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   VAN DE  VOORZITTER                                              

De Spaanse griep eiste naar 

schatting 50 miljoen doden, en 

duurde in totaal 26 maanden, van 

februari 1918 tot april 1920. De 

medische omstandig he den waren 

honderd jaar geleden veel minder, 

en bovendien zuchtte de we reld 

onder de gevolgen van de Eer ste 

Wereldoorlog.

De coronapandemie duurt nu 

negen  tien maanden, het aan tal 

dodelijke slachtoffers bedraagt nu wereld w ijd 3,54 miljoen 

én er zijn werkende vaccins, dus je mag zeggen dat er licht 

is aan het einde van de tunnel. Het is niet de bedoeling om 

hier de gevolgen van COVID‐19 te bagatelliseren, maar het 

historisch perspectief kan soms relativerend werken.

Nu het ergste leed geleden lijkt komt de vraag wat we met 

elkaar van de pandemie hebben geleerd, en welke lessen 

we meenemen voor de toekomst. Bijvoorbeeld voor de 

luchtkwaliteit, nu het vliegverkeer weer op gang wordt 

gebracht en de relatieve rust in het luchtruim binnenkort 

weer tot het verleden behoort. Dat het ‘nieuwe normaal’ 

binnenkort weer het ‘oude normaal’ wordt is niet alleen 

vooruitgang.

Onze afdeling heeft tijdens de crisis naar middelen gezocht 

om u als lid op nieuwe manieren diensten aan te bieden. De 

digitale lezingen zijn beter bezocht dan de reguliere afde ‐

lingsavonden, en worden bovendien positief gewaardeerd. 

We hebben dan ook besloten dat we, ook als we weer 

gewone lezingen kunnen organiseren door willen gaan met 

onze digitale dienstverlening. Dat is hopelijk niet alleen 

prettig voor onze leden, maar ook aantrekkelijk voor jon ‐

gere genealogen die nog géén lid zijn van de NGV. Want de 

vergrijzing van het ledenbestand is nog steeds een van de 

grootste problemen waar onze vereniging mee kampt. 

Het hoofdbestuur bestaat sinds de AV van 29 mei weer uit 

vijf leden. Dat is een enorme vooruitgang ten opzichte van 

de afgelopen jaren, waarin het HB op een bepaald moment 

nog maar uit twee personen bestond. De inspanningen van 

die personen om de NGV draaiende te houden grenzen aan 

het bovenmenselijke en het is in dat opzicht dan ook onbe ‐

grijpelijk dat de AV met een zéér krappe meerderheid het 

bestuur géén decharge heeft verleend voor het beleid over 

2020.

 Binnenkort ontvangt u een mail met de inlogcodes voor de 

nieuwe website. Hopelijk gaat het ‘nieuwe normaal’ de 

NGV helpen om de toekomst van onze bijna 75‐jarige 

vereniging met vertrouwen tegemoet te zien. 

Anton Neggers
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Het Bestuur vergaderde op 15 april en 20 mei 2021. 

Heb je onderwerpen waarvan je wilt dat het Bestuur die 

bespreekt, stuur die dan naar de secretaris.

Besluiten bestuursvergaderingen maart en april 2021

• Belgiëdag 2022 vooralsnog kleinschalig en in ’t Trefpunt. 

De NGV wordt om (financiële) steun gevraagd. Het Organi ‐

satieteam Belgiëdag bestaat uit Martien van den Donk 

(bestuur), Peter Roosenboom (bestuur) en Astrid Magielse 

(ondersteuner).

• KPL‐lid Mevr. L. van Corven blijft deel uitmaken van de 

Jury voor de Limburgse Delhougne‐penning.

• De lezingen van 13 april en 11 mei in ’t Trefpunt zullen 

worden vervangen door een digitale lezing.

AfdelingsLedenVergadering 13 april 2021

Deze ALV is weer op een schriftelijke manier (per e‐mail) 

gehouden. Op de vraag of de leden in kunnen stemmen 

met het financiële en secretariële jaarverslag hebben 35 

leden zich akkoord verklaard. Er waren géén leden die zich 

niet akkoord verklaarden.

  BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN

  CURSUSSEN IN 2021 ,  AFDELINGSBIBLIOTHEEK EN LEZINGEN

De cursuscoördinator is het bestuurslid Ria van Dingenen 

(2e secretaris).

Hopelijk kunnen we in het najaar weer enigszins normaal 

cursussen gaan geven, uiteraard met inachtneming van de 

dan heersende veiligheidsregels.

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. Na aanmel ‐

ding krijgen de deelnemers bij de bevestiging een cursus ‐

code. Als het minimum aantal deel nemers bereikt is, krijgt 

u nader bericht over de betaling en dergelijke.

mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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Betalingen via NL73 INGB 0589 6198 02 ten name van 

Penningmeester NGV; vermeld altijd minimaal KPL en de  

cursuscode.

Aldfaer I

KPL‐lid € 37; niet‐lid € 55)

voor beginners, op donderdag,  13.30 ‐ 

16.30 uur. Zaal 3, op 11, 18 en 25 novem ‐

ber

Cursusleider Johan van Hassel

Paleografie

(KPL‐lid €51; niet‐lid €75) geef aan: beginner of gevor derde; 

het grootste aantal telt.

Maandag,   13.30 ‐ 15.30 

uur,  Zaal 3, op 27 sep ‐

tem ber, 4, 11, 18, 25 oktober en 1 nov ember

Cursusleider Ben Bal

Genealogie I 

(KPL‐lid €29; niet‐lid €44) voor beginners 

op dinsdag 14.00‐16.30 uur.  

Zaal 5 op 7, 14 en 21 september.

Cursusleider Anton Neggers

Deze cursus is ook ideaal als opfris ‐

cursus!

GensDataPro 

(KPL‐lid € 37; niet‐lid € 57)

Donderdag 13.30 – 16.00 uur,

Zaal 5 7, 14, 21 en 28 oktober

Cursusleider:  André Van Damme

Deze cursus zou oorspronkelijk in 

maart gehouden worden. 

Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar!

Je kunt je belang stelling voor deze cur sus sen via het 

secretariaat duide lijk ma  ken. Dan word je als een der 

eersten door de cursuscoör di nator geïnformeerd.

Bibliotheek

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

Trefpunt is hopelijk in het najaar weer mogelijk. Neem 

alsjeblieft contact op met de bibliothecaris. Eventueel 

kunnen boeken bij bestuursleden in de buurt afgegeven 

worden.

Zoeken in de catalogus op de NGV‐website

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

www.ngv.nl . Kies voor de linkertegel 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:afdeling-kpl@ngv.nl
https://www.ngv.nl/
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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Leden voor leden

Er is door het vertrek van Astrid Magielse een vacature in 

het Bestuur. Leden die mee willen denken wat de afdeling 

in deze coronatijd kan betekenen, worden opge roepen zich 

te melden bij de secretaris.

 

Voor de Evenementencommissie zoekt het Bestuur 

uitbreiding met een technisch ondersteuner. Als er leden 

zijn die mee willen werken aan het opzetten van digitale 

lezingen met enige IT‐kennis van het opnemen van 

presentaties achter de computer (mp4) hoort het Bestuur 

dat graag. Beide taken kunnen eventueel  gecombineerd 

worden.

Ons bestuurslid Co van het Groenewoud heeft aangegeven 

per april 2022 na 16 jaar zijn bestuurslidmaatschap te 

stoppen. Hij heeft als taken onder andere webredacteur, 

bibliothecaris en de ledenadministratie. Wil je misschien 

een of meer van zijn taken overnemen? Co zal je graag 

inwijden. Neem dan met hem via de mail contact op.

Webinar, digitale lezingen en toespraken

Door de coronacrisis die nu al een vol jaar gaande is werden 

de bijeenkomsten van onze afdeling al gauw stilgelegd en 

de cursussen en workshops, stamboomspreekuren hebben 

maar zeer beperkt doorgang gevonden.

Hiermee is een groot deel van de dienstverlening aan onze 

leden en het onderling contact en uitwisseling van inzich ‐

ten en deskundigheid stil komen liggen. Als afdeling 

hebben we geprobeerd om langs digitale weg enige ver ‐

van ging te bieden voor de maandelijkse lezingen en zo 

vooral het contact met onze leden in stand te houden.

We zijn gestart in het 

vorig najaar met het 

webinar stamboom on ‐

derzoek. (Dit is in eer ‐

ste instantie uitge zon ‐

den door de bibli othe ‐

ken die meewerk ten 

aan de stamboomspreekuren. De eerste uitzending haalde 

80 kijkers. Daarna hebben enkele bibliotheken, in ieder 

geval Veldhoven, Eindhoven en Dommeldal de video 

blijvend aangeboden in hun eigen youtubekanaal (schat ‐

ting 120 kijkers). De video is ook bekendgemaakt aan de 

overige afdelingen van de NGV en hij is geplaatst op onze 

Facebookpagina. De video is nu openbaar en heeft 

sindsdien nog 283 kijkers gehad. In totaal geschat 500 

kijkers.  Haalde 3 likes.

Deze video is nog steeds te zien op ons youtubekanaal 

DeTweeKwartieren:

weblink

mailto:afdeling-kpl@ngv.nl
https://youtube.com/watch?v=_fHntOcpGdg
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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In januari heeft voorzitter Anton Neggers de nieuw jaars ‐

toespraak digitaal gehouden. Toegang alleen voor onze 

leden: 102 kijkers. Zie hier:  weblink

In februari heeft Albert Koning zijn lezing over fotoalbums 

digitaal gehouden. De video haalde 190 views uitsluitend 

onder onze leden. Een heel goed resultaat. Van deze video 

is de vertoning beëindigd

Eind maart is de lezing van Bob Coret over Open Archieven 

openbaar gegaan. De lezing is bekend gemaakt aan onze 

leden, aan onze contacten, is geplaatst op Facebook en 

Bob Coret heeft de lezing op zijn website gepromoot. De 

stand is nu 1689. Haalde 11 likes.

Openbare video.

 Blijft vertoond op

 deze weblink.

Op 10 april heeft Anton Neggers de toespraak voor de 

ALV digitaal gehouden, uitsluitend voor onze leden. De 

toespraak had 128 views. En 1 like.   Weblink

Op 15 april is uitsluitend voor onze leden de lezing over 

DNA voor stamboomonderzoek van start gegaan door 

Leonie Kaptein. Deze lezing haalde 128 kijkers twee likes 

en een lovende reactie. De gemiddelde kijkduur was hoger 

dan bij de meeste digitale producties. De vertoning van 

deze video was door de spreekster vrijgegeven voor één 

maand. Nu niet meer beschikbaar.

