbeelden zijn 

TNG (The Next Generation of Genealogy Sitebuilding), 

HuMo‐gen, PhpGedView en Webtrees.

Kenmerkend voor deze programma’s is dat ze geheel web 

based zijn. Het zijn geen stand‐alone programma’s, het zijn 

servers. Je kunt de server op je laptop of pc installeren en 

het gebruiken als een stand‐alone programma. Dat kan wel, 

en dat werkt ook prima, maar het idee is dat dergelijke 

programmatuur draait op een op internet bereikbare server. 

Want dat biedt juist hele interessante mogelijkheden.

De vier genoemde programma’s hebben gemeen schap‐

pelijk dat ze web based zijn en dat ze gebaseerd zijn op de 

gedcom‐standaard zoals eigenlijk alle genealogie pro gram ‐

ma's. 

In de verdere bespreking zal ik uitgaan van Webtrees. 

Omdat ik Webtrees zelf gebruik en ik het daardoor goed ken 

en omdat de andere drie er niet wezen lijk van verschillen. 

Webtrees en PhpGedView verschillen eigenlijk nauwelijks 

van elkaar: Webtrees is een verdere  ontwikkeling van Php ‐

Ged View toen de ontwikkeling van PhpGedView begon te 

stagneren.

Webtrees installeer je dus als een server met als gevolg dat 

je alle bewerkingen in Webtrees doet in je gewone browser, 

of dat nu Explorer, Edge, Chrome of Firefox is. Dat heeft 

https://www.gensdatapro.nl/site/
https://www.wiewaswie.nl/
http://www.aldfaer.net/
https://www.tngsitebuilding.com/
https://www.huubmons.nl/humo-php/index/1/
http://www.phpgedview.net/
https://www.webtrees.net/index.php/en/
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grote voordelen. Je bewerkt je genealogische gegevens 

onder Microsoft Windows van Xp tot en met Windows 10, 

onder alle versies van Apple OS en onder alle versies van 

Linux. Maar ook op je tablet of smartphone ongeacht of je 

Android of IOS gebruikt. 

Of makkelijker gezegd, als je met een browser toegang hebt 

tot internet, heb je toegang tot je genealogieprogramma. 

Ongeacht waar je bent op de wereld, als je maar het 

internet op kunt op het apparaat dat je bij je hebt of dat je 

daar aantreft. Ben je in het archief, in de bibliotheek of op 

bezoek bij een ver familielid die je nieuwe dingen over je 

voorouders vertelt, je kunt meteen ter plaatse je gegevens 

niet alleen laten zien, maar ze ook aanvullen of corrigeren. 

Dat laatste uiteraard alleen als je ingelogd bent, met de 

passende rechten. Een ander opmer kelijk aspect van deze 

web based programma’s is dat je er met meerdere personen 

in kunt werken aan de stam boom gegevens, waarbij je als 

beheerder kunt monitoren dat ieder zich houdt aan de 

standaarden voor de invoer zoals de kwaliteit van de bron ‐

vermeldingen. 

Met Webtrees zijn de gegevens die je invoert meteen 

zichtbaar op de website, althans wanneer je dit type gege ‐

vens hebt vrijgegeven voor elke bezoeker, zoals bijvoor ‐

beeld alleen de gegevens van de overledenen.

Hiermee komen we op Webtrees als instrument om je 

genealogische gegevens aan de wereld te presenteren. Op 

de eerste plaats kun je instellen wie van de wereld wat mag 

zien. Je kunt de gegevens nauwkeurig openstellen in een 

wijde range: van willekeurige bezoekers met even tueel zeer 

beperkte mogelijkheden tot de beheerder van de website 

die alle rechten heeft. Dit geldt uiteraard ook voor het 
Overzicht van een persoon in browser Firefox
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bewerken van de gegevens.  De toegang tot Webtrees en de 

rechten om de gegevens te bewerken zijn fijnmazig in te 

stellen. De eigenaar van de website kan alle veranderingen 

die andere onderzoekers hebben aangebracht in de gege ‐

vens controleren en ze pas goedkeuren en daarmee 

vrijgeven voor publicatie als hij er mee akkoord is.

Webtrees biedt een breed scala van uitvoer moge lijkheden. 

