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   Van de voorzitter                                    

Op 9 augustus is mijn eerste kleinkind, Philip Christian van 

Schijndel, geboren. Genealogen beseffen onmiddellijk de 

impact van zo’n gebeurtenis: in 

de stamreeks en de kwartier‐

staat schuift iedereen één ge‐

neratie op, en in mijn tak van 

de stamboom komt er een ge‐

neratie bij. 

Van elke geboorte moet een 

geboorteaangifte worden ge‐

daan, in principe door de vader 

van het kind of, bij afwezigheid 

van de vader, door iemand die 

bij de geboorte aanwezig is ge‐

weest. Volgens de oorspronke‐

lijke wetgeving die in 1811 in Nederland werd ingevoerd 

diende het kind bij de geboorteaangifte aan de ambtenaar 

te worden ‘vertoond’ (een regel die bij invoering van het 

Burgerlijk Wetboek in 1838 werd geschrapt, ofschoon de 

ambtenaar nog steeds kan vorderen dat het kind aan hem 

wordt vertoond). 

Vóór 1934 waren er voor een geboorteaangifte twee getui‐

gen nodig. De aangifte is dan ook voor iedere vader een 

plechtig moment, waarin het eeuwige bewijs van nakome‐

lingschap wordt geleverd.

Volgens de wet staat voor de aangifte een termijn van drie 

dagen. Ook de jonge vader van Philip poogde bij de ge‐

meente ’s‐Hertogenbosch (waar Philip is geboren) digitaal 

een afspraak te maken voor het doen van aangifte. Toen 

dat binnen de termijn van drie dagen niet mogelijk bleek 

zocht hij contact met de gemeente om vervolgens te ver‐

nemen dat er de eerstkomende drie werkdagen geen enke‐

le gelegenheid meer was om ten stadhuize een afspraak te 

maken. Hij werd dan ook verwezen naar de mogelijkheid 

(en in dit geval de verplichting) om digitaal aangifte te 

doen.

Natuurlijk is het reuze gemakkelijk om digitaal aangifte te 

doen. De eerste dagen na een bevalling zijn ook voor de va‐

der (zoals ik me ook kan herinneren) hectisch genoeg, zo‐

dat de gang naar het gemeentehuis als een belasting kan 

worden beschouwd. En dus ben ik waarschijnlijk een ouwe 

lul als ik het jammer vind dat dit plechtig momentje in een 

mensenleven vervangen is door een computer die verbon‐

den is met internet. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Mis‐

schien kunnen we pasgeboren baby’s in de toekomst injec ‐

teren met een chip die automatisch met de basisregistratie 

personen wordt verbonden, zodat zelfs digitale geboorte‐

aangifte doen overbodig wordt. 

Ik ben benieuwd welke veranderingen de kleine Philip in 

zijn leven nog allemaal zal meemaken.

Anton Neggers
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   Wie houdt de grachten schoon in Leiden? Dik Jager  

Een van mijn verre Leidse voorouders is Jan Jansz van 

Toornvliet Sr. Bij zijn ondertrouwinschrijving in 1685 – hij is 

dan 22 jaar ‐ is zijn beroep ‘baggerman’ (bron). Dat leek me 

een onderzoekje waard.

Baggerman was je als het Stadsbestuur je (schriftelijk) toe‐

stemming gaf de grachten en singels leeg te baggeren. Je 

hoorde eigenlijk bij de gemeentereiniging.

Op 25 mei 1769 vermeldt het Gerechtsdagboek van Leiden 

wat de toestemming inhoudt (hertaald naar modern Ne‐

derlands):

’ … in deze zomer in de wateren van deze stad mag baggeren, 

en wel van half mei tot half september, van ’s avonds 11 tot ’s 

‘s morgens 4 uur tot nader order van de Fabriek van deze 

stad.

Daarbij éénmaal per week een volle baggerschuit uit de Vol‐

dersgracht bij de dekenvolderij. De vuiligheid moet ’s morgens 

direct buiten de stad worden gebracht; er mogen geen schui‐

ten met bagger blijven liggen. Opgebaggerde stenen en plan‐

ken moeten bovendien voor de stad worden afgeleverd bij de 

Stadswinkel.’ (bron)

Op een volderij werd wollen weefsel vervilt. Dit is een be‐

werking om de vezels dichter ineen te werken waardoor 

een stevige, waterdichte stof ontstaat die minder vatbaar is 

voor krimp. Om dit te doen, dompelde men al sinds de Ro‐

meinen het weefsel in een bak met heet water, urine en een 

soort klei. Die bakken werden regelmatig in de gracht ge‐

leegd.

Een baggerman stond op de voorplecht van een schuit en 

baggerde met zijn baggerbeugel in het water. Deze be‐

stond uit een lange stok met een ijzeren beugel. Daaraan 

https://familiesporen.com/tag/van-wijk/
https://familiesporen.com/tag/van-wijk/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baggerbeugel
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hing een net. Hij wierp de stok met net in het water, 

schraapte over de bovenlaag van de bodem en haalde de 

stok langzaam naar zich toe. Vervolgens wierp hij in één 

haal de bagger over de rand in de schuit. Daarna werd de 

smurrie de stad uitgevoerd en daar tot compost of brand‐

stof verwerkt. Omdat niet iedereen een vergunning kreeg, 

moesten de baggerman  nen ook ander werk verrichten om 

het hoofd boven water te houden: straatveger, schippers‐

knecht, turfvaarder enzovoorts.

Het baggeren is een mannenaangelegenheid. In mei 1753 

krijgt evenwel Geertje van Poelgeest, de weduwe van Jan 

Jansz. van Toorenvliet Jr. toestemming om te baggeren. Of 

zij dit zware werk zelf verrichtte, is niet bekend. Een dag 

onderzoek op de site www.erfgoedleiden.nl bracht aan het 

licht dat er een kleine dynastie is van baggerlieden. Zeker 

vijf generaties lang oefenen verwanten dit beroep uit. 

Elke stad en waterschap had zijn baggerlieden. Er zijn 

rechtszaken bekend tegen een baggerman die de verkeer‐

de kant van een grote sloot uitbaggerde: het aangrenzende 

perceel was van een andere eigenaar.

Na 1812 heeft een aantal personen zonder familienaam de‐

ze beroepsnaam als familienaam (Baggerman, Baggelaar, 

Baggermans) aangenomen. 

In 1947 droegen 587 personen deze naam waarvan 330 in 

Zuid‐Holland. In 2007 waren dat er 200 meer (bron).

baggermannen

www.erfgoedleiden.nl
https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/detail_naam.php?nfd_naam=Baggerman&gba_naam=baggerman&info=kaart1947&operator=eq&taal=#kaartweergave
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groen: werkzaam als baggerman               roze: werkzaam in de lakenindustrie

GENEAGRAM VAN VIJF GENERATIES BAGGERMAN
(opgesteld met GensDataPro)
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Dit boek van Lisa Weeda 

uit 2021 begint als een 

reisverhaal van de gelijk ‐

namige hoofd per soon in 

2018 naar Oost‐Oekraïne. 

Het wordt al gauw het 

ver haal van deze regio, en 

‐ gelijk daarmee opgaand 

‐ de familiegeschiedenis 

van haar Oekraïense 

groot  moeder Aleksan dra. 

De vorm die de auteur 

heeft gekozen is de afwis ‐

seling van twee verhalen. 

Het eerste ver  haal vertelt 

wat er in de jaren 2014 en 

2015 gebeurt. De familie ‐

geschiedenis uit de 20ste eeuw is in de vorm van een ma ‐

gisch‐realistisch vertelling gegoten. Op de grens met de 

Donbas komt Lisa in een fictief groot gebouw: het Paleis 

van de Verloren Don Kozak. Dit verhaal neemt meer dan 

driekwart van het boek in beslag. In beide verhalen wordt 

teruggekeken op het verleden, zowel de tijd onder het sta ‐

linisme als de situatie na de verovering van de Krim en het 

zelfstandig verklaren van de Donbas in 2014. Knap wordt 

beschreven wat voor een impact de grote gebeurtenissen 

hebben op gewone mensen.

‘Aleksandra’ is genomineerd (short list) voor de Libris 

Literatuurprijs 2022.

De structuur van het boek

Het eerste en laatste hoofdstuk spelen zich af in 2018 aan 

de grens met Oekraïne en de alleen door Rusland erkende  

‘volksrepubliek’ Loegansk. Het tweede, vierde, enz. hoofd ‐

stuk brengt Lisa door in het ‘paleis’ met haar over ‐

grootvader Nikolaj Temnikov. Deze hoofdstukken worden 

afgewisseld met de gebeurtenissen van haar familie van 

maart 2014 tot mei 2015 in Loegansk. In enkele hoofd ‐

stukken gaan deze twee verhaallijnen in elkaar over. Het 

boek bevat in tegenstelling tot eerder besproken boeken in 

deze reeks wél een stamboom; die is alleen niet heel erg 

overzichtelijk. Voor de lezers die dit boek als luisterboek tot 

zich nemen, is er geen stamboom beschikbaar. Vandaar dat 

ik het toch nodig vond dit boek op te nemen in de serie 

Literatuur & Genealogie.

De Don 

De Russische rivier de Don (afbeelding 2) geeft haar naam 

aan een aantal zaken: het gebied de Donbas, de zijrivier de 

Donets, de stad en de provincie Donetsk. Zoals helaas nu 

   Literatuur & Genealogie 14: Aleksandra Dik Jager  

Afbeelding 1  © De Bezige Bij 2021
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bekend wonen in deze streek zowel Russen als Oekraïners. 

In dit deel van Zuidoost‐Europa en Zuidwest‐Rusland wo ‐

nen de kozakken: een traditionele en militaire bevol kings ‐

groep bekend om zijn paardrijkunsten. De hier wonende 

kozakk en zijn de Don‐Kozakken. Ze voelen zich soms Rus, 

soms Oe kra ï ner. De vader van Nikolaj Temnikov was sol ‐

daat en vocht voor de tsaar. Nikolaj zelf leerde naaien van 

zijn oom Matvej (afbeelding 5) en legde zich later als veel 

ander kozakken toe op de landbouw en werd een 

middelgrote boer.