Op 10 mei is de lezing van Arnout van Erp over de kadaster 

archiefviewer gepubliceerd. De aankondiging is gegaan 

naar al onze leden en contacten, staat op onze Face ‐

bookpagina aangekondigd en Arnout heeft de lezing 

bekendgemaakt op zijn eigen website. De NGV heeft de 

hele aankondiging op de nieuwspagina geplaatst. Nu 508 

views. De video kreeg 13 likes. En 5 abonnees op ons 

youtubekanaal.

Openbare video.

 Blijft vertoond op

 deze weblink.

https://youtube.com/watch?v=PxC_JhDTvSs
https://www.youtube.com/watch?v=sJg82O2hhvQ
https://www.youtube.com/watch?v=z4b0fFN0wAs
https://youtu.be/lG0LF1tVRdo
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De digitale producten worden verspreid via het you ‐

tubekanaal dat onderdeel is van ons gmailaccount 

detweekwartieren@gmail.com. Dat was destijds ingesteld 

als mailadres voor de redactie van DTK. Iedereen kan zich 

desgewenst abonneren op elk youtubekanaal. Je moet dan 

wel ingelogd zijn met een gmailaccount. Als abonnee krijg 

je dan automatisch bericht van nieuwe video’s op dat 

kanaal. Inmiddels hebben zich 25 personen geabonneerd 

op ons kanaal. Je vindt het kanaal hier! 

Hopelijk kunnen in september onze gebruikelijke lezingen ‐

avonden weer plaatsvinden in 't Trefpunt. Deze lezingen 

zullen niet gedigitaliseerd worden. Het bestuur is tot de 

conclusie gekomen dat streamen van de lezing technisch te 

gecompliceerd is en dat het geen zin heeft om een opname 

van de lezing naderhand te verspreiden die dan al gauw 

anderhalf uur zou gaan duren. De praktijk wijst uit dat een 

video echt niet langer dan 20 minuten tot een half mag 

duren om echt bekeken te worden.

Mochten we weer verzeild raken in een lockdown kan er 

weer teruggegrepen worden op digitale lezingen.

Het videokanaal DeTweeKwartieren zal in gebruik blijven 

voor de video's die er nu voor onbeperkte tijd op staan.

Op afzienbare termijn zal er een vervolg gemaakt worden 

op ons webinar stamboomonderzoek: een video over wat 

het lidmaatschap van de NGV te bieden heeft voor de 

leden van onze afdeling.

Belgiëdag Familiegeschiedenis 2022

 

Wanneer:  zaterdag 14 mei 2022 van 10.00 tot 16.00

Waar: ’t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628XJ Eindhoven.

Wat: NGV‐leden en belangstellenden uit de zuidelijke 

provincies van Nederland gedurende een dag onder ‐

steuning en advies bieden bij het zoeken naar familiere la ‐

ties in België en dan met name in Vlaanderen. Het evene ‐

ment is ook een uitgestelde viering van het jubileum 

afdeling Kempen‐ en Peelland (KPL).

Programma: 

Het programma is tweeledig: in de grote zaal van ’t 

Trefpunt staan stands van verscheidene genealogische 

specialisten uit zowel België als Nederland. U vindt daar 

ondersteuning en advies. In de kleine zaal worden twee à 

drie  lezingen gegeven. Gratis entree voor de bezoekers.

Ter voorbereiding van de Belgiëdag Familiegeschiedenis 

2022 is het Organisatieteam Belgiëdag Familiegeschiedenis 

van KPL aan de slag gegaan en is er een eerste conceptplan 

opgesteld. Na de zomervakantie volgt er meer informatie. 

Zet de datum 14 mei 2022 alvast in uw agenda en infor ‐

meer ook andere belangstellenden hierover.

https://www.youtube.com/channel/UC1obk-2gxp_SiJICSQ_eyUg
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  TOEGANG TOT KADASTER VOOR ONZE LEDEN
Carola van Balkom   

Gratis toegang met KPL‐account

Vanaf 1 juni is het zover, dan heeft NGV‐afdeling Kempen‐ 

en Peelland een eigen Kadaster Archiefviewer‐account! Met 

dit account kunt u als lid van onze afdeling kostenloos 

vanuit huis historisch onderzoek doen in de Kadastrale 

archieven. Het Kadaster geeft informatie over de percelen, 

de eigenaren en de landmetingen van 1832 tot heden. 

Hoe werkt het?

Wanneer u interesse heeft, stuurt u een e‐mail naar 

publicrelations‐kpl@ngv.nl. In die mail vermeldt u uw naam 

en lidmaatschapsnummer. U krijgt vervolgens een mail 

terug met daarin de inloggegevens voor de Kadaster 

Archiefviewer. Omdat het bestuur nog geen inzicht heeft in 

de populariteit van dit aanbod, krijgt u de toegang voor één 

week. Mochten er al aanmeldingen voor de uwe zijn, dan 

komt u automatisch op de wachtlijst te staan en ontvangt u 

bericht wanneer u aan de beurt bent en toegang krijgt. 

Inloggegevens en handleiding

Bij de e‐mail met de inloggegevens vindt u ook informatie 

over hoe u kunt inloggen, een korte uitleg over de Kadaster 

Archiefviewer en de Algemene Voorwaarden. 

Zie ook: https://www.kadaster.nl

Tip: de lezing die onlangs verzorgd is door Arnout van Erp 

kan u helpen bij het doen van onderzoek middels de 

Kadaster Archiefviewer. 

Klik hier voor de video

https://www.youtube.com/watch?v=z4b0fFN0wAs
https://www.kadaster.nl
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  MIJN GENEALOGISCHE ZOEKTOCHT VAN BIERVILTJE TOT HET "SPLINTERTJE" deel 4
Ferry Kroon   

In de afgelopen jaren en maanden ben ik bezig geweest 

met een bewijsstuk te vinden waarmee ik kon aantonen dat 

ikzelf en nog vele anderen nazaten zouden zijn van het 

Riddergeslacht van Cronenburg uit Loenen aan de Vecht. 

Sommigen plegen dat te claimen. Maar ik wilde het 

bewijzen.

Het Splintertje

Ik dacht na veel onderzoek dit ‘splintertje’ gevonden te 

hebben. Zoals je misschien kunt begrijpen was ik in een 

juichstemming. Echter…. na enkele paleografisch deskun ‐

digen daarover te hebben geraadpleegd kreeg ik te horen 

dat er destijds bij de transcriptie van de originele akte een 

foute ‘vertaling’ gemaakt zou zijn. Daarmee werd mijn hele 

genealogische bewijsvoering onder uitgehaald. Dat is vre ‐

selijk balen, kan ik u zeggen. En niet zo’n beetje ook.  Even 

zat ik in zak en as. 

Maar ik was en ben er nog steeds van overtuigd dat ik een 

nazaat van het riddergeslacht ben. Echter nu moet ik weer 

op zoek naar een ander ‘splintertje’. Daarbij moet ook niet 

vergeten worden dat ik met mijn genealogie al terug ben 

tot circa 1400. Bepaalde documenten zijn in de tijd door 

branden en oorlogen verloren gegaan. Dus dat maakt het 

er ook allemaal niet gemakkelijker op. Maar als het 

‘splintertje’ gevonden wordt ben ik direct ‘gedo cu men ‐

teerd’ terug tot circa 985 bij de Heer van Oisy in Hene ‐

gouwen (F).

Dus er staat nog al wat op het ‘genealogisch’ spel. 

Tweede zoektocht 

Maar waar begin ik met mijn tweede zoektocht naar het 

‘splintertje’? Ergens in dit deel van Brabant denk ik de 

‘aansluiting’ met het riddergeslacht toch weer te moeten 

kunnen vinden.

Intussen heb ik wel geleerd dat ik zoiets stap voor stap 

moet aanpakken. Dus begin ik bij Peter Eustaessoen van 

Cronenburg (of Cronenborch). Mijn tot nu toe verst 

bekende voorvader. Ik moet dus weer op zoek naar meer 

gegevens over Peter. Misschien heb ik tijdens mijn eerdere 

zoektocht wel iets over het hoofd gezien?

Zijn laatst bekende woonplaats was Boxtel. Dat blijkt uit 

een aantal aktes die ik van hem heb. Maar ik denk ook aan 

Heusden. Daar woonde Willem van Cronenburg, Ridder en 

Kastelein (Kasteelheer). Zijn broer Jan, ook ridder, stichtte 

het klooster in Boxtel. Beide broers hadden nauwe connec ‐

ties met het Boxtelse hof. Hun zus, te weten Agnes van 

Cronenburg was namelijk gehuwd met Willem van Mer ‐

heim, Heer van Boxtel en Liempde. 
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Het wordt dus eerst maar weer ‘googlen’ op het internet 

naar de archieven van Boxtel, of ’s‐Hertogenbosch. Waarbij 

ik moet proberen ergens een ‘genealogisch houvast’ te 

krijgen en van daaruit verbanden te kunnen leggen. Ook zal 

ik weer eens in de archieven van de Illustere Lieve Vrouwe 

Broederschap duiken. Ook een waardevolle bron voor ons 

genealogen. Dit deel van mijn genealogische zoektocht 

wordt dus vervolgd.

DNA en ALIAS onderzoek

In de vorige uitgave van dit blad heb ik al gerefereerd aan 

deze twee onderzoeken. Enkele jaren terug heb ik een 

DNA‐onderzoek via de Familiekunde Vlaanderen laten 

doen. Na enige tijd bleek dat ik een ‘match’ zou hebben 

met Frans de Croon. De ‘match’ was volgens experts zo’n 

negen generaties terug. Dat was circa het jaar 1650. Frans 

zijn voorouders komen uit Oirschot. De mijne ook. Met 

name uit de herdgangen van Oirschot. Mijn voorvader 

Cornelis Joannes van Croonenburg(h) huwde rond dat jaar 

Hendrica Aert Vugts. Dat maakte ik op uit notities in het 

‘Notitie‐boekje’ van de pastoor en ook uit een akte van de 

Nederlands Hervormde kerk (zie a eeldingen in de vorige 

uitgave van dit blad). 