Een range van uiteenlopende overzichten tot en met een 

download van een compleet gedcom‐bestand. Uiteraard 

geheel naar je eigen inzicht te beperken of uit te breiden.

De zoekfuncties zijn ook heel uitgebreid en krachtig.

Kijk voor de verschillende manieren waarop je Webtrees 

kunt inrichten maar  eens op de volgende websites:

http://stamboom.roosenboom.info 

Dit is mijn web site in de vormgeving van de nieuwste versie 

van webtrees, die ook geschikt is voor weergave op smart ‐

phone of tablet

https://geneakatwijk.webtrees.net een website van het 

Katwijks Museum waarin meerdere personen samenwerken 

om de bevolking van Katwijk aan Zee in kaart te brengen.

https://stamboom.blokland.tk met weer een eigen vorm ‐

geving.

Zelf gebruik ik Webtrees alleen om mijn genealogische 

gegevens op internet te presenteren. Die gegevens breng ik 

als gedcom‐bestand over uit het genealogieprogramma 

GRAMPS. Nu is het zo dat gedcom‐gegevens in een ander 

programma importeren vaak erg veel fouten oplevert. Het 

vorige programma dat ik gebruikte voor ik over ging op 

GRAMPS was Legacy Family Tree. Ook toen importeerde ik 

de gegevens daarvan in Webtrees. Zowel met GRAMPS als 

met Legacy had ik geen problemen met de import van de 

Gedcom‐bestanden. Een voorzichtige conclusie van mij is 

dat Webtrees goed ingericht is om gedcom‐bestanden van 

veel verschillende genealogieprogramma’s correct te ver ‐

wer ken. Mijn stellige indruk is ook dat Webtrees als middel 

om je gegevens op internet zichtbaar te maken meer 

https://geneakatwijk.webtrees.net/search.php?action=header&ged=katwijk&query=parlevliet&x=0&y=0
https://stamboom.blokland.tk/
http://stamboom.roosenboom.info/
https://gramps-project.org/blog/
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mogelijkheden en flexibiliteit biedt dan de meeste website 

mogelijkheden die in de genealogieprogramma’s inge ‐

bouwd zijn.

Webtrees is een heel interessant genealogieprogramma, 

met enkele unieke gebruikskenmerken. Helaas is er ook een 

groot nadeel en dat geldt ook voor de andere genoemde 

web based programma’s. Het instal leren vraagt veel meer 

computer kennis dan het installeren van Gensdata‐pro, Ald ‐

faer en de andere “normale” pro gramma’s. 

Zie voor de systeemvereisten: https://webtrees.net/install/

requirements/. Zowel de installatie, het inrichten van de 

toe gang tot de website en het importeren van de gedcom‐

gegevens vergt een ruime ICT‐kennis, meer dan de meeste 

stamboomonderzoekers zullen hebben. Zoals bij elke web ‐

site is er regelmatig onderhoud nodig, ook voor de veilig ‐

heid van de gegevens. Het zal dus niet voldoende zijn om de 

handige neef of buurman het programma te laten instal ‐

leren. Maar voor de genealoog met ruime ICT‐kennis biedt 

webtrees heel mooie gebruiks moge lijkheden.

Informatie over de installatie:

https://webtrees.net/install/

Website Webtrees:

https://www.webtrees.net/index.php/en/

Informatie over de andere genoemde web based pro ‐

gramma’s:

TNG (The Next Generation of Genealogy Sitebuilding):

 https://www.tngsitebuilding.com/

Voorbeeld: https://www.familiehuijbregts.nl/index.php en 

de containers op de website van de NGV.

Humogen: https://www.humo‐gen.com/humo‐gen/

Voorbeeld: http://www.alsjeuitschijndelkomt.nl/humogen/

index.php?database=humo2_

Binnenkort biedt de NGV een vergelijkbare mogelijkheid 

om uw stamboom te vullen, te bewerken en te publiceren 

met de NGV stamboomcontainers gebaseerd op TNG. Ik zal 

hier als er meer over bekend is een artikel aan wijden.  Zo 

gaat het er in ieder geval uitzien: 

zie https://www.ngv‐stamboom.online/tng/

https://www.webtrees.net/index.php/en/
https://www.tngsitebuilding.com/
https://www.familiehuijbregts.nl/index.php
https://www.humo-gen.com/humo-gen/
https://webtrees.net/install/
https://webtrees.net/install/requirements/
http://www.alsjeuitschijndelkomt.nl/humogen/index.php?database=humo2_
https://www.ngv-stamboom.online/tng/
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   PALEOGRAFIE: HET LEZEN VAN DUITSE DOCUMENTEN (Deel 5)       DE VERTALING
Theo van Rooijen   