Het Paleis van de Verloren Don Kozak

Dit enorme bouwwerk waarin de geschiedenis van Rusland 

en Oekraïne gestalte krijgt,  is een soort vagevuur waar de 

overleden familieleden van Lisa een tijd doorbrengen voor ‐

dat ze ‘de oversteek’ kunnen maken. 

Lisa wordt in het ‘paleis’ opgewacht door de vader van 

Aleksandra, haar overgrootvader Nikolaj, die in 1953 

overleden is. Hij wacht op zijn dochter Aleksandra om de 

oversteek te kunnen maken. Dit gebouw staat vol met ons 

bekende beelden van de communistische heilstaat en is 

gevuld met graan (Oekraïne als graanschuur van Europa) en 

…… pasfoto’s.

Het ‘paleis’ is gebaseerd op het nooit gebouwde Paleis van 

de Sovjets (afbeelding 3). Een megalomaan bouwwerk 

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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ontworpen in de dertiger jaren voor Stalin. Dit gebouw 

moest 400 m hoog worden met een 100 m groot stand ‐

beeld van Lenin. De Christus Verlosser‐kathedraal werd 

daartoe opgeblazen, maar men kwam in 1941 nooit verder 

dan de fundering. Het benodigde staal was essentieel voor 

de oorlogsindustrie. In plaats daarvan kwam er in de 

vijftiger jaren een rond verwarmd zwembad voor in de 

plaats met een diameter van 130 m. Uiteindelijk hebben 

onder Boris Jeltsin de Russische staat en de Russisch 

orthodoxe kerk samen gezorgd dat er een nieuwe 

kathedraal in 1996 in gebruik kon worden genomen.

Het hert met de gouden pijl

Regelmatig duikt deze ‘sprookjes’ figuur op in het boek, 

voornamelijk in het Paleis van de Verloren Don Kozak. Dit 

hert heeft een gouden gewei en is getroffen door een 

gouden pijl in zijn rug (afbeelding 4). Het geslacht Tem ‐

nikov is verbonden met dit dier. Het 

symboliseert de (overleden) voor ‐

ou ders die bij onheil aanwezig zijn. 

Ze kunnen niet ingrijpen in de 

gebeurtenissen , maar ze geven wel 

tussendoor commentaar. Het ver ‐

eist zorgvuldig lezen om te merken 

dat in een volgende alinea opeens 

de herten aan het woord zijn, en 

niet de verteller. Alleen leden van de familie die daar 

gevoelig voor zijn, zien deze dieren. 

Aleksandra

Het gezin waarin Aleksandra opgroeit, bestaat naast haar 

ouders Nikolaj en Anna uit nog zes zusjes en één broer. Als 

kind gaat zij gaat veel om met haar nichtjes Njoesja en 

Doesja (afbeelding 5).

Afbeelding 4

Afbeelding 5
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 In 1942 wordt zij op 18‐jarige leeftijd samen met deze 

nichtjes te werk gesteld in Duitsland (Griesheim).

De Oekraïners worden door de Duitse bezetters gezien als 

‘Üntermenschen’. Haar vader Nikolaj heeft haar niet meer 

teruggezien. De twee nichtjes keren wel terug naar Oe ‐

kraïne, waar hun vader Klim tijdens de oorlog is gedood 

door een Russische soldaat.

In haar periode in Duitsland trouwt Aleksandra (afbeelding 

6) en gaat met haar eerste man Koos en hun oudste zoon 

naar Nederland. 

Omstreeks 1950 woont ze kort met haar twee zoontjes en 

nichtje Njoesja in Den Haag. Een tweede huwelijk met Jilles 

Pauw resul teert in vier kinderen waar  onder Marie, de moeder 

van Lisa (afbeelding 7).

Zussen, neven en nichten van Aleksandra

De zussen van Aleksandra verspreiden zich: zus Klawa 

woont in 2014 in het (toen) rustige Odessa, Lida in Ka ‐

zachstan en de jongste zus Nina woont in Loegansk. De 

oudste zus Anastasiia (Nastja) sterft jong vlak voor de 

Tweede Wereld oorlog als pas getrouwde vrouw. Haar broer 

Nikolaj en zussen Lena en Nadja zijn voor 2014 overleden 

(afbeelding 8). Klawa, Lida en Nina zoeken in 2014 Alek ‐

sandra in Nederland op als deze 90 jaar wordt. Tijdens hun 

verblijf verwoest een granaat het huis van Nina. 

Lisa brengt met haar moeder Marie en haar tante Anna 

(afbeelding 7) in mei 2015 een tegenbezoek in Odessa bij 

Klawa en haar zoon Andriy (afbeelding 8). Daar zijn ook 

Nina en Anna, de dochter van Andriy. Er wordt (flink) Afbeelding 6

Afbeelding 7
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gedronken op de doden: op de broer Nikolaj (Kolja) van 

Aleksandra en op haar zussen Anastasiia, Elena en Nadja. In 

die periode is Nina’s zoon Kolja  ‘verdwenen’. 

Er zijn dus veel neven en enkele nichten (tantezeggers van 

Aleksandra) die in de regio blijven. Een van haar neven is 

Kolja (koosnaam voor Nikolaj). Lisa wil in 2018 naar Loe ‐

gansk gaan, naar het graf van deze achterneef die enkele 

maanden na zijn verdwijnen vermoord is gevonden. Zij 

krijgt van haar oma een geborduurde doek mee voor het 

graf van Kolja. Daarop zijn in zwart en rood de ‘levenslijnen’ 

van de familieleden geborduurd. Rood staat voor liefde, 

zwart voor verdriet. Babi Mari, de grootmoeder van Alek ‐

sandra, is met die doek begonnen (afbeelding 5) en zij heeft 

hem in Duitsland en Nederland afgemaakt.

Een andere neef van Aleksandra is Witja die in 2014 de zijde 

van de pro‐Russische opstandelingen in de Donbas kiest. 

Neef Andriy uit Odessa vraagt Kolja voortdurend vanuit het 

veilige Odessa om te vertrekken, maar Kolja voelt zich ver ‐

ant woordelijk voor zijn gezin, zijn moeder Nina en zijn ou ‐

derloze nichtje Joelja.

In het ‘paleis’ vertelt Nikolaj zijn levensverhaal. Na zijn 

huwelijk is hij boer en ondervindt hij aan den lijve het op ‐

tre den van de communisten ten tijde van Stalin. Dat is te 

vergelijken met het optreden van de Russen als zij de Krim 

‘bevrijden’ en dat van de separatisten in Loegansk: verdwij ‐

Afbeelding 8
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ningen, verdrijvingen, deportaties en doodvonnissen. En 

helaas ook met het optreden van het Russische leger 

tijdens de oorlog in 2022. In de jaren 1931‐1933 is door Sta ‐

lin in Oekraïne ontzettend huisgehouden in de landbouw. 

Boeren werden onteigend en boerenbedrijven samen ‐

gevoegd tot kolchozen. Per definitie werden de rijkste 

boeren – de koelakken ‐ van een dorp (ook als ze arm 

waren) van hun bezittingen beroofd. Meer dan 3 miljoen 

Oekraïners hebben deze periode door deportaties, terecht ‐

stellingen en hongersnood niet overleefd. Deze periode 

staat bekend als de Holomodor: genocide door hongers ‐

nood. Na de onteigening gaat Nikolaj weer aan het werk als 

kleermaker.

Kleuren

Het blauw‐geel van de Oekraïense vlag is tegenwoordig bij 

iedereen bekend. De separatisten in de Donbas gebruiken 

de kleuren zwart‐oranje.  Ook tijdens de Russische revolutie 

spelen kleuren een rol. Het leger van de Tsaar (met daarin 

veel kozakken) worden de Witten genoemd. De revoluti ‐

onairen onder leiding van Lenin – de communisten – vor ‐

men het Rode leger. 

Een verre neef Petr van Nikolaj was in dienst van de Tsaar, 

diens zoon Tolja was de revolutie toegedaan (afbeelding 9). 

Beiden kwamen elkaar als Witte en Rode soldaat in Polen 

tegen. Het verhaal van hun wederwaardigheden vertelt Ni ‐

ko  laj aan Lisa. De kleuren rood en zwart komen regelmatig 

terug. 

Natuurlijk in de doek die Lisa meekreeg, maar ook zijn het 

de kleuren van de linten buiten bij het Paleis van de 

Verloren Don Kozak. Bovendien die van de draden die 

Oekraïners in hun kleren naaiden.

Aan het eind van het boek vertelt Lisa haar overgrootvader 

het verhaal van haar oma vanaf 1942 toen ze met de trein 

naar Duitsland werd gebracht. Dan wordt ook duidelijk wat 

er met neef Kolja is gebeurd. Lisa verlaat het ‘paleis’; de reis 

naar Loegansk is fysiek niet doorgegaan, maar in de geest 

Afbeelding 9
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is zij overal geweest waar ze wilde komen. Na het voltooien 

van het boek laat de schrijfster Lisa het hert met de gouden 

pijl als tattoo onder haar oor aanbrengen (afbeelding 10). 

Afbeelding 10
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  Mijn DNA ‐ ALIAS onderzoek  (deel 7) Ferry Kroon   

De laatste maanden ben ik erg druk bezig geweest met het 

ontrafelen van het fenomeen ‘Alias van Croonenburg’. Die 

toevoeging verscheen nogal vaak in diverse genealogieën 

over de familie De Croon uit Oirschot, welke ik van verschil‐

lende personen heb mogen inzien

Met name de ‘Alias’ toevoeging bij sommige namen trig‐

gerde mij. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de naam ‘De 

Croon’ een afgeleide is van de naam Van Croonenburg.

Met andere woorden, het had anders in die geraadpleegde 

genealogieën moeten staan. Namelijk:

Van Croonenburg ‐ Alias de Croon. En niet dus: De Croon ‐ 

Alias van Croonenburg

Dit past ook bij mijn stelling dat deze Oirschotse tak ver‐

bonden is met de Boxtelse en Bestse tak van de Van Croo‐

nenburgs. (Tegenwoordig ook met een ‘K’ geschreven of 

met een enkele ‘O’) 

Aanpak

Voor dit ‘Alias’ onderzoek ben ik allereerst begonnen mijn 

eigen stamreeks in kaart te brengen, waarna ik bij ieder ge‐

zin de kinderen heb toegevoegd. Hierna heb ik alle verdere 

gegevens eraan toegevoegd. Gegevens zoals hun namen 

zoals die bij de doop, het huwelijk en overlijden vermeld 

staan in de oorspronkelijke akten.