Bij de Nederlands Hervormde kerk stond Cornelis vermeld 

als Croonenburgh en in het boekje van de pastoor stond hij 

vermeld als Cornelius Joannis De Croon. Het was de periode 

dat de Staatse troepen het katholicisme probeerden te 

onderdrukken. Mijn voorouders zijn toen waarschijnlijk in 

een ‘geheime huwelijksdienst’ door de pastoor in het echt 

verbonden. Terwijl bij de dominee mijn voorvader Cornelius 

alleen bekend stond als van Croonenburgh. Zijn officiële 

achternaam dus. 

Ik had het sterke vermoeden dat de voorouders van Frans, 

Van Croonenburgh geheten moeten hebben. En dus ook 

nazaten zijn van het riddergeslacht van Cronenburg uit 

Loenen aan de Vecht. 

Waar te starten?

Voor alle zekerheid ben ik dit onderzoek begonnen bij de 

voorouders van Frans de Croon. Daarvoor heb ik een 

stamreeks van ons beiden gemaakt. Dat biedt toch altijd 

enige houvast. Je ziet in een oogopslag de generaties en de 

jaartallen.

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

Stamreeks naamsvergelijking:

01. Ferdinand Wilhelmus Theodorus Petrus Kroon (1946)                01. Franciscus De Croon (1944)

02. Antonius Adrianus Jacobus Kroon (1913)                02. Marius Josephus De Croon (1905) 
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03. Wilhelmus Petrus Kroon (1884)                   03. Gerardus De Croon (1862)

04. Petrus Antonius Kroon (1842)                 04. Hendrik De Croon (1811)

05. Antonius Petrus Kroon (1798)                 05. Jordanus De Croon (1772)

06. Petrus Johannes Croon(e) (1767)                 06. Jordanus De Croon (1746)

07. Johannes Anthonij Croon (1739)                 07. Jordanus De Croon (1716)

08. Antonij Cornelis de Croon (1696)                 08. Jacobus De Croon (1677)

09. Cornelis Johannes Hendrik de Croon (van Croonenburgh ) (1659)   09. Theodorus Croonen (Van Croonenburgh) (1650)

10. Johannes Henricus Justus van Croonenburgh (1636)                10. Jacobus (Jacob Franken Croonenborgh) (1626)

11. Henricus Justus van Croonenburgh (ca. 1600)                11. Franco Croonen (ca. 1600)

12. Justus Pauwels Justus van Croonenburgh (ca. 1565)                12. Jordanus Croonen (ca. 1560)

13. Pauwels Justus Michiel van Croonenburgh (ca. 1530)                13. Franck (Croonen; Jacobs; Willems; Potters) (ca. 1525)

14. Justus Michiel Peters van Cronenborch (ca. 1482)                14. Willem Jacobs (ca, 1480)

15. Michiel Peters van Cronenborch (ca. 1460)

16. Peter Eustaessoen van Cronenborch (ca. 1430)

17. (Hier start mijn ‘Splintertje’ onderzoek, de verbinding met het riddergeslacht Van Cronenburg)

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

Zoals eerder gezegd zag ik in een aantal documenten van 

mede‐hobby‐genealogen vaak de naam Croon/Kroon, met 

of zonder ‘de’ ervoor, met als toevoeging ‘Alias van 

Croonenburgh’. 

Hoe zat het dan met Theodorus Croonen? (Een voorvader 

van Frans). Allereerst heb ik het gezin van de ouders van 

Theodorus in kaart gebracht. Dat was an sich al een hele 

klus. Waarom? Omdat men onder de verschillende familie ‐

namen maar soms ook met hun patroniemen geregistreerd 

stonden. De toenmalige ambtenaren namen het vaak niet 

zo nauw met de spellingwijze. Voor alle zekerheid heb ik 

daarvoor een apart lijstje gemaakt waarop ik de varianten 

kon afstrepen. Je moet echt geduld hebben met zoiets. 

Geluk kig heb ik dat wel een beetje. (Althans met deze 

hobby, haha).
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Hieronder een overzichtje van het gezin van Jacobus (ref. 

Generatie 10) 

Jacobus Franco (Franken; Francken; Franconis) gehuwd 

met Joanna Maria van den Venne

Kinderen:

01. Franco Jacobs (naam bij doop)

ged. Oirschot 02‐02‐1648 

(zv. Jacobus Franco(nis))

02. Theodorus van Croonenborch (naam bij doop)

ged. Oirschot 05‐07‐1650 

(zv. Jacobus Francken van Croon enborch)

03. Joanna Jacobs (naam bij doop)

ged. Oirschot 12‐11‐1652 

(dv. Jacobus Francken Jacobs)

04. Joannes van Croonenborch (naam bij doop)

ged. Oirschot 30‐09‐1654 (

zv. Jacobus Francken van Croon enborch)

05. Egidius van Croonenborch (naam bij doop)

ged. Oirschot 02‐07‐1656 

(zv. Jacobus Franconis van Croon enborch)

06. Henricus Jacobs (naam bij doop)

ged. Oirschot 23‐09‐1657 

(zv. Jacobus Francken Jacobs)

07. Maria Croonen (naam bij doop)

ged. Oirschot 05‐02‐1660 (

dv. Jacobis Franconis Croonen)

08. Jordanus Croonen (naam bij doop)

ged. Oirschot 23‐04‐1663 

(zv. Jacobis Franconis Croonen)

Uit bovenstaand gezinsoverzicht maak ik op dat de naam 

Van Croonenborch of Croonenburgh de officiële familie ‐

naam was. Maar dat binnen de kleine dorpsgemeenschap, 

al vlug de ‘patroniemen’ gebruikt werden zoals in dit geval 

Jacobs. Dat zal straks bij Franco, de vader van Jacob, ook 

wel het geval zijn. Maar dat is een volgende stap.

Overigens heb ik van alle akten van bovengenoemde per ‐

sonen een PDF gemaakt voor de compleetheid van de 

documentatie. Altijd makkelijk. Hoef je het straks niet meer 

in de ‘internet‐archieven’ te gaan zoeken. Maar ik heb tege ‐

lijkertijd ook een notitie gemaakt van de oorspron ke lijke 

bronnen. 

Dat zou in iedere genealogie ook moeten. Misschien is dat 

wel een utopie, maar toch. Het onderwerp ‘bronnen’ is 

alleen al een hele discussie waard. Daar kom ik volgende 

keer graag nog eens op terug.

Nu weer even terug naar mijn ‘DNA / Alias’ onderzoek. Het 

lijstje met de ‘geboortenamen’ heb ik verder aangevuld 

met de namen welke bij het huwelijk in de akten werden 

gebruikt, zie hieronder.
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Huwelijken

Het bovenstaande namenoverzicht bij de geboorte van de 

kinderen van Jacobus (F.) geeft mij wel vertrouwen dat mijn 

aannames voorlopig kloppen. Nu naar het overzicht met de 

huwelijken van bovengenoemde personen.

01. Frans Jacobs de Croon (huw. 19‐03‐1688 / otr. 19‐02‐

1688) Bij doop: Franco Jacobs

Bruid: Antonette Peters van Dijck 

02. Theodorus Jacobus de Croon (huw. 31‐05‐1676 / otr. 16‐

05‐1676) Bij doop: Theodorus van Croonenborch

Bruid: Elisabetha (de Croon)

03. Joanna Jacobs de Croon (huw. 06‐02‐1678 / otr. 23‐01‐

1678) Bij doop: Joanna Jacobs

Bruidegom: Jan Willems de Croon

04. Joannes (huwelijk niet gevonden)

Bij doop: Joannes van Croonenborch

05. Egidius Jacobus de Croon (huw. 04‐03‐1696 / otr. ?)

Bij doop: Egidius van Croonenborch

Bruid: Maria Adrianus Scepens

06. Henricus Jacobs (huwelijk niet gevonden)

Bij doop: Henricus Jacobs

07. Maria Croonen (huwelijk niet gevonden)

Bij doop; Maria Croonen (get. Bij doop Cornelius de Croon, zv 

Egidius en Maria, zie 05.)

08. Jordanus Croonen (huwelijk niet gevonden)

Bij doop: Jordanus Croonen

Behalve bij 06. is er in dit overzicht bij alle gezinsleden een 

‘referentie’ met de naam van Croonenburgh. Ook bij de 

patroniem Jacobs (06.) kun je stellen dat er een connectie is 

met de genealogie van Croonenburgh (Cronenburgh; 

Croonenborch), gezien de voornaam van vader Jacobus. 

Om zomaar een achternaam Van Croonenburgh te gaan 

gebruiken lijkt me te gemakkelijk. De naam moet toch er ‐

gens vandaan komen.

Nu het overlijdensoverzicht nog. Altijd een lastige om de 

data uit die periode terug te vinden. Maar ik vermoed dat 

dit dezelfde namen zullen zijn als die bij het huwelijk. De 

‘aanpassing’ van de namen heeft zich klaarblijkelijk hoofd ‐

zakelijk in deze periode (1600‐1700) voorgedaan. Verder 

kom ik nu al tot een voorlopige conclusie dat de naam van 

Croonenburgh ‐ in de stamreeks van Frans de Croon ‐ 

mogelijk nog zo’n een of twee generaties verder terug in de 

tijd zou kunnen liggen. Misschien nog wel verder terug. 

Zou daar dan de verbinding tussen onze genealogieën 

ergens liggen? Dat wordt nog even zoeken.   

(Wordt vervolgd)
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   PALEOGRAFIE: HET LEZEN VAN DUITSE DOCUMENTEN (Deel 7)
Theo van Rooijen   

Wij vervolgen onze reeks. Dit keer geen moeilijk leesbare 

akten. De redactie beschikt helaas niet over meer aanbod 

van onze leden. Vandaar ook een oproep aan u: heeft u 

Duitse akten in uw bezit, die (redelijk) leesbaar zijn en 

interessant voor uw collega‐genealogen, dan is de redactie 

graag bereid om deze in een nummer van De Twee 

Kwartieren op te nemen. Wij beginnen met twee een ‐

voudige stukjes uit een poëziealbum uit 1939 en 1940. 
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Het tweede document betreft een betalings be ves ‐

tiging uit 1846. Er komt een aantal voor ons vreemde 

maten (die ook niet te vertalen zijn in het Nederlands) 

en a ortingen in voor die u verklaard vindt in de 

voetnoten bij transcriptie elders in dit nummer. 
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  PHILIP EN DE ANDEREN
Dik Jager   

Na bijna een eeuw oud te zijn geworden, overleed Philip, 

de hertog van Edinburgh. In kranten en tijdschriften is aan 

hem als ‘Prince Consort’ van Elizabeth II ruimschoots 

aandacht besteed. 