Wanneer Franciscus Petrus van Rooij, de weduwnaar van de 

overledene in de Duitse akte hertrouwt, is er een 

overlijdensakte nodig van zijn eerste echtgenote. Deze akte 

moet vertaald worden en de vertaling wordt bijgevoegd bij 

de huwelijksbijlagen. Hiernaast vindt u de gecertificeerde 

vertaling.
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   BIBLIOTHEEK AANWINSTEN BOEKEN
Co van het Groenewoud   

Wezen en boe es  

Zes eeuwen zorg in wees‐ en kinderhuizen

Auteurs: S. Groenveld, J.J.H. Dekker en Th.R.M. Willems

Cat.nr: 11‐GRO

Ze speelden zelden een hoofdrol in 

de geschiedenis, de mensen waar 

dit boek over gaat: de wezen en 

‘halfwezen’, de vondelingen, de 

onechte en zwer inderen, de jeug ‐

digen die door verkeerde han ‐

delingen van hun ouders of door 

eigen misstappen met justitie in 

aanraking kwamen. Het lot van deze 

kinderen lag tot in de negen tiende 

eeuw vooral in handen van de armenzorg. Die kon zulke 

kinderen individueel laten grootbrengen of voor hen een 

collectieve opvoeding regelen.

Dit boek richt zich op deze collectieve opvoeding, die tot 

1800 nagenoeg uitsluitend plaatsvond in weeshuizen. In de 

periode daarna werden de wezen van de boe es gescheiden 

en ontstonden naast weeshuizen ook opvoedingsgestichten 

en ‘reddingshuizen’. Deze zeer leesbare en rijk geïl lus ‐

treerde geschiedenis is ingedeeld in vier perioden. 

1ste periode: Tot 1572 ontstaan gasthuizen waarin ver ‐

schillende soorten behoeftige mensen samen werden 

opgevangen. Vanaf circa 1500 ontwikkelde zich hieruit 

gespecialiseerde instellingen zoals weeshuizen. 

2de periode: Tijdens de Republiek der Verenigde Neder ‐

landen was er sprake van een grote versplintering. Zowel 

lokale overheden als kerken stichtten eigen weeshuizen, 

met ieder hun eigen karakteristieken. Er waren burger ‐

weeshuizen en ‘armekinderhuizen’. In de laatste werden de 

niet‐burgers, vondelingen, verlaten kinderen, ‘halfwezen’ en 

meer of minder criminele kinderen opgenomen. Onder 

invloed van de Verlichting veranderde ook de armenzorg: 

opvoeding en arbeid kregen een nieuwe invulling. 

3de periode: In het negentiende‐eeuwse Koninkrijk der 

Nederlanden kwam een centrale wetgeving tot stand, 

echter zonder de oude regels, gebruiken en vormen volledig 

te verdringen. In de opvang ging men langzamerhand 

onderscheid manken tussen misdadige en verwaarloosde 

kinderen. Er kwamen meer mogelijkheden om hen op te 

voeden in tehuizen. 4de periode: De twintigste eeuw, wordt 

gekenmerkt door professionalisering van de opvoeding. 

Ook het moeilijk opvoedbare kind kon terecht in een 

gespecialiseerd instituut. De teneur van de tehuisopvoeding 

veranderde naar normalisering van het individueel gedrag.