In mijn vorige artikelen, hebben jullie al enkele voorbeelden 

hiervan kunnen zien. Mijn onderzoek is nog niet afgerond. 

Maar ik kan nu al wel wat voorzichtige conclusies trekken. 

Maar daar kom ik straks nog op terug.

Artikel Jean Bastiaensen

Al een poos heb ik een kopie in mijn bezit van een genealo‐

gische publicatie van de heer Jean Bastiaensen, een gere‐

nommeerd genealoog uit Kalmthout (BE). Dit artikel geeft 

een overzicht van de roots van de familie Franken uit 

Kalmt hout. Uiteindelijk komt zijn zoektocht uit in Oirschot. 

Ook onder andere bij Willem Jacobs en bij Franck (Vranck) 

Willem Jacobs. Dezelfde twee personen waar mijn stam‐

reeks voorlopig stopt. Het artikel doet vermoeden dat va‐

der en zoon nazaten zouden zijn van de familie Bac (Backs) 

uit Oostelbeers.

Wat mijns inziens niet juist is.

Ik heb het artikel van de heer Jean Bastiaensen nog eens 

nader bekeken en verder uitgewerkt. Vooral dat gedeelte 

wat de aansluiting betreft met Willem Jacobs en zijn zoon 

Franck (Vranck) Willem Jacobs.

De genealogische presentatie van Bastiaensen ziet er zeer 
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geloofwaardig uit. Hij schrijft in zijn artikel ook dat het een 

waar ‘kluifje’ voor naamdeskundigen is. Nou, dat kan ik in‐

tussen beamen.

Maar zijn verhaal en zijn stamreeks schepte bij mij nogal 

wat verwarring.

In zijn artikel heb ik nergens een duidelijke relatie tot de 

naam De Croon of van Croonenburg kunnen ontdekken. 

Daarover wordt nergens melding gemaakt. Wel benadrukt 

hij het gebruik van de vele ‘patroniemen’ door Franck Wil‐

lem Jacobs. Franck gebruikte namen zoals Jacobs; Poirters; 

en Potters. Maar ook de naam Croonen !!!

Die laatste naam intrigeerde mij. Jacobs als naam kan ik 

begrijpen. Een naam als Poirters, Potters ook nog.

Alhoewel die laatste twee voor mij meer een ‘alias’ of een 

verwijzing naar een beroep of functie zijn. Maar dat kan ik 

nergens in de akten terugvinden of bevestigd krijgen. En 

dan de naam Croonen. Waar komt die dan vandaan? Die 

komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moet mijns 

inziens een verband zijn.

Vandaar dat ik de vroegste nazaten van Willem Jacobs en 

van Franck Willem Jacobs ben gaan natrekken.

Ik heb een deel van een overzicht hieruit genomen (zie 

schema hierna).

Daar komt voor mij toch duidelijk uit naar voren dat de 

naam Croonen verband houdt met de familienaam Van 

Croonenburg. Dat blijkt toch ook uit de nazaten van Franck 

Willem Jacobs. In hun officiële akten (doop; huwelijk of 

overlijden) wordt de volledige familienaam ook vermeld. 

Hoe dichter wil je nog komen met een sluitend bewijs dat 

Frank Willem Jacob van origine een van Cronenburg is?

Noot bij schema hieronder: Als de naam van Croonenburg zonder 

haakjes staat, betekent dit dat de volledige naam ook zo op de 

doopakte staat. Bij de namen met haakjes betekent dit dat de volle‐

dige naam op een huwelijks ‐ of overlijdensakte staat.

Na verloop van tijd verdwijnt de naam Van Croonenburg in Oirschot 

en wordt afgekort tot De Croon.
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OIRSCHOTSE TAK (Deel)

Willem Jacobs huwt (1) N.N. (2) Henricke Vermere

Vranck (Franco) Willem Jacobs (Croonen) huwt Elisabeth Jan Gerits Mercks 

‐ Cornelis (van Croonenborch) huwt (1) Elisabeth van der Lusdonck (2) Catharijn Henrik Oerselmans

‐ Franck Cornelis Franck (van Croonenburgh) huwt Adriana Adams Bartholomeus (Bartels)

‐ Adam Franco (van Croonenburgh) huwt Catharina Henricus van Houdt

‐ Franco van Croonenborch

‐ Henricus van Croonenborh

‐ Elisabeth Franken van Croonenburgh huwt Goossen Janssen van Audenhoven

‐ Cornelis Franciscus van Croonenburgh huwt Maria Jan Peter Oerselmans

‐ Franco van Croonenborch

‐ Joannes van Croonenborch huwt Adriana Daniel van Mierde

‐ Petrus de Croon

‐ Cornelis de Croon

‐ Maria de Croon

‐ Daniel de Croon

‐ Cornelis de Croon

‐ Joanna van Croonenborch huwt (1) Gerard Jan van Heerbeek (2) Adrianus Godefridus Kemps

‐ Adrianus van Croonenborch huwt Anna Laurentius van Gemert

‐ Cornelis de Croon huwt (1) Maria Jacobus van de Venne (2) Adriaentje Jansse Beeckmans

‐ Adrianus de Croon

‐ Joanna de Croon

‐ Jacoba de Croon

‐ Joannes de Croon 

‐ Josephus de Croon

‐ Franco van Croonenborch huwt Margaretha Jansse van Lusdonck

‐ Cornelis de Croon

‐ Maria de Croon

‐ Joanna de Croon huwt Antonius Walterus van Hout

‐ Adriana van Croonenborch
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‐ Antonius Franciscus (van Croonenborch) huwt Maria Adrianus Snellaerts

‐ Franco van Croonenborch 

‐ Hermannus van Croonenborch

‐ Joanna van Croonenborch

‐ Franco van Croonenborch huwt Maria Peter Luijten

‐ Adriana Frans Anton de Croon

‐ Aleydis van Croonenburgh

‐ Adriana van Croonenburgh

‐ Joanna Francquo van Croonenburgh huwt Jan Antonius van den Venne

‐ Petrus Cornelius (van Croonenborch) huwt (1) Aleijt Jan Willem Snellaerts (2) Catharina Jans van Herselt

‐  Elisabeth Petrus van Croonenborch huwt Dirck Jan Verheyen

‐ Dielis Peter xxxx?

‐ Hendrik Cornelissen Francken (van Croonenborch) huwt Maria Corstiaens Marcus de Beer

‐ Johannes Henricus (van Croonenborch) huwt (1) Maria Janssen Walter Snellaerts (2) Aeltgen van de Laerschot

‐ Henrica Joannes (van Croonenborch) huwt (1) Aert Anthonis van de Ven (2) Henricus van den Heuvel

‐ Joanna Joannes (van Croonenborch) huwt Hendrick Arien Bressers

‐ Cornelius van Croonenborch (ovl)

‐ Anna van Croonenborch huwt (1) Frans Mickaers (2) Jacob Hoppenbrouwers (3) Aert de Roij

‐ Cornelius van Croonenborch huwt (1) Henrica Aert Veuchts alias Boeren (2) Maria Gerarda van der Aa

‐ Joanna de Croon huwt Laurentius Frijs Priems

‐ Aldegondis de Croon huwt Daniel Wilhelmus van de Venne

‐ Joannes de Croon huwt Maria Henderick van Berendonck

‐ Arnoldus de Croon huwt Joanna Godefri Colen

‐ Petrus de Croon (ovl)

‐ Petrus de Croon (ovl)

‐ Anthonius de Croon huwt Jenneke Hendrikz den Ouden

‐ Cornelius de Croon

‐ Petrus de Croon

‐ Maria van Croonenborch

‐ Anneken Hendrix (van Croonenburgh) huwt (1) Anthonij Hendrickx Hobbelen (2) Anthonis Ant. van Esch

(Eind van deel 1)
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De Cronenburg

Erg frappant is ook dat er in 1477 in Oirschot al sprake is van 

een stuk land wat ‘de Cro(o)nenburg’ werd genoemd (zie 

onderstaande aktenummers).  Volgens Jean Bastiaensen 

leefde Franco Willem Jacobs ca 1525‐1587. Dus zou het ook 

van zijn vader Willem Jacobs geweest kunnen zijn. 

Het stuk land viel onder de Heerlijckheit Oirschot, gezien 

het feit dat volgens de akten de grondcijns betaald moest 

worden aan de tafel van de Heilige Geest. Het is niet on‐

waarschijnlijk dat Jacob zijn stuk land zijn familienaam 

heeft gegeven. Helaas is er in een van deze akten geen re‐

ferentie naar Jacob. 

Het was niet ongebruikelijk dat je een stuk land of een per‐

ceel de naam van je familie gaf. Ook de Oirschotse familie 

Crommen had b.v. een stuk land wat zij de Crommenakker 

noemden. (1463) 

Akten m.b.t. het stuk land in Oirschot: ORA 1486 (1477) / 012; ORA 1482 / 
225; ORA 1486 / 081

DNA onderzoek

Omdat ik genealogisch niet dichter bij het absolute bewijs 

kan komen heb ik uit mijn database een vrijwilliger bereid 

gevonden om tesamen met mij een DNA test te laten uit‐

voeren. De vrijwilliger is een man met de naam van Kroo‐

nenburg, leeftijd ca 65 jaar en genealogisch een nazaat uit 

de Boxtelse tak. Ikzelf ben van de Oirschotse tak. 

De DNA vergelijking zou volgens enkele geraadpleegde ex‐

perts uitkomst moeten bieden of wij met elkaar verwant 

zijn. Dat zou dan het ultieme bewijs moeten zijn dat de 

twee genealogische takken met elkaar verbonden zijn. Ik 

houd jullie uiteraard van de resultaten op de hoogte. (Wel 

spannend!)

Franken 

Op basis van de beschikbare gegevens is er wel een zoon 

van Franck Willem Jacobs met de naam Jacob Franken (ali‐

as Potters) waarvan de nazaten richting Zundert (NL), 

Wuustwezel (BE) en Kalmthout zijn getrokken. Maar dat 

zijn naar mijn mening nog altijd nazaten welke ‘mogelijk’ 

een genealogische connectie met de Van Cronenburg’s 

hebben. Dat moet het DNA dan ook bevestigen.  