Een groot aantal mensen volgt fanatiek de serie ‘The 

Crown’ waarin veel over Philip en Elizabeth verteld wordt.  

Ik werd getriggerd door een artikeltje waarin stond dat hij 

bij zijn huwelijk de titel prins van Griekenland en 

Denemarken op moest geven. 

Dat leidde tot de volgende vragen:

• Waar komen die twee landen vandaan? 

   Over zijn eigen gezin is (te) veel bekend, zie Geneagram 1. 

• Maar wat is de achtergrond van dat andere gezin waarin

    hij opgroeide? 

• Waarom waren zijn zussen niet welkom op zijn bruiloft? 

  Zijn kinderen en kleinkinderen hebben de familienaam

    Mountbatten‐Windsor.

• Waar komt deze familienaam vandaan?

Voor eerdere artikelen in Gens Nostra en De Twee 

Kwartieren had ik al wat onderzoek had gedaan naar 

vorstenhuizen. Met wat aanvullingen kreeg ik het antwoord 

op deze vragen. Bovendien stuitte ik op twee familie ‐

drama’s uit die andere familie.
Geneagram 1: Familie Mountbatten‐Windsor
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De Balkan

Na het Congres van Wenen in 1815 duurde het nog 

tientallen jaren voordat de Balkanlanden net zoals de 

andere Euro pese landen een koning kregen. Daarvoor kon 

men putten uit de jongere zoons van tientallen Deens‐

Duitse vorsten‐ en hertogdommen zoals Baden, Beieren, 

Hannover, Hessen, Hohenzollern, Mecklenburg, Sleeswijk‐

Holstein, Saksen. 

De eerste koning van Bulgarije, Alexander I, komt bijvoor ‐

beeld uit het huis Hessen (zie ook geneagram 4) en de 

twee de koning, Ferdinand I, uit het huis Saksen‐Coburg 

waartoe ook de ‘Prince Consort’ Albert van koningin 

Victorie behoort. De eerste koning van Roemenië, ook een 

Alexander I, komt uit het Duitse keizersgeslacht Hohen ‐

zollern. In Griekenland is de eerste koning, Otto I, een zoon 

van een koning Lode wijk IV van Beieren. Deze Otto werd 

na zijn dood ‘inge wisseld’ voor een zoon, Constantijn I, van 

de Deense koning uit het huis Sleeswijk‐Holstein. Het 

hertogdom Sleeswijk‐Holstein was tot in de 19de eeuw 

Deens, maar werd in 1815 deels en in 1866 helemaal Duits.

Deze Deense monarch Christiaan IX was de paternale 

overgrootvader van prins Philip. Hij was de vader, schoon‐ 

en (over)grootvader van een groot aantal Europese 

koningen. 

Zie geneagram 2. 

Geneagram 2 Christiaan IX, de schoonvader van Europa
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De ouders van Philip

Philips’ vader Andreas was de vierde van vijf zonen van 

koning George I van Griekenland en grootvorstin Olga 

Constantinova van Rusland (geneagram 3).

Geneagram 3 Het gezin van prins Andreas en prinses Alice Mountbatten
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Philip zelf was het vijfde kind na vier dochters. Alle vier 

huwden deze omstreeks 1931 met Duitse vorsten, prinsen 

en hertogen en waren nazigezind. Zowel Godfried als 

George en Christoffel waren Nationaalsocialisten. Alleen 

Berthold was geen lid van de NSDAP. Godfried vocht aan 

het Oostfront, Christoffel verongelukte als piloot en George 

maakte de oorlog niet meer mee.

Philip vocht aan de kant van de Britten. Hierin lag uiteraard 

de reden dat zijn zussen en zwagers vlak na de Tweede 

Wereldoorlog niet welkom waren bij het huwelijk van Philip 

met de kroonprinses van het Verenigd Koninkrijk.

Drie familietragedies

Voordat het verkeersongeval van Philips’ ex‐schoondochter 

Diane plaatsvond, werd hij tweemaal eerder gecon ‐

fronteerd met slachtoffers uit zijn familie. 

Als 16‐jarige woonde hij de begrafenis bij van zijn zuster 

Cecilia en haar gezin. In 1937 verongelukte het vliegtuig 

met de hoogzwangere prinses, haar man en drie van haar 

kin deren bij Oostende. Niemand overleefde de crash. Haar 

jongste dochtertje Johanna van net een jaar was niet mee ‐

ge gaan, maar overleed anderhalf jaar later aan hersen vlies ‐

ontsteking.

In 1979 kwam zijn oom graaf Louis Mountbatten in Ierland 

om op zijn schip bij een aanslag van de IRA. Graaf Louis was 

onderkoning van India en hoofdbevelhebber (First Sea 

Lord) van de Britse marine. Bij de aanslag kwamen 

bovendien zijn kleinzoon Nicolaas, diens paternale 

grootmoeder en een 15‐jarige bootsman om het leven.

Veranderende familienamen

Ook het Koninklijk Huis van Groot‐Brittannië was Duits: 

koningin Victoria stamde van de vorsten van Hannover en 

haar man Albert was, zoals gemeld, een prins van Saksen‐

Coburg‐Gotha.

Door de Eerste Wereldoorlog waren de Duitse 

familienamen niet geloofwaardig meer. Koning George V 

veranderde in 1917 daarom de naam Saksen‐Coburg‐Gotha 

in Windsor.

De maternale grootvader van Philips graaf Louis Mount ‐

batten heette tot aan WO I Lodewijk, prins van Battenberg 

en was getrouwd met een kleindochter van koningin 

Victoria. Hij werd in 1864 al genaturaliseerd tot Brit. In 

navolging van koning George V verengelste hij zijn naam 

tot Mountbatten. 

Prins Andreas was prins van Griekenland maar ook prins 

van Sleeswijk‐Holstein ‐ Sonderburg ‐ Glücksburg. Prins 

Philip nam daarom bij zijn huwelijk de naam van zijn 

moeder aan in plaats van die van zijn vader. De 

familienaam voor zijn kinderen en kleinkinderen werd 

vervolgens Mountbatten‐Windsor. Zijn zoon prins Andrew 
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ontleende zijn naam aan zijn Griekse grootvader.

Resumerend

Het aanstellen van koningen in de Balkan in de 19de eeuw 

betekende een verbinding tussen de Deens‐Duitse en 

Griek se vorstenhuizen waardoor een aantal leden de titel 

prins(es) van Griekenland en Denemarken draagt. 

De verhoudingen van het Verenigd Koninkrijk met Duits ‐

land hebben door beide Wereldoorlogen er toe geleid dat 

Duitse familienamen verengelst werden en de met de nazi’s 

sympathiserende familieleden van prins Philip niet welkom 

waren in Groot‐Brittannië.

Geneagram 4 Mountbatten
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  HET RAADSEL VAN DE TWEE GEBOORTEAKTES
Peter Roosenboom   

Fransciskus Wilhelmus Roosenboom (Gennep 1830/31 ‐ 

Gennep 1839) is een broer van mijn betovergrootvader 

Wilhelmus Roosenboom (Gennep 24‐9‐1835 – Gennep 21‐1‐

1922).

Fransciskus was geboren op 27 december 1830 in Gennep. 

Dacht ik en dat had ik ontleend aan WieWasWie uit de 

transcriptie van de geboorteakte.

En toen kreeg ik van mijn medefamilieonderzoeker Gerard 

Roosenboom de melding dat die geboortedatum onjuist 

was. Het moest 3 januari 1831 zijn. Dat leidde tot een hele 

speurtocht naar de echte geboortedatum en tot het raadsel 

hoe het mogelijk is dat er van een persoon twee geboorte ‐

aktes zijn.

Onderzoek naar de geboortedatum van Fransciskus 

Wilhelmus Roosenboom

De eerste stap is naar WieWasWie en die voert naar het 

RHCL in Maastricht.

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg vermeldt het 

volgende:

12.028‐5 Burgerlijke Stand in Limburg: Gennep

Geboorteakte Roosenboom, Franciscus Wilhelmus, 27‐12‐

1830 

Gemeente: Gennep 

Aktenummer: 76 

Aktedatum: 28‐12‐1830 

Geboortedatum: 27‐12‐1830 

Geboorteplaats: Gennep 

Kind: Roosenboom, Franciscus Wilhelmus 

Vader: Roosenboom, Wolterus 

Moeder: Noij, Theodora 

Toegangsnummer: 12.028 Burgerlijke Stand in Limburg: 

Gennep, 1796‐1942 

Het ziet er goed uit, de namen kloppen. Het is een 

transcriptie, maar de datum zou verkeerd overgenomen 

kunnen zijn. Dat zou de verkeerde geboortedatum 

verklaren. De oorspronkelijke akte zal dan wel uitkomst 

bieden. Het RHCL levert nog steeds geen scans, maar 

gelukkig is er Familysearch met scans van de originelen. 

Daar maar eens verder gekeken naar de originele akte. Die 

was al gauw gevonden in het boek van de burgerlijke stand 

van Gennep van 1830. De aktes zijn geheel handgeschreven 

en het boek bevat de geboorte‐, huwelijks‐ en sterfakten 

samen in een boek alle op volgorde van datum.

De akte is niet bijzonder goed leesbaar en er ontbreken een 

paar woorden. Die woorden heb ik in rood toegevoegd in 

de navolgende transcriptie.



De Twee Kwartieren jaargang 29 ‐ nr 2 ‐ juni 2021 23 

Transcriptie van de akte:

No 76 Geboorte akt

In het jaar achtienhonderd en dartig den acht en twintigsten 

der maand December naar de middag ten twe uren voor ons 

Derk Berns Burgemeester beambte van den burgerlijken 

stand der Ge meente Gennep Provin cie Limburg District 

Roermond, verscheen Roosenboom 

Wolterus oud zeven en veertig jaren 

van beroep brievenpost wonende te 

Gennep welke ons vertoont heeft 

een kind van het mannelijk geslagt 

Gebooren den zeven en twintigsten 

der maand December achtien ‐

honderd en dartig naar de middag 

ten twe uren van hem declarant en 

van Noij Theodora zijn wettige 

huijsvrouw waar aan hij verklaart te 

willen geven den voornam van 

Fransciskus Wilhelmus de voor ‐

noemde verklaring en ver tooning 

gedaan in tegen woor digheid van 

Arnold Reniers oud zestig jaren van 

beroep dagloonder wonende te 

Gennep en van Johannes Angenend 

oud vijf en vijftig jaren van beroep 

dagloonder wonende te Gennep.