Uitgave 1997 ‐ 423 bladzijden
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Op zoek naar huis, straat of buurt

Handleiding voor historisch huizenonderzoek

Auteur: Kees van der Wiel

Cat.nr: 05‐WL1

Een van de meest fascinerende onderzoeken is de 

geschiedenis van een huis. Hoe oud is het huis, wie hebben 

er gewoond en wat is er te achterhalen van het wel en wee 

van de mensen die daar 

verbleven? Hoe zag het huis 

er vroeger uit en wat heeft er 

voor het huidige huis op 

deze plek gestaan? Deze 

gids is bedoeld voor ieder ‐

een die de geheimen van een 

woonplek wil ontsluieren. In 

kort bestek worden archief ‐

bronnen en literatuur geïn ‐

tro duceerd die meer in for ‐

matie geven over het verle ‐

den van een wo ning. Staps ‐

gewijs wordt het onder  zoek 

weergegeven, met alternatieve mogelijk heden als u dreigt 

vast te lopen. De vele illustraties geven niet alleen weer hoe 

bepaalde bronnen er uit zien, maar ook op welke wijze 

beeldmateriaal het onderzoek kan versterken.

Uitgave 2000 ‐ 108 bladzijden

Op zoek naar een biografisch portret in het verleden

Handleiding voor historisch biografisch onderzoek

Auteur: Kees van der Wiel

Cat.nr:05‐WL2

Iedere lie ebber van geschiedenis kent het wel: je vindt een 

paar snippers boeiende informatie over iemand en raakt 

geïnteresseerd. Maar waar zou meer informatie over de 

betreffende persoon te vinden zijn? Hoe moet zo’n 

onderzoek opgezet worden? Hoe kunnen de gegevens over 

de persoon zelf gecombineerd worden met meer algemene 

informatie over zijn of haar beroep en leefomgeving? En 

hoe maak je daar een aardig verhaal van? Dit boek geeft 

praktische antwoorden op deze vragen. Het eerste deel zet 

het proces uiteen van onder ‐

zoek tot publicatie en het twee ‐

de deel geeft drie concrete 

voorbeelden wat zo’n zoek ‐

tocht kan opleveren en welk 

product daarvan te maken is. In 

de bijlagen ten slotte is er een 

schat aan vindplaatsen opge ‐

nomen. Kortom een onmisbaar 

boek voor iedereen die onder ‐

zoek wil doen naar personen uit 

het verleden.

Uitgave 2003 ‐ 123 bladzijden
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  BESTUUR VAN DE AFDELING KEMPEN‐ EN
  PEELLAND

Anton Neggers

Martien van de Donk

Dik Jager

Ria van Dingenen

Peter Roosenboom

Co van het Groenewoud

Astrid Magielse‐Dix

Carola van Balkom

Kontakt: secretaris‐kpl@ngv.nl 

Wamberg 48, 5653 KV  Eindhoven

voorzitter

penningmeester

secretaris

2e secretaris

public relations

ledenadministratie

scanbeheer

public relations

  VOOR ONDERSTEUNING EN ADVIES

Voor hulp bij uw genealogieprogramma:

GensDataPro

GensDataPro

Aldfaer

PRO‐GEN

GRAMPS

Webtrees

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

Website NGV:        https://ngv.nl/

Website NGV‐KPL:    https://ngv‐afdelingen.nl/kpl

Facebookpagina Kempen‐ en Peelland:

               https://www.facebook.com/NGVKempenenPeelland

André Van Damme

Wim van Stek

Johan van Hassel

Ben Bal

Peter Roosenboom

Peter Roosenboom

  MUTATIES LEDENLIJST
Co van het Groenewoud  

Per 1 november 2020 had de NGV 6005 leden en 531 

bijkomende leden, waarvan voor de afdeling Kempen‐ en 

Peelland 239 leden en 22 bijkomende leden. Voor cor res ‐

pondentie aan de NGV gebruikt u het postadres:

NGV, postbus 50, 3980 CB Bunnik onder vermelding van uw 

lidmaatschapsnummer.

  DIGITAAL ZOEKEN IN EN OM ONZE REGIO

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven:

https://www.rhc‐eindhoven.nl

Brabants Historisch Informatie Centrum (Den Bosch)

https://www.bhic.nl/

Regionaal Archief Tilburg

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/

West‐Brabants Archief

https://westbrabantsarchief.nl/

Stadsarchief Breda

https://stadsarchief.breda.nl/

Erfgoed 's‐Hertogenbosch

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl

Erfgoedhuis Weert

https://www.erfgoedhuisweert.nl

Regionaal Historisch Centrum Limburg

https://www.rhcl.nl/nl
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