Familie Bac(ks)

Is er iemand binnen de lezersgroep die meer duidelijk kan 

brengen over de genealogische connectie met de familie 

Bac(ks) en dit met mij wil delen?

Stamreeks: (Bron: Jean Bastiaensen)

Wouter Bac / geboren ca 1310 te Oostelbeers

Thijs Woutersz. Back, alias van Beerse, alias die Snijder, ge‐

boren ca 1340
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Wouter Thijs Backs, geboren Oirschot ca 1380

Wouter Wouter Thijs Backs, geboren Oirschot ca 1420

Jacob Wouter Thijs, geboren Oirschot ca 1455

Willem Jacobs, geboren Oirschot ca 1480*

Franck Willem Jacobs, alias Potter, Poirters, Croonen. ge‐

boren Oirschot ca 1525*

Jacob Franken, alias Potters, geboren Oirschot ca 1555

Willem Jacob Francken, geboren Oirschot ca 1589

Jacob Willem Francken, gedoopt Oirschot 29‐08‐1621

Dielis Jacob Francken, gedoopt Groot Zundert 15‐01‐1662

Jacobus Dielis Francken, gedoopt Groot Zundert 22‐01‐

1699

Petrus Francken, gedoopt Wuustwezel 19‐12‐1744

Petrus Joannes Francken, geboren Wuustwezel 14‐05‐1818

Het gaat mij met name om de onderbouwing van de gene‐

alogische verbinding tussen Willem Jacobs en Jacob Wou‐

ter Thijs! 

Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd. 

Reakties: info@kroongenealogie.nl

Alvast mijn dank!

mailto:info@kroongenealogie.nl
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  Fouten in de Burgerlijke Stand (5): Twee keer getrouwd? Anton Neggers   

Op 3 mei 1829 trouwen in 

de gemeente Empel en 

Meerwijk Quirinus van den 

Bogaert, bouwman uit Or‐

then, en Maria Anna de 

Becker uit Empel. Volgens 

de huwelijksakte is de bruid 

op 16 april 1802 in Empel 

gedoopt als dochter van 

Mattijs de Becker, overle‐

den, en Joanna van Enge‐

len. Dezelfde Maria Anna 

(gedoopt op 16 april 1802 in 

Empel als dochter van Mat‐

tijs de Becker, en Joanna 

van Engelen) trouwt op 4 

augustus 1833 te Empel met 

Arnoldus van Thiel. Op het 

eerste gezicht denk je dan 

als genealoog dat het om 

het tweede huwelijk van de 

bruid gaat, maar dan is het 

wel opvallend dat in de hu‐

welijksakte de naam van 

haar eerste echtgenoot niet 

voorkomt. Het wordt nog raadselachtiger als Quirinus, de 

eerste echtgenoot, nog in leven blijkt: volgens een huwe‐

lijksakte uit ’s‐'s‐Hertogenbosch hertrouwt hij op 29 okto‐

ber 1853 met Cornelia Rooijakkers uit Nuland. Volgens de 

akte is zijn eerste vrouw overleden op 19 april 1847. Als we 

bigamie uitsluiten kan er alleen maar sprake zijn van een 

persoonsverwisseling.

Maria Anna de Becker blijkt inderdaad gedoopt in de Sint 

Landolinuskerk te Empel: niet op 16 april maar op 16 mei 

1802. Bovenaan de pagina staat in mense april (in de 

maand april): de ambtenaar die het doopextract uitschreef 

heeft waarschijnlijk over het hoofd gezien dat onder de 

eerste inschrijving van de pagina in mense majo staat ge‐

schreven.

In de geboorteakten van de kinderen van het echtpaar van 

Thiel‐de Becker heet de moeder steeds: Johanna. Volgens 

haar leeftijd is zij geboren rond 1804, het jaartal wat ook 

overeenkomt met haar overlijdensakte uit 1883: Johanna 

Maria de Becker, weduwe van Arnoldus van Thiel overlijdt 

te Engelen op 13 oktober 1887. Zij is drie en tachtig jaar 

oud. In haar huwelijksakte is de bruid (dan dus Maria Anna 

geheten) 31 jaar oud, wat klopt met de leeftijd van Maria 

Anna de Becker, die haar zus blijkt te zijn. Johanna de Bec‐

ker is gedoopt te Empel op 8 augustus 1804. Haar ouders 

zijn beiden overleden, en onder de getuigen bevinden zich 
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geen naaste familieleden. Er was dus kennelijk niemand die 

tijdens de huwelijksvoltrekking de fout kon corrigeren.

Toch blijft er nog één raadseltje over: onder de huwelijks‐

akte van Arnoldus van Thiel en Johanna de Becker staat de 

handtekening van de bruid: M.A. de Becker. Een vergelij‐

king met de handtekening van Maria Anna onder haar hu‐

welijksakte toont echter aan dat het twee verschillende 

handschriften zijn. Waarom Johanna toch als M.A. de Bec‐

ker tekent blijft onduidelijk. Dat zij tijdens haar huwelijk is 

verwisseld met haar zus staat wel vast. 
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  Fouten in het bevolkingsregister Toon van Gestel   

De boel geflest? 

In het bevolkingsregister 1890‐1900 van Gestel komt het 

echtpaar Dijkstra‐Schooten voor. Hij is opzichter (bij het 

spoor). Per 11.10.1893 staat het vertrek genoteerd naar 

Transvaal. Op 14 juli 1891 is hun zoontje Riemer Cornelis 

Roel geboren, dat 2 dagen later overlijdt. Hij heet dan Roel 

en zij Catharina Petronella.

Zijn geboorte staat vermeld als 13 mai 1857 te Joure (Hol‐

lande); de hare als 11 juillet te La Haye. Zij heet Catherine 

Petronille en hij Roël. Zoeken naar Dijkstra‐Schooten levert 

het huwelijk: 11 juli 1888 te Hoogezand. Zij is geboren te 

Kalkwijk (gemeente Hoogezand) als dochter van stations‐

chef Cornelis Schooten; hij is de zoon van Riemer Roels 

Dijkstra en opzichter bij het Staats Spoor. Hun kind is ken‐

nelijk naar beide grootvaders vernoemd. Heeft hier een 

echtpaar zitten geinen en de ambtenaar ter secretarie in 

het ootje genomen?

Is zo’n ambtenaar zo eenvoudig op het verkeerde been te 

zetten? Komen daar die fouten in het bevolkingsregister 

vandaan?

Bij Hendrikus Wijnen wordt de ambtenaar op heterdaad 

betrapt.

Hendrikus Wijnen, geboren op 1 juli 1883 te Bergeijk wordt 

op 29 juli 1899 als molenaarsknecht ingeschreven in het 

dienstbodenregister van Valkenswaard. De uitschrijving uit 

Bergeijk is van de vorige dag: 28 juli. Het halve oog van de 

ambtenaar viel erop en zo wordt van het ene op het andere 

moment 28 juli 1883 de geboortedatum van Hendrikus.

Dus vergeet het borreltje en koester de niet zo slimme jon‐

geman van gegoede komaf, die de saaie en vervelende 

klus   jes ter secretarie krijgt opgedragen en kennelijk ge‐

makkelijk om de tuin en afgeleid wordt.
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   Latijn in de parochieregisters (deel II) Theo van Rooijen   

In het vorige nummer van DTK is een artikel gewijd aan het 

gebruik van Latijn in de DTB‐registers. Online is veel te vin‐

den aan voor ons genealogen relevante informatie en do‐

cumentatie. Onderstaand vindt u een kort overzicht van 

diverse sites met links naar woordenboek Latijn.

De meest bekende en uitgebreide site is die wellicht van 

Georges Brems: www.willebroek.info. Op deze site vindt u 

een Latijns woordenboek en de Nederlandse vertalingen 

van de Latijnse getallenlijst, de Latijnse leeftijd en tijdsduur 

en de Latijnse uren en dagen.

U kunt hier via de volgende links naar toe klikken:

Latijns woordenboek

Latijnse getallenlijst

Latijnse leeftijd en tijdsduur

Latijnse uren en dagen

Ook via de volgende links kunt u uw kennis van Latijnse be‐

grippen verrijken. Het zijn min of meer vergelijkbare woor‐

denlijsten, de een wat uitgebreider dan de ander. Wat u in 

een bepaalde woordenlijst niet kunt vinden, vindt u wellicht 

in een andere lijst.

Sijses (pdf‐bestand) als informatiebron van de genealogi‐

een Scholten en Sijses.

Wiel Ackermans (pdf‐bestand) als informatiebron van de 

genealogieën Ackermans en Hodiamont

Ton Put (familiesite)

Wayback Machine (familiesite van Hanz en Henriëtte Meu‐

lenbroeks)

Geneaknowhow (de welbekende site van de Stichting Ge‐

ne   aknowhow ter ondersteuning van uw genealogisch on‐

derzoek); de woordenlijst is samengesteld door August de 

Man.

Rijckheyt (Centrum voor de Regionale Geschiedenis in Zuid ‐

Limburg) heeft een lijst met de meest voorkomende Latijn‐

se uitdrukkingen in DTB‐registers opgenomen.

André Dumont heeft op zijn website meer dan 23.000 tref‐

woorden met hun betekenis opgenomen. Naast woorden 

voorkomend in DTB‐registers (onder andere Latijn) en an‐

dere genealogische bronnen zijn er ook woorden uit onder 

andere gerechtelijke akten, schepenakten, rechtbankver‐

slagen en oude woordenboeken opgenomen. Via de vol‐

gende link komt u terecht op de pagina met de Verza ‐

meling van woorden en begrippen voorkomend in Doop ‐, 

Trouw ‐ en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen, 

5e editie 2012: Verzameling André Dumont.