Nadat van deze akt voorleezing is gedaan heeft aangever en 

getuigen met ons geteekent

en verklaare niet te D. Berns

kunne schrijve Burgemeester

De geboortedatum is duidelijk 27 december 1830. Geen 

geboorteakte Fransciskus Wilhelmus 
Roosenboom 27 dec 1830
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twijfel mogelijk. Daarna heb ik voor de zekerheid nog even 

gekeken naar het overzicht van de geboorten van dat jaar.

In het overzicht van de geboorten in Gennep van 1830 staat 

Fransciskus Roosenboom vermeld: akte 76 Rosenboom 

Franciskus geboren op 27 december. 

Zo te zien klopt dit allemaal en Wolterus Roosenboom en 

de getuigen kunnen zo te zien niet schrijven. De voornaam 

in de transcriptie van het RHCL is niet helemaal juist. In de 

akte lees ik met enige moeite maar toch duidelijk: 

Fransciskus. 

De tweede geboorteakte

Daarna heb ik de tweede geboorteakte opgezocht. Hier 

eerst de transcriptie van het RHCL:

12.028‐6 Burgerlijke Stand in Limburg: Gennep

Geboorteakte Roosenboom, Fransciskus Wilhelmus, 03‐01‐

1831 

Gemeente: Gennep 

Aktenummer: 32 

Aktedatum: 03‐01‐1831 

Geboortedatum: 03‐01‐1831 

Geboorteplaats: Gennep 

Kind: Roosenboom, Fransciskus Wilhelmus 

Vader: Roosenboom, Wolter 

Moeder: Noij, Theodora 

Toegangsnummer: 12.028 Burgerlijke Stand in Limburg: 

Gennep, 1796‐1942 

Opmerkingen

30‐7‐2015 

Op 28 december 1830 wordt middels akte 76 BS Gennep 

melding gemaakt van de geboorte van Franciskus Wilhelmus 

Roosenboom met dezelfde ouders.

Er heeft dus al iemand een opmerking gemaakt over deze 

twee merkwaardige aktes! Deze akte maakt het allemaal 

wel spannend. Is er een tweede kind geboren? Tweelingen 

overzicht geboorten Gennep 1830
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worden niet tegelijk geboren. 

Daar zit soms wat tijd tussen. 

Maar toch geen drie maanden 

bijna. En dan hebben ze inder ‐

daad dezelfde ouders, maar ze 

krijgen niet dezelfde voornamen.

Dus dan in de hoop op op ‐

heldering de tweede akte via 

Familysearch opge zocht.

Deze keer is de akte goed 

leesbaar. Een transcriptie is niet 

nodig.

Fransciskus Wilhelmus is nu om 

drie uur ‘s middags geboren op 3 

januari 1931. Daarvan doet Wolter 

Roosenboom aangifte om drie uur 

‘s middags  op 3 januari 1931.

Wolter Roos enboom ondertekent 

nu met Wolterus Rosenboom. Let 

wel: hij is nu 45 jaar oud volgens 

zijn verklaring. Een paar maanden 

eerder bij de eerste aangifte ver ‐

klaarde hij nog 47 jaar oud te zijn. 

Hij is geboren op 30 augustus 1783 

in Cranenburg. Dus bij beide aan ‐

giften is hij 47 jaar oud. geboorteakte Fransciskus Wilhelmus Roosenboom 3 jan 1831
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Het jaaroverzicht van de geboorten in Gennep van 1831 

Dit vermeldt akte 32 Rosenboom Franciskus Wilhelmus 

gebo ren: 3 Januarij.

Kijken we nu even rond bij de akte van 3 januari dan zien we 

nog iets heel merkwaardigs. Akte 32 op 3 januari in zo’n 

klein stadje als Gennep is al vreemd, ook al staan alle 

geboorte‐, huwelijks‐ en overlijdensakten in één boek. Dat 

akte 31 opgemaakt is op 15 april 1931 en akte 33 op 21 april 

1931 maakt duidelijk dat akte 32 niet op 3 januari is 

opgemaakt, maar op een datum tussen 15 en 21 april. Erg 

vreemd.

Het is dus echt een rommeltje met de twee geboorteakten 

van Fransciskus Wilhelmus. Maar misschien zijn er nog 

andere bronnen die ons het raadsel kunnen verklaren.

Het zou interessant zijn om in het bevolkingsregister te 

kijken welke geboortedatum men daar nu aanhoudt. Maar 

er is in Gennep dan nog geen bevolkingsregister. Aangezien 

de katholieke doop meestal op de geboortedag of heel kort 

daarna plaatsvindt zou het doopregister van de Mar ‐

tinuskerk van Gennep nader uitsluitsel kunnen geven. 

Helaas heb ik de DTB‐boeken van Gennep vanaf 1798 tot 

1832 niet gevonden. Het archief in Venray beheert de DTB‐

boeken van Gennep van na die tijd, de doopboeken van 

voor 1832 zouden volgens de archivaris van Venray moge ‐

lijk  in Maastricht in het Rijksarchief liggen. Op het moment 

dus niet toegankelijk, en de inventaris van het archief 

vermeldt van Gennep geen kerkelijke registers van die tijd.

Overlijdensakte Fransciscus Wilhelmus Roosenboom

Uiteindelijk toch nog een spoor gevonden in het over ‐

lijdensregister van de gemeente Gennep van 1839.

Fransciskus Wilhelmus Roosenboom overlijdt op 30 mei 

1839, hij is dan volgens mijn berekening acht jaar oud, maar 

volgens de akte zeven jaar oud. De aangifte vermeldt als 

overzicht geboorten Gennep 1831
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naam: Frans Roozenboom. Is dat Fransciskus Wilhelmus?  

Wolterus Roosenboom en Theodora Noij hebben in dat moment 

gelukkig maar één zoon die voor dit overlijden in aanmerking 

komt en dat is Fransciskus Wilhelmus. Dat hij aangegeven wordt 

met de voornaam Frans is in die tijd niet ongebruikelijk. Soms 

weet de aangever de officiële voor naam niet en gebruikt dan de 

roepnaam. De ambte naar van de burgerlijke stand heeft niet de 

plicht om de naam of de leeftijd die de aangever noemt te 

controleren en de mensen beschikken in die tijd niet over iden ti ‐

teitsbewijzen of over een trouwboekje waar de wettelijke namen 

en geboortedata in staan. Alleen bij het huwelijk worden in die tijd 

de namen van de echtelieden geve rifieerd aan de hand van de 

geboorte‐ of doopakten. En zoals de akte ook stelt: de ambtenaar 

schrijft op wat hem verklaard wordt.

In ieder geval wordt ook uit deze akte niet duidelijk hoe het zit 

met de geboortedatum van Fransciskus Wilhelmus.

overlijdensakte Frans Roozenboom
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Een warboel

Wat nu te denken van deze warboel rond de geboor ‐

teaangifte van Fransciskus Wilhelmus Roosenboom? Wie 

nog geloofde dat de spelling van voor‐ en achternamen in 

de burgerlijke stand altijd letterlijk genomen moet worden 

zal na het bestuderen van deze akten definitief uit de 

droom geholpen moeten zijn. Wolterus Roosenboom heet 

op de overlijdensakte van zijn zoon Wolter Roozenboom, 

maar ondertekent de ene keer met Wolterus Rosenboom 

en de andere keer met W. Rosenboom. De eerste keer is 

zijn beroep brievenpost de tweede keer is hij koopman. Bij 

de eerste akte kan hij niet schrijven, wat onwaarschijnlijk is 

voor een brievenpost (postbode waarschijnlijk). Bij de 

tweede akte en de sterfakte weer wel.

Fransciskus Wilhelmus heet in het jaaroverzicht van 1830 

Franciskus en in dat van 1831 Franciskus Wilhelmus, bij zijn 

overlijden resteert alleen nog de roepnaam Frans. Een 

rommeltje dus, maar dat de namen niet zo nauwkeurig 

gespeld worden is niet ongebruikelijk in die tijd.

Maar waarom twee aktes?

Eigenlijk kan de tweede akte wettelijk niet eens bestaan. Er 

is immers al een geboorteakte van Fransciscus Wilhelmus 

Roosenboom en die akte is niet doorgehaald of in de 

kantlijn van commentaar voorzien. 

Een tweede probleem aan deze akte is de datum en de 

inhoud. De tweede akte is opgemaakt tussen 15 en 21 april 

1831 en beschrijft een geboorteaangifte die plaats heeft 

gevonden op 3 januari 1831. De geboorteakte wordt 

opgemaakt tijdens de aangifte, dan wordt hij voorgelezen 

en door de aangever en de getuigen en de ambtenaar 

ondertekend. Dat is onmogelijk te doen drie maanden 

verder, althans niet rechtsgeldig. Het is eerder een geval 

van valsheid in geschrifte. In de inhoud van de akte treffen 

we ook iets heel merkwaardigs aan. Wolterus verscheen op 

die dag des namiddags ten drie ure voor de aangifte en 

verklaarde dat Fransciskus Wilhelmus diezelfde dag des 

namiddags ten drie ure geboren was. En hij toonde het kind 

daarbij. Tenzij Theodora Noij, zijn echtgenote, in het 

raadhuis bevallen is tijdens de aangifte, kan dit onmogelijk 

waar zijn.

Mijn veronderstelling

Er is geen touw aan vast te knopen. Het wordt dus 

speculeren wat de echte geboortedatum is geweest van 

Fransciskus Wilhelmus Roosenboom en wat de reden is van 

het bestaan van twee aktes.