Voor de liefhebbers van een tastbaar boekwerk: Het CBG 

heeft in 1997 het boekje Latijn bij genealogisch onderzoek 

Latijnse woordenlijsten online

https://www.willebroek.info/
https://www.willebroek.info/Archief/LA-DIC/WI_arch_LA_A.htm
https://www.willebroek.info/Archief/LA-DIC/WI_arch_LA_ZGet.htm
https://www.willebroek.info/Archief/LA-DIC/WI_arch_LA_ZLeef.htm
https://www.willebroek.info/Archief/LA-DIC/WI_arch_LA_ZUur.htm
https://www.sijses.nl/transcript/delden/info/latijn.pdf
www.wielackermans.nl/diverse/latijnswoordenboek.pdf
https://tonput.home.xs4all.nl/latijn/latidx.html
https://web.archive.org/web/20071213203838/http:/case23.com/history23/latijns.htm
https://geneaknowhow.net/faq/latijn/latijn-open.htm
www.rijckheyt.nl/sites/rijckheyt/files/pdf/rest/Microsoft%20Word%20-%20Latijnse%20uitdrukkingen.pdf
http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
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uitgebracht. Samengesteld door P.J.W. van den Berk. be‐

werkt door Mariëlle van der Beek, Den Haag, Centraal Bu‐

reau voor Genealogie, 1997.

CB‐reeks nr 15, ISBN 90‐70324‐93‐8.

Dit boekje is misschien via de lokale bibliotheek of via anti‐

quarische boekwinkels te verkrijgen.

Bijgaand treft u aan een voorbeeld van een in Latijn opge‐

stelde doopinschrijving van Maria Helena Curvers. Deze 

doopinschrijving is gedownload uit de huwelijksbijlagen 

van het huwelijk tussen haar en Joannes Arnoldus Nijssen, 

gesloten op 17 november 1825 in de gemeente Roosteren 

(Lb). 

Voor de beginners onder ons even als herinnering dat de 

huwelijksbijlagen als onderdeel van de Burgerlijke Stand 

een interessante bron voor het achterhalen van genealogi‐

sche gegevens vormen (Bron: Uitdeoudekoektrommel). 

Huwelijksbijlagen zijn de bewijsstukken, die bruid en brui‐

degom bij de gemeente moesten inleveren om te kunnen 

trouwen. Deze bijlagen bevatten afschriften, ook wel uit‐

treksels of extracten, van hun doopinschrijving (vóór de in‐

voering van de Burgerlijke Stand) of geboorteakte. 

In het geval dat deze om welke reden dan ook niet ver‐

strekt kon worden door de betreffende gemeente, bevat‐

ten de huwelijksbijlagen een ‘akte van bekendheid’, waarin 

getuigen onder ede verklaarden de bruid of bruidegom en 

haar of zijn (groot)ouders te kennen en op de hoogte te zijn 

van het jaar van geboorte. 

Een akte van bekendheid werd ook wel opgesteld bij ver‐

missing of onbekend overlijden van de vader van de bruid 

of bruidegom, waarbij er geen begraafinschrijving was of 

geen overlijdensakte opgemaakt kon wor den. Dikwijls is dit 

terug te zien bij schippers die op zee waren gebleven of sol‐

daten die met het leger van Napoleon naar Rusland waren 

gestuurd.

Waren de ouders van de bruid of bruidegom nog in leven, 

maar niet in staat om bij de huwelijksvoltrekking aanwezig 

te zijn om, indien noodzakelijk, hun toestemming te geven, 

dan diende er een officiële schriftelijke toestemming, een 

zogeheten ‘akte van consent’, verstrekt te worden, welke in 

de huwelijksbijlagen te vinden is. In het geval dat een ouder 

reeds was overleden kunt u hier mogelijk een begraaf‐ of 

overlijdensextract van vinden in de huwelijksbijlagen. Het 

komt ook voor dat, indien beide ouders van een partner zijn 

overleden, er zowel de begraaf‐ of overlijdensextracten van 

de overleden ouders als die van de overleden grootouders 

zijn toegevoegd. Bij overlijden van beide ouders was het 

na me lijk aan de grootouders om hun toestemming te ver‐

lenen voor het te voltrekken huwelijk. Daarnaast kunt u in 

de bijlagen extracten vinden van het begraafregister (vóór 

de invoering van de Burgerlijke Stand) of de overlijdensakte 

Oefening Latijn in doopakte

https://www.uitdeoudekoektrommel.com/wegwijs-in-genealogie/
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van eventuele overleden echtgenoten of een verklaring van 

echtscheiding.

Van de bruidegom is tevens een bewijs toegevoegd uit het 

Nationale Militieregister in verband met het al dan niet vol‐

daan hebben aan de dienstplicht (conscriptie) in de periode 

1815‐1922. Vaak bevat dit extract gegevens over het leger‐

onderdeel en een signalementsbeschrijving.

Een ‘akte van onvermogen’ behoort ook nog tot de moge‐

lijkheden. Met deze verklaring hoefde men voor de huwe‐

lijksvoltrekking niet te betalen.

Op de doopinschrijving van Maria Helena Curvers ziet u in 

de linkerbovenhoek twee stempels die de betaalde belas‐

ting weergeven, betaald om het document officieel te 

waar merken. Omdat het hier gaat afschriften van akten die 

nodig waren als huwelijkse bijlagen kunt u in dit geval de 

belasting als gemeenteleges zien. 

Uiteraard ziet u ook een stempel van de gemeente waarbij 

de ambtenaar van de Burgerlijke Stand verklaart dat het af‐

schrift overeenkomt met het origineel. In deze doopakte 

heeft de ambtenaar de doopinschrijving integraal overge‐

schreven van de kerkelijke documenten. Waarbij uiteraard 

de kans aanwezig is dat de ambtenaar het Latijn niet 

machtig is en fouten gemaakt kan hebben bij het over‐

schrijven van de tekst. 

Maar dat terzijde!
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Voordat we inzoomen op de tekst geef ik u eerst voor het 

gemak de transcriptie van de hele akte.

Extract uyt de Regis‐

ter van Geborte der

gemeente Echt van den jaare 1788.

Waar in gescheeve saat als volgd

En gedeponeerd in de Archiven deeser

Gemeente Echt

Die quinto augusti (1788) circa horam duodecimam

meridianam in hac parochia nata, ac eadem die

baptisata est Maria Helena filia legitima conjugum

Gerardi Curvers baptisati in Leuvenig, et hujus parochiae

Parochiani, et Mechtildis Cupers baptisata in Monte‐

St. Odiliae, et hujus parochianae Parochiana, 

Susceptoribus Hermano van Halbeck nomine

Theodori Curvers parochiani in Leuvenig et

Gertrude Pex hic Parochiana.

Voor Eensluijdend afschrift

Gegeeven te Echt den 5. November

1825 De assessor

A M Ingendael

Opmerkingen:

De aanhef van de akte staat zo vol schrijffouten, dat je je 

moet afvragen hoe betrouwbaar het extract zelf is overge ‐

schreven. 

De verbuiging met ae is moeilijk leesbaar !

 

Onderstaand vindt u een vrije vertaling van de doopin‐

schrijving: 

Op de dag van vijf augustus (1788) rond twaalf uur ’s middags 

is in deze parochie geboren, en op dezelfde dag

gedoopt, Maria Helena, wettige dochter van de gehuwden 

Gerardus Curvers, gedoopt in Leuvenig, en parochiaan van 

deze Parochie en Mechtildis Cupers, gedoopt in Sint‐Odiliën‐

berg en parochiaan van deze Parochie.

Met als doopgetuigen: Hermanus van Halbeck, in plaats van 

Theodorus Curvers, parochianen in Leuvenig, en Gertrude 

Pex, parochiaan van hier.

Enkele woorden uit de doopinschrijving met een korte uit‐

leg van de Latijnse verbuigingen. De meeste woorden en 

uitleg kunt u halen uit het artikel ‘Latijn in de parochieregis‐

ters’ (DTK, juninummer 2022).

• quinto (vijfde) = abliativus van quinque, omdat die de abli‐

tivus is van het enkelvoud dies.

• circa wordt gevolgd door de accusativus, dus vandaar ho‐
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ram en ook de navolgende woorden hebben de uitgangen 

van de accusativus.

• nata en baptisata staan in de vrouwelijke vorm omdat het 

gaat om Maria Helena.

• ac eodem die = en op dezelfde dag

• Gerardi staat in de genitief, evenals Mechtildis. In de no‐

minativus is het Gerard(us) en Mechtild(is). Het is raadzaam 

om bij het zoeken van namen in Latijnse akten hierop at‐

tent te zijn. Je ziet vaak op websites dat in een dergelijk 

geval Gerardi Curvers als de vader aangeduid wordt.

• met Leuvenig (door de pastoor zo opgeschreven naar wat 

hij gehoord heeft) wordt waarschijnlijk bedoeld Lövenich, 

een plaats in de Duitse gemeente Zülpich, NRW.

• huius parochiae Parochiani =  parochiaan van deze paro‐

chie. Parochiani staat in de genitief, afgeleid van parochia‐

nus, terwijl parochiae van de parochie betekent. 

• Monte is abliativus (want in = bijwoordelijke bepaling van 

plaats) van mons = berg. Het was niet ongebruikelijk dat 

pastoors plaatsnamen latiniseerden. Met Monte‐St.Odiliae 

wordt hier Sint‐Odiliënberg (Lb) bedoeld. Dit is aan ne ‐

melijk omdat deze plaats zo’n 12 kilometer van de doop‐

plaats Echt vandaan ligt. Er bestaat ook in de Elzas een 

gelijknamige plaats, maar dat is aanzienlijk minder aan ‐

nemelijk.

• Susceptoribus (met als getuigen) staat in de ablativus, 

vandaar Hermano. Nomine betekent namens of in plaats 

van vandaar de genitief Theodori. Parochiani is hier de 

meer voudsvorm van parochianus.

Ten slotte: ik houd mij aanbevolen voor verbeteringen van 

het gebruik van het Latijn, omdat ik van huis uit geen lati‐

nist ben.



De Twee Kwartieren ‐ september 2022 28 Inhoudsopgave

   Publiceren in De Twee Kwartieren

Een van de slogans van de NGV is "Ontdek je eigen ver‐

haal". En dat is wat wij genealogen doen, het verhaal ont‐

dekken van onze ouders en voorouders. 

In ons blad kunt u dat eigen verhaal kwijt. De mooie, span‐

nende verhalen over het voorgeslacht, de familie ver halen 

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 ram ‐

pen. Dat kunnen ook verslagen zijn van hoe u hordes moest 

overwinnen om verder te komen, van de verre reizen naar 

de plaats waar de voorouders vandaan kwamen die ooit 

naar ons land emigreerden. Het kunnen tips zijn voor de 

medege nealogen om nieuwe bronnen of speciale archiven 

aan te boren.

Waar moet een artikel aan voldoen?

Er moet een duidelijk verband zijn met de genealogie, het 

gaat over uw voorgeslacht of over hoe we onze 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 de personen uit uw 

voor ge slacht maar gaat zeker ook over de leef om stan ‐

digheden in brede zin. Artikelen over hoe je allerlei gege ‐

vens kunt vinden en verwerken, worden door onze lezers 

ook altijd zeer gewaardeerd. Uw artikel is 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 onge wijzigd en eventuele wijzi ‐

gingen 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 want  

ons blad wordt vormgegeven met het DTP‐pakket Scribus. 

Uw kopij wordt zonder opmaak overgezet. Dus elk tekst ‐

formaat is goed.  Voetnoten niet linken in de tekst. 

De afbeel dingen mag u in de tekst plaatsen, maar om 

scher pe afbeeldingen te krijgen ontvangen we de afbeel ‐

dingen lie ver ook afzonderlijk. Hoe hoger de resolutie van 

de afbeelding, hoe beter. 

Uiter aard is de afbeelding vrij van rechten. 

Inzending per e‐mail: redactie‐kpl@ngv.nl

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 afbeelding uit uw artikel.

Deze PDF kunt u geheel naar eigen inzicht printen, laten 

drukken of digitaal verzenden naar familie en vrienden.

mailto:redactie-kpl@ngv.nl
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Alle lezingen vinden plaats in zaal 3 van ’t Trefpunt, België‐

plein 20, 5628 LX Eindhoven. De zaal gaat open om 19.30 

uur, de lezing begint om 20.00 uur.

Geneeskunde in de voorgaande eeuwen en de invloed 

daarvan op de stamboom

Spreker: Mieneke te Hennepe

Mevrouw Mieneke te Hennepe is conservator van het rijks‐

museum Boerhaave te Leiden. Haar lezing gaat onder an‐

dere over de invloed van ziekten op de stamboom. Wat 

betekende het twee eeu  wen geleden om ziek te zijn? Wat is 

de invloed van de medische geschiedenis op zoektochten in 

de archieven uit de periode 1700 – 1900. Ook de ontwik ‐

kelingen van de epide mieën in deze periode en de 

definities en verander en  de bete ke  nis sen van de ze en 

andere veel voorko men de ziek ten komen aan bod.

Geboortekaartjes

Spreker: Jan Noorlandt

Neerlandicus Jan Noorlandt heeft naar aanleiding van een 

collectie geboortekaartjes on derzoek gedaan naar dit 

Nederlandse en Vlaamse gebruik en zijn bevindingen vast‐

gelegd in een boek met de titel: een “Jongen of Meisje”, te‐

vens basis voor zijn promotieonderzoek over dit onder ‐

werp.

Begin twintigste eeuw doken de eerste geboortekaartjes in 

Nederland op. Noorlandt schetst de ontwikkelingen in op‐

maak en inhoud gedurende de afgelopen 100 jaar: van een‐

voudige melding van de geboorte van een kind, tot de 

meest uitbundige en grappige hedendaagse aankondigin‐

gen.

Het geloof drukte eveneens zijn stempel op het uiterlijk van 

de geboortekaartjes. Zo werd bij katholieken meestal Maria 

  Lezingen

Lezing 13 september 2022

Lezing 11 oktober 2022
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afgebeeld, terwijl bij protestanten God bedankt werd.

Aan de kleur van de kaartjes kon men zien of de nieuw ge‐

borene een jongen of meisje was, hoewel dit in Vlaan deren 

net tegengesteld is.

De spreker nodigt zijn toehoorders uit om vragen te stellen 

en ervaringen uit te wisselen.

Van zijn hand is ook een boekje over dit onderwerp ver ‐

schenen. Belangstellenden kunnen het op die avond voor 

€ 10  – graag gepast –  verkrijgen.

Goede luiden

Spreker: Anton Neggers

Sinds het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw werkt 

Anton Neggers met GensDataPro en voorgangers (GD dos, 

GD win), oorspronkelijk in twee verschillende databases 

(genealogie Neggers en kwartierstaat), maar vanaf een be‐

paald moment in één bestand. In dit bestand verwerkt hij al 

zijn genealogische opzoekingen. In de loop van de jaren is 

dit bestand uitgegroeid tot een soort bevolkings register 

van oostelijk Noord‐Brabant, vanaf de zeventiende eeuw 

(en in sommige gevallen ook van daarvoor). Inmid dels 

heeft hij in dit bestand meer dan 350.000 personen ver ‐

zameld, en is het bestand zowat compleet voor de gege ‐

vens uit de zeventiende en achttiende eeuw voor plaatsen 

als Oirschot en Best, Oost‐ en Middelbeers, Sint‐Oeden ‐

rode, Boxtel, Liempde, Esch, Haaren en Sint‐Michiels ges ‐

tel, en grote delen van de omliggende plaatsen. En natuur ‐

lijk van persoonsgegevens uit heel veel andere plaatsen in 

Noord‐Brabant, Nederland, België en de rest van de 

wereld. 

Dankzij dit bestand kan hij betrekkelijk snel kwartierstaten 

‘trekken’ van personen die in deze regio zijn geboren: na 

twee of drie generaties heeft hij meestal al aansluiting bij 

andere gegevens in zijn bestand. 

Lezing 8 november 2022
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In de lezing (het vervolg van de korte lezing die 

op 10 mei wegens technische problemen niet 

door kon gaan) legt hij uit hoe hij zijn gegevens 

verwerkt: welke principes hij hanteert ten aan‐

zien van naamgeving, welke gegevens hij wel en 

niet opneemt in het bestand en hoe hij dilem‐

ma’s in afstamming oplost. Maar vooral wil hij 

graag demonstreren hoe hij het bestand kan ge‐

bruiken om snel een genealogie of kwartierstaat 

samen te stellen. 

Voor dat laatste nodigt hij u uit om uw genealo‐

gische vragen die betrekking hebben op de ge‐

noemde regio (het centrum van de Meierij) mee 

te brengen.
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Een groot deel van de  KPL‐site is gevuld. Klik op deze link 

en je bent op de thuispagina. In het hoofdmenu rechts ‐

boven geeft een pijltje aan 

dat er bij Afdeling nog 

meer te ontdekken is: 

informatie over het Afde ‐

lings tijdschrift t/m Public 

Relations. Het pijltje bij 

Bestuur betekent dat ook 

daarover meer te vinden 

is. Kort iets meer over deze 

twee subpagina’s.

Afdelingstijdschrift

Op deze pagina staan niet 

alleen alle nummers van 

De Twee Kwartieren en zijn 

voorgangers. Er staat een 

over zicht van alle ver sche ‐

nen artikelen t/m 2021: 

alfabetisch op titel en au ‐

teur. Ook staan daar de 

regels waaraan een artikel 

moet voldoen. Bovendien 

is er van de jaargangen 1993‐2006 een index gemaakt op 

familienamen en zelfs op personen. Dit is de directe link.

Internet en Genealogie

Op deze pagina staat een overzicht van allerlei inter net ‐

adressen bijvoorbeeld van:

Hebben jullie aanvullingen van links die interessant zijn 

voor onze leden? Stuur die naar de webredacteur!

Website NGV‐KPL                                                                                                                                                       Webredacteur

• Instellingen of platforms die zich bezig houden met 

genealogie

•   Platforms voor familieberichten

•   Online op familienaam doorzoekbare sites op stad, regio of 

provincie, waaronder een snelle weg naar de Ne  der landse 

provincieplaatsen van FamilySearch (wel eerst even gratis 

registeren!)

•   Zeven activiteiten te ondernemen tijdens een lockdown.

•   Snel er naar deze pagina toe? Gebruik deze link.

https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/
https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/afdelingstijdschrift/
https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/internet-en-genealogie/
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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Webinar en digitale lezingen

Op ons Youtubekanaal detweekwartieren zijn nu drie vi de o    ‐

producties beschikbaar. Deze video's zijn openbaar en voor 

iedereen te bekijken. 

Wilt u een videoproductie maken op genealogisch gebied 

neem dan contact op met het afdelingsbestuur. U krijgt 

technische ondersteuning bij het publiceren van de video.

De nu beschikbare video producties zijn:

Webinar stamboomonderzoek

Dit is onze eerste eigen productie met een intro ductie op 

het opzetten van je stamboom.

Te bekijken via deze link in uw browser

Digitale lezing Open Archieven

Eind maart 2021 was de digitale lezing van Bob Coret over 

Open Archieven. Nog steeds te volgen op deze weblink.

Digitale lezing Kadaster Archiefviewer

In mei presenteerden we de digitale lezing van Arnout van 

Erp over de Kadaster Archiefviewer. Zeer aanbevolen voor 

degenen die in het kadaster zoeken, zowel in de archieven 

als via het abonnement op de  Archiefviewer van onze af ‐

de ling. (Zie hier voor nadere informatie over het gebruik 

van ons abonnement).

Voor het volgen van de lezing ga naar deze weblink. 

  Digitale producties

https://youtube.com/watch?v=_fHntOcpGdg
https://www.youtube.com/watch?v=sJg82O2hhvQ
https://www.youtube.com/watch?v=z4b0fFN0wAs
https://www.youtube.com/channel/UC1obk-2gxp_SiJICSQ_eyUg
mailto:publicrelations-kpl@ngv.nl
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Uitleen

Nu we weer maandelijkse lezingen in ‘t Trefpunt hebben is 

uitleen weer mogelijk. Helaas staan de boeken niet in de‐

zelfde ruimte als de lezingen, en omdat die ruimte bezet is 

tot 21:30, kunnen we er voorlopig alleen na de lezingen te‐

recht om door de bibliotheek te neuzen en boeken en Cd's 

te lenen. Mocht dit voor U niet mogelijk zijn, en wilt u een 

boek of CD lenen, neem dan contact op met de biblio ‐

thecaris. Na afspraak is het soms ook mogelijk om op 

zaterdag te komen zoeken.