Ik veronderstel dat het zo gelopen is. Wolterus gaat op 28 

december 1830 met de twee getuigen en zijn baby op de 

arm naar het raadhuis om aangifte te doen. Onderweg 

gaan ze eerst doen wat ze normaal gesproken doen na de 

aangifte: een borrel drinken. Of meer borrels. En ze spreken 

af om niet echt te tekenen onder de akte maar met zijn 
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drieën in plaats van hun handtekening onder de akte te 

schrijven dat ze niet kunnen schrijven. Er komt te staan: “en 

verklaare niet te kunne schrijve”. Met drie taalfouten. Het is 

geen logisch vervolg op de akte en de woorden zijn niet in 

hetzelfde handschrift als dat van de burgemeester. Een 

geintje met wat borrels op. Dat zou een mogelijke gang van 

zaken kunnen zijn geweest. De burgemeester heeft het 

niet gemerkt op dat moment. Was hij ook aangeschoten? 

In de tekst van de akte zijn een paar woorden weggelaten 

en het handschrift is niet bepaald keurig, zeker in verge ‐

lijking met het handschrift van de tweede akte. De burge ‐

meester heeft de handtekeningen van de vader en de 

getuigen niet gecontroleerd. Waarom zou hij? Een een paar 

dagen later is de akte keurig opgenomen in het jaar ‐

overzicht. Het boek van 1830 kan gesloten worden.

Pas in april 1831 is opgemerkt dat de handtekeningen niet 

correct zijn. Of de ondertekenaars hebben er teveel over 

opgeschept en het is de burgemeester ter ore gekomen. De 

burgemeester moet het rechtzetten met een nieuwe akte, 

die nu wel ondertekend wordt door Wolterus en twee 

nieuwe getuigen. In het boek van 1831 een akte opnemen 

die in 1830 thuishoort met datum 28 december 1830 gaat 

niet, dus kiest de burgemeester een datum die dicht bij de 

echte geboortedatum ligt.  De eerste januari, Nieuwjaars ‐

dag, is een zaterdag en misschien ook een feestdag in die 

tijd en twee januari is een zondag. Dus wordt het maandag 

3 januari 1831.

De akte wordt aan het eind van het jaar opgenomen in het 

jaaroverzicht en er kraaide verder geen haan naar, totdat 

de verre nazaten Roosenboom in de gegevens gingen 

spitten.

Het is maar een veronderstelling, maar het zou zo gegaan 

kunnen zijn.

Denk eens even mee

Ik hoop dat iemand van de lezers zoiets eerder heeft 

meegemaakt en er een betere uitleg aan kan geven. 

De redactie is benieuwd; mail uw verklaring aan:

redactie‐kpl@ngv.nl

mailto:redactie-kpl@ngv.nl
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  BESPIEGELING OVER MIJN STAMBOOMONDERZOEK
Joop Geevers   

Toelichting door de redactie:

Ons lid Joop Geevers, nu 91 jaar oud, legde zijn onderzoek 

naar zijn voorouders vast in achttien publicaties.

Een ervan is het familieboek '5 eeuwen Gevers/Geevers‐

DELFT'. Onderstaande bespiegeling over het stamboom on ‐

der zoek was onderdeel van een van deze boeken.

In den beginne was het Woord..... maar in menselijke zin 

dan wel uitsluitend het gesproken woord.

Hoewel thans nog oudere Chinese literaire teksten bekend 

zijn, begint de geschreven geschiedenis van de westerse 

mensheid bij de Sumeriërs.

In hun kleitabletten uit  circa 2.700 jaar voor Christus vinden 

wij in hun spijkerschrift de eerste vastleggingen van het 

leven van mensen op onze planeet.

Voorraadlijsten van koning Gudea, maar ook notities over 

hun religie en tempelbouw. En het literaire verhaal dat wij 

kennen als het "Gilgamesj‐epos", waarvan juist aan het 

begin van 2001 n.C. de Italiaanse astroloog Giovanni Pet ‐

tinato het (tot dan toe ontbrekende) slot van het verhaal 

ontdekte. Op een van de 400 nieuwe tabletten, die Iraakse 

archeologen kort ervoor opgegraven hadden in een arti ‐

ficiële heuvel ten noorden van Bagdad, waar de antieke 

stad Me‐Turan moet hebben gelegen.

Helaas geen happy end. De legendarische held Gilgamesj 

en 80 leden van zijn ho ouding plegen een rituele zelf ‐

moord. Opvallend genoeg had men eerder in de oude stad  

Ur waarvan Gilgamesj koning heette te zijn 80 skeletten 

gevonden rondom één skelet. Zo wordt een verhaal, dat 

toen reeds 1.000 jaar mondeling was doorverteld alvorens 

in de klei gegraveerd te zijn, toch weer bewaarheid !

Aangezien de astronomen en archeologen aantonen dat  

de aarde al zo'n 5 miljard jaar oud is en er al 60 miljoen 

jaren mensen (Proplioplithecus) op aarde leven, beslaat de 

vorenstaande vastlegging van de geschiedenis der mensen 

toch maar een heel korte periode. Gezien de toen denkelijk 

korte gemiddelde levensduur waarschijnlijk een 1.500.000 

generaties! En slechts van de laatste circa 1.000 generaties 

sinds de vastleggingen van  de Sumeriërs weten wij dus het 

een en ander over het leven van mensen in hun eigen tijd.

Na de (donkerhuidige) Sumeriërs zijn er de vastleggingen 

van Hettieten (de eerste Indo‐Europeanen), Assyriërs,  Ba ‐

by loniërs en Egyptenaren, de Joden, Grieken en Romei nen.

Met die laatsten is de vastlegging van veel meer van de 

Westerse Geschiedenis begonnen. Zij  spreekt uiteraard van 

slechts een klein aantal van de dan levende mensen.

Maar toch..... individuele mensen, waarvan wij weten  waar 
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en hoe zij leefden en vaak ook wat zij hebben gezegd. Het 

meest verspreide boek op Aarde over de uitspraken van 

een van die persoonlijkheden is het Nieuwe Testament van 

de Bijbel met zijn grote cyclus van uitspraken van Jezus van 

Nazareth. Degene die de mooiste boodschap‐ooit in de 

wereld bracht. Maar wie kan die, al dan niet volledig, 

opvolgen? Toch heeft de Christelijke religie ook in het 

opzicht van vastleggen van feiten over en gedachten van 

individuele mensen een grote betekenis gehad (monniken, 

tran scripties, bibliotheken alsook bij de wereldgeestelijken 

de vastleggingen van bisdommen en parochies in hun 

Memoriaal.

Van de 'gewone' mens is nog nauwelijks iets bekend. Het 

begin van notities omtrent de oude adel (van Gevars naar 

Gevers en Geevers ? ?) stoelt vaak op het vastleggen van 

beloningen door en verplichtingen tegenover de heerser.

Waarop dan hetzelfde volgt van die adel met  in hun gebied 

woonachtige personen of groeperingen (lokale leenheren, 

dorpen en steden). Die op hun beurt weer vastleggingen 

maken in bijvoorbeeld Schepenboeken over hun samen ‐

leving en in een toene mend aantal gevallen over mensen 

en het verkrijgen van rechten en het niet nakomen van 

verplichtingen (ook Poor terboeken, Registers van Wees‐ en 

Armenhuizen etcetera).

Maar ook over de religie van mensen. Want dat was vele 

eeuwen een zeer belangrijk onderwerp in "het Westen" 

oftewel het "Avondland"

En ten slotte worden alle gewone mensen in de Christelijke 

wereld op hun plaats in  de geschiedenis van de mensheid 

gezet door de invoering van Doop‐, Trouw‐ en Begraaf ‐

boeken (DTB's). Nog weer later gevolgd door de wettelijke 

Burgerlijke Stand (miliciens en belastingen!!!). Die in de 20e 

eeuw n.C. in alle landen van de wereld is doorgevoerd.De 

afzonderlijke mens daarin kun je dus gewoonlijk pas sedert 

circa 15 generaties terugvinden in geschriften. Mits de 

registratieboeken niet in een brand of oorlog verwoest dan 

wel zoekgeraakt zijn.

Eén van de fascinerende aspecten van het leven aan het 

begin van de 21e eeuw na Christus is, dat wij (voor zover wij 

thans weten) als eersten:

* aan de  hand van waarnemingen en wiskundige bereke ‐

ningen een goed beeld hebben van het ontstaan van het 

heelal: de zo genoemde Big Bang en de zeer kort daarna 

plaatsvindende "ingreep" (singulariteit), waardoor het 

proces van de vorming van het Heelal plaatsvindt met  

daarin onze Aarde waarop het zich steeds weer repe ‐

terende proces van de fysieke vorming van plant, dier en 

mens (die laatsten met de vraag naar het doel van hun 

bestaan);

* aan de hand van opgravingen weten omtrent  de ouder ‐

dom van de mensheid als fenomeen (stel 1,5 miljoen 

generaties);
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* de geschreven geschiedenis van mensengroepen kennen 

sedert 1.000 generaties (Sumeriërs) en

* de plaats van individuele mensen in onze Westerse wereld 

kunnen terugvinden sedert 15 generaties en daaromtrent 

zowel op individuele basis over interessante mensen als in 

familieverband publicaties samenstellen;

* de technieken hebben ontwikkeld  om na de eerste 

spron gen het heelal verder te gaan verkennen en reeds aan 

het eind van de 20e eeuw een planning klaar hebben liggen 

om over 1.000 jaar (misschien nog slechts 10/12 generaties 

vanwege de toenemende levensduur) de planeet Mars van 

een Aards klimaat te voorzien en daar onze nazaten tot 

stand te laten  komen! En dat binnen 40 jaar na de eerste 

ruimtereis van Yuri Gagarin.

Het boek dat U nu begonnen bent te lezen gaat over een 

ons sedert de Doop‐, Trouw‐ en Begraaf‐boeken (DTB's) en 

de Burgerlijke Stand bekende, betrekkelijk kleine groep in 

de rechte lijn verwante mensen (familie).

Een kleine golf uit elkaar voortgekomen individuen in de 

oce aan van mensen, die al op Aarde waren en zijn. Die door 

de omvang van haar woon‐ en leefgebied toch ook weer 

niet zo eenvoudig terug te vinden is in die (al dan niet 

bewaard gebleven) geschriften.

Want naast  het  "Wie" is door het voortdurend rondzwer ‐

ven het "Waar" een zoekprobleem en met name in de 

documenten van enkele eeuwen geleden ook de relatie: 

"Wie is kind van Wie ?"

Het "Waar" was lange tijd a ankelijk van de veiligheid van 

wonen (bijvoorbeeld wateroverlast maar ook de dreiging 

van oorlog en beroving) en van economische en religieuze 

(vrijheids)mogelijkheden.