Catalogus

U vindt de allernieuwste catalogus digitaal op onze biblio‐

theek pagina. We hebben besloten geen papieren versie 

meer uit te brengen. De digitale versie wordt regelmatig 

geüp datet. U kunt op de site ook de hele catalogus bekij‐

ken, inclusief de beschrijvingen. De zoekfunctie is sterk ver‐

beterd en maakt het eenvoudig om door de catalogus te 

zoeken. Tevens kunt U alle nieuwe toevoegingen aange‐

schaft of verkregen in 2022 te vinden door te zoeken met 

“#”. 

Bij de jaarlijkse inventarisatie van onze bibliotheek is 

gebleken dat een aantal boeken niet ingeleverd is. Mocht u 

nog een boek thuis hebben lever dat a.u.b. bij de eerst ‐

volgende lezingavond in of stuur een berichtje aan de 

bibliothecaris. Missend zijn: 14‐KNN, Het Brabants kasteel 

Deurne; 31‐BCR, Entstehung der Fami  lien namen; 31‐LGT4, 

Testamenten gepasseerd voor nota rissen te Oisterwijk.

De reeks " Bijdragen tot de lokale geschiedenis van Gel‐

drop"

Het gemeentebestuur van Geldrop heeft in de jaren 80 van 

de vorige eeuw een serie boekjes laten schrijven over ver‐

schillende aspecten van het leven in de afgelopen eeuwen 

in de plaatsen Geldrop en Zesgehuchten. In een dertiental 

boekjes is er een schat van informatie over leven, gebou‐

wen, beroepen etc. vergaard, waarbij vele inwoners, amb‐

tenaren etc. van deze gemeenten met naam en toenaam 

worden beschreven. Een zeer waardevolle bron voor de ge‐

nealoog met voorouders in Geldrop en Zesgehuchten, maar 

zeker ook een mooie serie beschrijvingen voor de genea‐

loog in het algemeen. Zeven van deze boekjes zijn door een 

donatie in ons bezit gekomen, en worden hier besproken. 

Wij missen de delen 1, 2, 3, 4, 11 en 12, mocht iemand deze 

delen in zijn bezit hebben of weten hoe we eraan kunnen 

komen, laat het ons weten zodat we ze kunnen proberen 

aan te schaffen of wellicht wilt u ze doneren. 

   Bibliotheek                                                                                                                  Karel Spee

Mededelingen

Aanwinsten ‐ boeken

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


De Twee Kwartieren ‐ september 2022 35 Inhoudsopgave

De Geldropse zoeaven; De Geldropse zoeaven in de strijd 

tegen de eenheid van Italië (1861‐1870)

Auteur: J. Coenen

Tussen 1866 en 1870 vertrokken vijfentwintig Geldropse 

jongens naar Italië, om daar de paus te helpen in zijn strijd 

tegen de eenheidsbeweging van Italië, met als doel de ver‐

dediging van de pauselijke staat. Onder de ruim 3.000 Ne‐

derlandse zoeaven springen de Geldropse sterk boven de 

anderen uit. In Geldrop heeft men enthousiast achter de 

zaak van de paus gestaan. Om ervoor te zorgen dat de in‐

spanningen van deze Geldroppenaren niet in de vergetel‐

heid raken, heeft de gemeente Geldrop deze brochure 

uitgegeven, waarin hun geschiedenis verteld wordt.

Deze rijk geïllustreerde bro‐

chure beschrijft in het eerste 

hoofdstuk de Geldropse pau‐

selijke zoeaven in de strijd te‐

gen de eenheid van Italië, 

waar bij zowel de geschiedenis 

van de Italiaanse bevrijdings‐

beweging (1861‐na 1870) be‐

schreven wordt als in groot 

detail en met naam en toe‐

naam de rol van de Geldropse 

zoeaven. In hoofdstuk 2 wor‐

den de Geldropse zoeaven in meer detail beschreven, hun 

beroepen, woonplaats maatschappelijke status, terugkeer 

enz.. In de bijlage worden biografieën gegeven van de Gel‐

dropse zoeaven.

Deel 5 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop; Uit‐

gave van het gemeentebestuur

Uitgave 1977 – 48 bladzijden ‐ Cat‐nr.: 14‐LGG‐5

De Geldropse schuttersgilden; Ontstaan en betekenis

Auteur: J. Coenen

Het gildewezen kan bogen op 

een eeuwenoude traditie. Een 

traditie die meer betekent dan 

een bont kostuum, zilverwerk 

en een nagemaakte vogel. In 

woelige tijden, toen godsdien‐

stige twisten het land verdeel‐

den en toen troepen muitende 

soldaten plunderend rondtrok‐

ken, beoogde het gilde meer 

dan het schieten op een hou‐

ten vogel. Het gilde wilde een 

oprechte schut zijn voor de ka‐

tholieke kerk.Degenen die lid mochten worden van het gil‐

de behoorden niet tot het schuim van de maatschappij. Het 
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waren de gezeten burgers en geërfde boeren die het gilde 

vormden. Het was een eer om erbij te horen en de trots 

klinkt door in de oude gildebrieven, die eisten dat een gil‐

debroeder van onbesproken faam was.

De gemeente Geldrop heeft deze brochure laten maken 

gewijd aan de Geldropse gilden, hun ontstaan en hun bete‐

kenis. Geldrop heeft momenteel vijf Geldropse gilden, o.a.. 

St. Catharina en Barbara en St. Joris in Zesgehuchten. Deze 

brochure beschrijft het ontstaan van de Geldropse gilden in 

de 15e eeuw. Vervolgens worden de taken en gebruiken be‐

schreven zowel vroeger als nu. De gildefeesten en jaarlijkse 

activiteiten worden beschreven. Tevens gaat men in op de 

organisatie van het gildewezen. Ten slotte worden de gil‐

denattributen beschreven, het vendelen en de gildekamer.

 Zoals in al deze brochures is er een uitgebreide bronnen en li‐

teratuurlijst.

Deel 6 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop; Uit‐

gave van het gemeentebestuur

Uitgave 1978 – 31 bladzijden ‐ Cat‐nr.: 14‐LGG‐6

Geschiedenis van het lagere onderwijs te Zesgehuchten 

van 1866‐1979

Auteur: J. Coenen

Gedurende de 19e eeuw was de schoolstrijd een onderwerp 

dat velen bezighield. De inzet van die strijd was vooral de 

subsidiëring van het bijzondere onderwijs. De geschiedenis 

van het lager onderwijs te Zesgehuchten volgt de algeme‐

ne geschiedenis van de schoolstrijd. Zo is de bouw van de 

school te Zesgehuchten het gevolg van de Lager Onder‐

wijswet van 1857. In de praktijk was de schoolstrijd binnen 

Zesgehuchten het hevigst tussen de jaren 1857‐1867. Het 

ging daarbij niet zozeer om bijzonder onderwijs, aangezien 

het onderwijs te Zesgehuchten 

door de overwegend katholieke 

bevolking toch al katholiek was. 

Het ging met name om de 

vraag of de gemeente Zesge‐

huchten al dan niet een school 

zou krijgen. In deze brochure 

wordt aandacht besteed aan de 

ontwikkelingen in het lager on‐

derwijs vanaf 1857 tot op he‐

den. 

Op zich is de geschiedenis van 

het lager onderwijs te Zesgehuchten slechts van lokaal be‐

lang. Toch zal blijken dat met name de scholenbouw te Zes‐

gehuchten enorm belangrijk is geweest voor de geschie ‐

denis van deze nederzetting. Het huidige aanzien van 

Zesgehuchten is namelijk onder invloed van de bouw van 

de eerste school bepaald. Sedert die tijd lag de nadruk niet 

meer op de zes afzonderlijke gehuchten, maar was er spra‐
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ke van een nieuw centrum.

Deel 7 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop; Uit‐

gave van het gemeentebestuur

Uitgave 1979 – 47 bladzijden ‐ Cat‐nr.: 14‐LGG‐7

Het corpus van Geldrop dorpsbestuur in de 17e en 18e 

eeuw

Auteur: J. Coenen

Het dorpsbestuur van Geldrop in de 17e en 18e eeuw had 

een organisatievorm, die we ons nauwelijks meer kunnen 

voorstellen. Zeker wanneer we naar het huidige bestuur kij‐

ken: burgemeester, een college van burgemeester en wet‐

houders, een gemeenteraad en een groot aantal ambte ‐

naren. De huidige bestuursvorm is echter een gevolg van 

een eeuwenlange ontwikkeling. Vroeger waren er veel 

plaatselijke verschillen in het bestuur. Het dorp was toen 

ook veel overzichtelijker en de financiële mogelijkheden 

waren veel beperkter. De dorpsfinanciën waren vóór 1796 

maar enkele duizenden guldens en van sociale voorzienin‐

gen was nauwelijks sprake. 

In deze brochure wordt uitgebreid de bestuurlijke toestand 

in de 17e en 18e eeuw besproken, met die in het dorp Gel‐

drop in het bijzonder. 

De verschillende functies zoals de schout, schepenen, bor‐

gemeester, kerkmeester, armmeester, secretaris, vorster, 

schutter/bedeljager, nacht‐

wacht/klep perman, inners en 

koster/schoolmeesters wor ‐

den beschreven. 

Speciaal aandacht wordt be‐

steed in deze brochure aan 

de verhouding tussen katho‐

lieken en protestanten in 

Geldrop.

In de tekst en in een speciale 

bijlage worden vele perso‐

nen die in functie zijn ge‐

weest met naam en hun 

functieperiode vermeld.  

Ter afsluiting is er een uitgebreid bronnen‐ en literatuur‐

overzicht.

Deel 8 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop; Uit‐

gave van het gemeentebestuur

Uitgave 1979 – 59 bladzijden ‐ Cat‐nr.: 14‐LGG‐8

Armenzorg in Geldrop; I de armenzorg in de periode 

1870‐1930. 