Dit boek is dus, naar huidige middelen van onderzoek, 

een vastlegging van een kleine golf van Liempt, die zich 

mogelijk vanuit Liempde, maar in ieder geval naar de 

kennis van nu, vanuit de dorpen in de Meijerij van 

Brabant over de wereld ging verspreiden.

Door die verspreiding over de wereld (Belgie, Duitsland, 

Canada, Nieuw‐Zeeland ) is het extra zinnig om de gekende 

geschiedenis van deze golf vast te leggen voor de na ‐

komelingen aan het begin van die 21e eeuw nC en hun 

mogelijke nazaten in de oceaan van het heelal.

Daarnaast is het gewoon interessant om eens iets (en soms 

niet meer dan dat) te lezen over het leven van je 

voorouders en om te kunnen bezien hoe je familie nu 

eigenlijk in elkaar steekt. Voor de meesten van U zal het 

een verrassing zijn hoe groot die, door voorouderlijke 

banden en daarbij overgedragen overgedragen genen, 

aan  een gesmede familie van U eigenlijk wel is.

Af en toe zult U daarbij hetzelfde ervaren als wij bij het 

onderzoek hadden "Konden we nog maar even door een 

raampje naar binnen kijken".
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   PALEOGRAFIE: HET LEZEN VAN DUITSE DOCUMENTEN (Deel 7)       DE  TRANSCRIPTIE
Theo van Rooijen   

Transcriptie Seiten aus einem Poesiealbum; 1939 en 1940.

Wenn du einst in stillen Stunden,
nimmst dein Poesie in die Hand
und hast dieses Blatt gefunden
sprich: “Die hab’ ich auch gekannt.”

Zum steten Gedenken
an deine Mitschülerin
Edith Kneist
Leipzig, den 8. Januar 1640.
______________________
Aller Menschen Sinn
.. und Mut,
Geht auf Ehre, Geld
und Gut.
Und wenn sies haben
und erwerben,
Dann legen sie
sich hin und sterben.
Zur Erinnerung an
deinen
Bruder Heinz
den 31.12.1939
______________________

Transcriptie Abgabenbestätigung; 1846

Nachdem der Friedrich Kortejohann zu Dissen1 die folgen den 
an die Kirche zu Dissen alljährlich zu entrichtenden Abgaben, als:

a) ein Schessel (= kom) Hausmaaß oder 1 Himten2 
12/32 Metze 3 Gerste
b) dreizehn Ggl 4 6 d. 5 Conventions‐Münze

im Wege der gütlichen Verhandlung mit der unterzeichneten
Behörde gegen Zahlung eines Capitals von

≈ zwei und dreissig Thalern _ Ggl: neun d. Courant ≈
 abgelöset und dieses Capi tal nebst gesetzlichen Zinsen
am 1sten Juli d.J. in die Dissener Kirchen‐Casse
wirklich einsgezahlt hat, so wird demselben solches
hiedurch mit der Zusicherung beschei nigt, daß diese Ab‐
gaben von Seiten der Kirche zu Dissen ferner
 nicht gefordert werden sollen.
Dissen und Jburg, am 14. Novembr. 1846
Die königliche Kirchen‐Commission des 4. Bezirks
kraft besonderen Auftrags der köninglich‐Evan‐
gelischen Consis torii zu Osnabrück.
_______________
1 Dissen = Stadt im Landkreis Osnabrück
2 Himten = altes Hohlmaß (= inhoudsmaat), rund 31 Liter
3 Metze = altes Hohlmaß
4 Goldgulden
5 Pfennig (von lat. denarius)
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   BIBLIOTHEEK  AANWINSTEN BOEKEN
Co van het Groenewoud   

Rampjaar 1672 

Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte 

Auteur: Luc Panhuysen

Cat.nr: 11‐PHN

Het jaar 1672 staat in de 

Nederlandse geschiedenis 

gegrift als het Rampjaar. In 

dat jaar werd de Republiek 

overrompeld door een ge ‐

com bineerde aanval van 

de Franse en Engelse 

koning en de bisschoppen 

van Munster en Keulen. 

Sinds de Romeinen had 

Europa geen groter leger 

aanschouwd; het laatste 

uur voor de Republiek leek 

aangebroken. Hoe kwam 

het dat het land het toch 

overleefde? Aan de hand 

van de belevenissen van 

het gezin Van Reede, een vader, een moeder en hun zoon, 

laat de schrijver zien hoe de dagelijkse praktijk eruitzag, 

maar ook hoe de Republiek zichzelf opnieuw uitvond. De 

moeder Margaretha Turnor (1613‐1700), bevond zich in de 

eindeloze stroom vluchtelingen die hun heil zochten in het 

laatste stukje Nederland dat nog veilig leek: Holland. De 

vader, Godard Adriaan, baron van Reede (1621‐1691), heer 

van Amerongen, was ambassadeur in Berlijn. Daar vervulde 

hij de meest enerverende opdracht uit zijn lange loopbaan; 

de redding van de Republiek lag in zijn handen. Hun enige 

kind, Godard, heer Van Ginkel (1664‐1703), vocht als hoge 

officier mee in het kleine legertje van de prins van Oranje. 

De correspondentie van deze drie gezinsleden behoort tot 

de mooiste die uit de zeventiende eeuw zijn overgeleverd. 

We belanden met Margaretha achter de waterlinie in het 

door angst verlamde Den Haag. Over de schouder van 

Godard Adriaan volgen we de diplomatieke ontwikkelingen 

op de voet. Uiteindelijk maken we met Godard de wending 

ten goede mee, wanneer onder leiding van prins Willem III 

en met hulp van bondgenoten de indringers tot de aftocht 

worden gedwongen. Rampjaar 1672 beschrijft op indrin ‐

gende wijze de grootste crisis van de Gouden Eeuw, een 

jaar van zeventien maanden waarin Nederland ‘redeloos, 

radeloos, reddeloos’ heette.

Uitgave 2009 ‐ 480 bladzijden
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Koninkrijk vol sloppen

Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw

Auteur: Auke van der Woud

Cat.nr: 11‐WD

Europa was in de late negentiende eeuw getuige van een 

volksverhuizing. Miljoenen mensen verruilden toen hun 

agrarische omgeving voor een woning in de stad. Momen ‐

teel zien we die massamigratie op mondiale schaal, vooral 

in China, Afrika en Latijns‐Amerika. Verstedelijking en 

modern leven horen 

blijk  baar bij elkaar. 

Koninkrijk vol sloppen 

gaat over het begin van 

de stedengroei in Ne ‐

derland. Het stille land 

van 3 miljoen inwoners 

in 1850 was 50 jaar later 

in en rond de grote 

steden een drukke en 

moderne wereld ge ‐

wor den. Maar rond 

1900 wemelde het daar 

ook van over be volkte 

krotten en men sen ‐

pakhuizen. Schoon wa ‐

ter, deugdelijk voed sel, frisse lucht en modern sanitair 

waren in de achterbuurten zeer zeldzaam. In alle grote 

steden hoopte het weeë vuil zich spectaculair op. Meer dan 

een miljoen Nederlanders leefden in een situatie die 

overeenkomsten vertoont met de slums van de huidige 

Aziatische, Afri kaanse en Latijns‐Amerikaanse metropolen. 

De auteur beschrijft die halfvergane oude wereld in de 

duistere delen van de stad. Een voortreffelijk boek over de 

woon (on)mogelijkheid van een groot deel van de 

Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw.

Uitgave 2010 ‐ 440 bladzijden

Noord‐Brabant in de Bataafs‐Franse Tijd ‐ 1794‐1814 

Auteurs: J.A.M.Y. Bos‐Rops, J.G.M. Sanders, A.P. van 

Vliet 

Cat.nr: 12‐SDS3

Dit boek behandelt de periode waarin de structuren van het 

Ancien Régime voorgoed werden afgebroken en de basis 

werd gelegd voor een geheel nieuwe organisatie van 

maatschappij en staat. De belangrijkste overheidsin stel ‐

lingen worden beschreven, met name: bestuur, rechtspraak 

en notariaat, belastingen, defensie, onderwijs, landbouw, 

waterstaat en domeinen. Daarnaast is er aandacht voor de 

territoriale ontwikkeling van het grondgebied en enquêtes 
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   HET SPOOR BIJSTER  
en registraties door de overheid. Vanwege de roerige tijden 

die in dit boek worden belicht, komen alle aspecten van de 

Brabantse Franse tijd aan de orde. Het boek kan gezien 

worden als een leidraad in de Bra bantse geschiedenis van 

deze tijd. Tot slot wordt een overzicht per plaats gegeven, 

met daarin op ge ‐

somd de bestu ren 

en rechterlijke in ‐

stel   lingen waar on ‐

der ze landelijk en 

regionaal of pro ‐

vin ci aal ressor teer ‐

den. 

Voor genealogen 

een rijke bron van 

in for matie.

Uitgave 2002 ‐ 531 

bladzijden

Hebt u een vraag waar u geen antwoord op weet, loopt u in 

uw onder zoek vast en weet u niet hoe u verder moet, 

kortom: bent u het spoor bijster, stuur dan een mail tje naar:

redactie‐kpl@ngv.nl

We zullen op zoek gaan naar 

de juiste kennis en deskun ‐

dig  heid om uw mail van een 

antwoord te voor zien, onder 

voor waar de dat we vraag en 

antwoord mogen publi ceren 

in De Twee Kwartieren. En 

komen we er zelf niet uit, dan 

publiceren we uw vraag in de 

hoop dat een van onze lezers 

u op weg kan helpen met het 

antwoord. 

We ontvingen twee vragen

De redactie ontving twee vragen. De eerste vraag werd 

gesteld door Marie‐Louise van Wijk. In haar kwartierstaat 

kwam ze niet verder met de ouders van haar voorvader 

Johannes van de Pavert, omstreeks 1877 geboren waar ‐

schijnlijk in Cranenburg. De ouders zijn Arnol dus van de 

Pavert en Elisabeth Neuij (Noij). Waarschijnlijk in 1758 

mailto:redactie-kpl@ngv.nl
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getrouwd in Cranenburg (nu Kranenburg in Duits land, 

vlakbij Nijmegen en Kleef).

Marie‐Louise vermoedt dat Arnoldus a omstig zou kunnen 

zijn uit de Ooijpolder, tussen Nijmegen en de Duitse grens.

Peter Roosenboom neemt de beantwoording van de vraag 

op zich. Zijn voorvader Petrus Roosenboom woonde rond 

1700 in Cranenburg, dus hij heeft daar al veel onder zoeks ‐

ervaring. De naam Van de Pavert herkent hij als een naam 

die vaak voorkomt in de Ooijpolder (ook Van de Pavordt).

Hij beschikt over excelbestanden met de geboor ten, huwe ‐

lijken en stervens van de Ooijpolder en Cranen burg.

Daaruit blijkt dat Arnoldus van de Pavert inderdaad in 

Cranenburg getrouwd is op 17 januari 1758. Hij is geboren in 

Kekerdom, in de Ooijpolder dus, op 11‐7‐1725. De ouders 

zijn Franciscus van de Pavert en Elisabeth van Haeren. 

Arnoldus van de Pavert en Elisabeth Neuij hadden twee 

zonen met de naam Johannes. De eerste werd geboren op 

12 augustus 1768 en overleed voor 1776 toen de tweede 

zoon Johannes (de voorvader van Marie‐Louise) geboren 

werd op 22 december 1776.

Marie‐Louise heeft de genoemde excelbestanden ont van ‐

gen en kan met deze gegevens verder. Het zijn natuurlijk 

maar tran scripties. De originele gegevens van Cranenburg 

kan ze vinden in de site van de katholieke bisdommen in 

Duitsland, Oostenrijk en enige voormalige Duitse gebieden: 

Matricula. Voor de gegevens van de plaatsen in de 

Ooijpolder kan ze het Gelders Archief en het Regionaal 

Archief Nijmegen raadplegen.

Als Marie‐Louise er niet goed uitkomt kan ze zich per mail 

wenden aan duffeltgenealogie@groups.io Dit is een groep 

van zeer bedreven genealogen die zich bezig houden met 

de Duffelt. De Duffelt omvat de Nederlandse Ooijpolder en 

de Duitse pendant daarvan.

De tweede vraag: Ambrosius of Willibrord

De heer Cees Bles vraagt om een verklaring voor het feit 

dat in Riethoven in de registers de voornamen Ambrosius 

en Willibrordus worden gebruikt voor dezelfde personen.

De naam van een persoon is bij primitieve volken de 

uitdrukking van zijn persoon. Zolang een kind niet naar zijn 

naam luistert heeft het nog geen ziel. Wat geen naam heeft 

bestaat niet. De voornaam is de oudste naamsvorm voor 

personen. De Grieken en de Germanen hadden maar één 

naam, hun voornaam. Om zich te onderscheiden van de 

naam genoten werd in veel culturen de vadersnaam (patro ‐

niem) aan de voornaam toegevoegd. De Romeinen hadden 

slechts een beperkt aantal voornamen, en ge bruikten bui ‐

ten de familiekring vooral de nomen gentili (geslachts naam) 

en het cognomen, oorspronkelijk een naam die be trek king 

had op een karaktereigenschap of uiterlijk kenmerk. 

In de Middeleeuwse Nederlanden was de voornaam nog 

https://data.matricula-online.eu/en/deutschland/muenster/kranenburg-st-peter-und-paul/
https://studiezaal.nijmegen.nl/
https://www.geldersarchief.nl/
https://studiezaal.nijmegen.nl/
mailto:Duffeltgenealogie.groups.io
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steeds de belangrijkste naam van een persoon. In geschre ‐

ven bronnen, zoals de schepenprotocollen, werd deze vaak 

voorzien van een (of meerdere) patroniemen. Onder de 

grote rivieren was (als restant van de Romeinse invloed) het 

gebruik een cognomen, ook voor gewone mensen, niet 

ongewoon. In het noorden bleef het gebruik van het patro ‐

niem nog in veel gebieden tot de Franse tijd in stand.

Onze Middeleeuwse voorouders waren dus vooral gekend 

onder hun voornaam. Na het concilie van Trente (1545‐

1563) kwam daar een nieuwe naam bij: de doopnaam. 

Rooms‐katholieke priesters werden voortaan verplicht 

dopen te registreren in een doopboek. In het kerkelijk recht 

(can. 761) staat expliciet dat de dopeling een Christelijke 

naam moet krijgen, dat wil zeggen de naam van een 

heilige. Die heilige kon dan meteen als patroonheilige 

dienen, in die zin dat als dopeling diens deugden navolgde 

de heilige hem gedurende zijn leven bescherming zou 

geven. Dat betekende dat pastoors voortaan de taak 

hadden om ‘heidense’ voornamen te vertalen naar Chris ‐

telijke heiligennamen. Zo’n vertaling was vrijwel altijd 

onhistorisch, en ook niet altijd onlogisch. Het kerkelijk 

wetboek vermeldt nog dat als de pastoor de ouders niet 

van een heidense voornaam kan a rengen hij in doopboek 

de beide voornamen moet opschrijven, en dat verklaart de 

doopaantekeningen met de toevoeging vulgo zoals Haduigis 

vulgo Haeske, Sanctius vulgo Heijliger of Carola vulgo Lien.

Terug naar de vraag van Cees Bles. 

Voor de ouders én het kind is de roepnaam dus bepalend. 

Zeker omdat deze in de traditie van de naamgeving vaak 

terugverwijst naar een grootouder of ander familielid. De 

roepnaam Broos (Broost, Broes, Bruijst, Breus) kan afgeleid 

zijn van de Germaanse voornaam Bruinsteen (brûn‐stain). 

Hij komt in de Meierij al voor in de middeleeuwen. In de 

Latijnse vorm is Broos verwant aan Ambrosius, een popu ‐

laire heilige die vooral vereerd wordt als de patroonheilige 

van de imkers. Dat een achttiende‐eeuwse pastoor van 

Broos dus Ambrosius maakt is niet zo gek. Maar misschien 

was de pastoor van Riethoven wel minder bekend met 

Ambrosius, en vond hij Willibrordus, apostel van de lage 

landen, een betrouwbaardere patroonheilige. 

Broos kan natuurlijk ook afgeleid worden van Willibrordus. 

Het punt is dat de ouders waarschijnlijk niets meer wisten 

dan dat de voorouder naar wie zij hun zoon wilden 

vernoemen Broost heette, en dat de pastoor dus de keuze 

maakte voor de naamheilige.

N.B.

In dit blad is over dit onderwerp al eerder gepubliceerd. 

Zie:

Dirck is Theodorus, De Twee Kwartieren XXVI (2018) pag. 80
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   PUBLICEREN IN DE TWEE KWARTIEREN   

Een van de slogans van de NGV is "Ontdek je eigen verhaal. 

En dat is wat wij genealogen doen, het verhaal ontdekken 

van onze ouders en voorouders. 

In ons blad kunt u dat eigen verhaal kwijt. En dat kunnen 

hele verschillende verhalen zijn. De mooie, spannende 

verhalen over het voorgeslacht, de familieverhalen die toch 

vaak niet helemaal waar waren, de drama's in de familie, de 

helden en de criminelen, de goede tijden van vrede en 

voorspoed en de zware tijden van oorlog en rampen.

Dat kunnen ook verslagen zijn van hoe u hoge hordes 

moest overwinnen om verder te komen, van de verre reizen 

naar de plaats waar de voorouders vandaan kwamen die 

ooit naar ons land immigreerden. Het kunnen tips zijn voor 

de medegenealogen om nieuwe bronnen aan te boren, om 

de weg te vinden in speciale archieven.

Ook u hebt een verhaal, waarschijnlijk zelfs vele verhalen, 

die de moeite waard zijn om te publiceren.

Waar moet een artikel aan voldoen?

Er moet een duidelijk verband zijn met de genealogie, het 

gaat over uw voorgeslacht of over de zoek‐ en ver ‐

slagsmethoden hoe we onze mooie hobby bedrijven. Uw 

artikel kan over onze regio gaan maar ook over ver daar 

buiten, want onze leden of hun voorouders komen vaak zelf 

uit uit een andere streek, of uit een ander land of continent. 

Het artikel beschrijft vooral de personen uit uw voor ge ‐

slacht maar u kunt dat ook aanvullen met de leef om ‐

standigheden in brede zin. 

Uw artikel is nieuw en nog niet eerder gepubliceerd.

Uiteraard helpt de redactie u om uw artikel zo nodig te 

verbeteren of aan te passen. In het algemeen plaatsen we de 

artikelen ongewijzigd en wijzigingen gaan in overleg met de 

auteur.

Hoe levert u het artikel aan?

De meesten van onze schrijvers maken prachtige Word docu ‐

menten. Dat mag, maar het is echt niet nodig. De Twee 

Kwartieren wordt vormgegeven met het Desktop Publishing 

pakket Scribus. Uw kopij wordt zonder opmaak overgezet. 

Dus elk tekstformaat is goed. Noten niet linken in de tekst. 

De a eeldingen mag u in de tekst plaatsen, maar om 

scherpe a eeldingen te krijgen in het tijdschrift ontvangen 

we de a eeldingen ook graag afzonderlijk, bij voor keur in 

png‐formaat. Vooral jpg en jpeg geeft veel verlies van 

scherpte. Hoe hoger de resolutie van de a eelding, hoe 

beter. Uiter aard dient de a eelding vrij van rechten te zijn. 

Auteurskopie

Uw verhaal bereikt onze 250 lezers en u ontvangt van ons als 

auteur een PDF van uw artikel met een omslag van De Twee 

Kwartieren met daarop een a eelding uit uw artikel.

Deze PDF kunt u geheel naar eigen inzicht printen, laten 

drukken of digitaal verzenden naar familie en vrienden.
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Website NGV:       https://ngv.nl/

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

Facebookpagina Kempen‐ en Peelland:        link

Youtubekanaal DeTweeKwartieren:          link
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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

Carola van Balkom

Kontakt: secretaris‐kpl@ngv.nl 

Wamberg 48, 5653 KV  Eindhoven

voorzitter

penningmeester

secretaris

2e secretaris

public relations

ledenadministratie

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 

André Van Damme

Wim van Stek

Johan van Hassel

Ben Bal

Peter Roosenboom

Peter Roosenboom

  MUTATIES LEDENLIJST
Co van het Groenewoud  

Per 1 april 2021 had de NGV 5663 leden en 499 bijkomende 

leden, waarvan voor de afdeling Kempen‐ en Peelland 227 

leden en 18 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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