Auteurs: Maria Loeffen‐van Gastel en drs. Kees Jansen

Tot aan het begin van deze eeuw was het grootste gedeelte 

van de mensen die op het platteland woonden, werkzaam 
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in de landbouw. Inwoners van Geldrop vormden daarop een 

uitzondering. Vele generaties vonden hun bestaan in het 

vervaardigen van wollen lakens. Zij hielden zich bezig met 

spinnen, weven, vollen, spoelen, verven en al die andere 

bewerkingen die de wol moet ondergaan voordat het een 

lap stof geworden is. Het grootste gedeelte van het 

productieproces vond plaats in de woningen van de arbei‐

ders. Alleen de gespecialiseerde behandelingen gebeurden 

in de werkplaatsjes van de fabrikeurs. Omstreeks het mid‐

den van de vorige eeuw gingen de arbeiders in fabrieken 

werken. Daarin werd gewerkt met machines die door 

stoom werden aangedreven, hetgeen de productie goed‐

koper maakte. Naast wol werd ook katoen en linnen ver‐

werkt. Door de productie in de fabrieken nam de betekenis 

van het thuiswerk steeds verder af. 

Hoewel de wijze van produceren in de 19e eeuw dus ingrij‐

pend gewijzigd werd, gold voor de gehele periode: werden 

er veel textielproducten verkocht, dan was er volop werk en 

hadden de arbeiders voldoende inkomsten om hun gezin‐

nen te onderhouden, maar werd er weinig verkocht, dan 

was er minder werk, de lonen werden lager en de Geldropse 

bevolking leed armoede. Helaas was dit meestal het geval, 

omdat de producten van de Geldropse fabrieken niet kon‐

den concurreren met de goedkope invoer uit het buiten‐

land. De Geldropse bevolking leed dus veel armoede. De 

arbeiders leefden met grote gezinnen in kleine huisjes. Hy‐

giëne ontbrak er, zodat de 

kindersterfte groot was. 

De mannen werkten van 's 

morgens vroeg tot 's 

avonds laat voor een ui‐

terst karig loon. Als aan‐

vulling op hun inkomsten 

hadden de meeste gezin‐

nen een moestuintje en 

hielden zij wat pluimvee 

en/ of een geit. Gedurende 

de zomer viel het allemaal 

wel mee, maar in de win‐

termaanden waren de pro‐

blemen des te groter: felle kou heerste er dan, waartegen 

de huisjes nauwelijks bescherming boden. Er was bijna 

geen verwarming en verlichting. Ook het moestuintje le‐

verde niets meer op terwijl de prijzen van de levensmidde‐

len tot grote hoogte konden oplopen. Het eentonige menu 

in vele gezinnen vermeldde toen de Geldropse 'petazie', 

een vernederlandste potage, een soort stamppot. Niet ver‐

wonderlijk is dat de inkomsten van de arbeiders in de win‐

termaanden en vooral het vroege voorjaar, ontoereikend 

waren om hun gezinnen te onderhouden. In eerste instan‐

tie zullen zij zich gewend hebben tot hun familie, buren en 

vrienden. Maar die waren vaak niet eens in staat om voor 
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hun eigen gezin te zorgen. Dat betekende dat vele arbei‐

ders gedwongen waren om een beroep te doen op een 

hulpverlenende instelling. Naast de arbeiders die onvol‐

doende inkomsten hadden, wendde zich nóg een groep van 

de bevolking tot de hulpverlenende instellingen. Dat waren 

de mensen die geen werk hadden of die niet konden wer‐

ken, zoals ouden van dagen, wezen, weduwen met kinde‐

ren, gehandicapten, zieken enz.. 

Deze brochure is deel 1 over de armenzorg in Geldrop. Dit 

deel behandeld de periode 1870‐1930. In de brochures 

wordt geen beeld geschetst van de armoede te Geldrop, 

omdat die onze verbeeldingskracht te boven gaat. Boven‐

dien zijn er geen bronnen bewaard gebleven waarin het le‐

ven van de gewone man beschreven staat. Wel wordt er 

wat meer verteld over de hulpverlenende instellingen en 

wijze waarop zij in de gemeenschap functioneerden.

In het eerste hoofdstuk wordt een sociaal‐economische 

schets gegeven over deze periode, vervolgens wordt de or‐

ganisatie van de armenzorg in Nederland beschreven, en in 

hoofdstuk 3 specifiek die in Geldrop. In de bijlage worden 

belangrijke personen toegelicht met naam en toenaam.

Deel 9 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop;

 Uitgave van het gemeentebestuur

Uitgave 1981 – 52 bladzijden

Cat‐nr.: 14‐LGG‐9

Armenzorg in Geldrop; II de armenzorg in de periode 

1810‐1870

Auteur: drs.. Kees Jansen

Deze brochure is deel 2 over de armenzorg in Geldrop. Dit 

deel behandeld de periode 1810‐1870. Zie ook beschrijving 

van deel I (Cat‐nr.14‐LGG‐9)

Als een inwoner van Geldrop gedurende de periode 1810‐

1870 in armoedige omstandigheden kwam te verkeren, 

werd hij geholpen door familieleden, vrienden en buren. 

Maar vaak waren die zo arm 

dat ze geen ondersteuning 

konden verlenen. Dan kon de 

hulpbehoevende een beroep 

doen op het armbestuur. Het 

armbestuur was lange tijd de 

enige instelling van weldadig‐

heid in Geldrop, zodat het de 

gehele armenzorg voor zijn re‐

kening nam. Van georganiseer‐

de armenzorg door het 

katholiek kerkbestuur was 

geen sprake, hoewel het niet uitgesloten moet worden ge‐

acht dat de pastoor incidenteel armen hielp met de rente 

van het kapitaal van de Fundatie Elisabeth de Laure. Pas 
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aan het eind van de beschreven periode werd de taak van 

het armbestuur verlicht door o.a. het werk van de Vincenti‐

usvereniging en de Elisabethvereniging

Ook deze brochure beschrijft uitgebreid de belangrijkste 

personen, en heeft een uitgebreide bronnen‐ en literatuur‐

bijlage.

Deel 10 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop; Uit‐

gave van het gemeentebestuur

Uitgave 1982 – 67 bladzijden ‐ Cat‐nr.: 14‐LGG‐10

Gemeentehuizen in Geldrop en Zesgehuchten

Auteurs: A.G.W.G. van Asten, N.A.M. van Broekhoven, 

Drs. J.C.G.W. Coenen, Drs. C.W.H.A. Jansen en Joh. L. 

van Sante

Deze brochure behandelt de wordingsgeschiedenis van de 

raad‐ en gemeentehuizen in Geldrop en Zesgehuchten (tot 

1921 twee afzonderlijke gemeenten). Belangwekkende be‐

schouwingen zouden te wijden zijn aan het betekenisver‐

schil tussen raadkamer en raadhuis (oude benaming) en 

gemeentehuis; de plaats waar overlegd werd en raad gege‐

ven, heette daarom raadkamer of raadhuis. Het was de 

plaats waar het dagelijks bestuur namens de landheer ge‐

voerd werd, al of niet in samenspraak met de wijze mannen 

uit de plaatselijke gemeenschap (vroedschap). De naam 

Gemeentehuis verscheen gelijktijdig met de invoering van 

de uniforme bestuurlijke or‐

ganisatie in het keizerrijk van 

Napoleon. 

De brochure beschrijft ieder 

raadhuis/gemeentehuis uit‐

voerig in aparte hoofdstuk‐

ken. Zoals in al deze bro ‐

chures is ook deze weer rijk 

geïllustreerd, en worden de 

belangrijkste functionarissen 

in een bijlage getabelleerd 

met naam en periode waarin 

men in functie was.

Deel 13 bijdragen tot de lokale geschiedenis van Geldrop; Uit‐

gave van het gemeentebestuur

Uitgave 1986 – 52 bladzijden ‐ Cat‐nr.: 14‐LGG‐13
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Er zijn een oude CD en een oudere DVD toegevoegd die 

nog niet in de bibliotheek stonden:

Jubileum DVD Genealogie 2004 ‐ NGV Afdeling Kempen 

en Peelland

Cat‐nr.: CD‐7

Inhoud:

‐ Archiefmateriaal Regio ZO‐Brabant

‐ Dagboek Napoleontische soldaat (1814)

‐ Folkloristische bijdragen

‐ Genealogische bijdragen

‐ Historische kaarten (ZO‐) Brabant

‐ Historische stadsplattegronden

‐ Historische kadastrale plattegronden

‐ Literatuur over Eindhoven

‐ Maten en gewichten in ZO‐Brabant

‐ Middeleeuwse beroepen in miniatuur

‐ Middeleeuwse genealogische miniaturen

‐ Overlijdensadvertenties ED 2003

‐ Protocollen Schepenbank Oirschot 1540‐1640

‐ Republikeinse kalender

‐ Spoor‐ en Tramwegen in ZO‐Brabant

Middeleeuws vlechtwerk ‐ NGV 2011 – 65 jaar

Cat‐nr.: CD‐26

Afstammingsreeksen Karel de Grote, hertogen van Brabant 

en vele andere middeleeuwse geslachten

Samenstellen en beheerder database: R.A.J. Dix

Aanwinsten ‐ CD's en DVD's
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  Cursussen en workshops  van NGV‐afdeling KPL

De cursuscoördinator is bestuurslid Ria van Dingenen 

Behalve voor de cursus Stamboomonderzoek voor begin ‐

ners is er geen vaste planning voor de cursussen. 

Er wordt een cursus gepland zodra er voldoende aanmel ‐

din gen zijn. Het maximum aantal deelnemers voor een 

cursus is tien, de cursus gaat door bij minimaal zeven 

deelnemers. 

Je kunt je dus op elk moment aanmelden. Heb je belang ‐

stelling, meld je dan aan! Aanmelden via het secretariaat..

Het cursusbedrag is gebaseerd op het kostendekkend zijn 

van een cursus. Niet‐leden betalen een toeslag.  

Kijk voor  actuele gegevens op de afdelingspagina's op de 

website:

https://www.ngv‐afdelingen.nl/kpl/cursussen/

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. 

Betalingen via NL73 INGB 0589 6198 02 ten name van 

Penningmeester NGV; vermeld altijd minimaal KPL en de  

cursuscode.

Cursussen algemene informatie

De coördinator is bestuurslid Ria van Dingenen

De workshops zijn gericht op het oefenen van praktische 

vaardigheden in het genealogisch onderzoek.

Recente voorbeelden waren de work shop Zoeken met 

WieWasWie, Zoeken in Family search en Zoeken in het BHIC 

Deze workshops waren steeds op aanmelding voltekend. 

De workshops zijn "hands‐on". De deelnemers brengen hun 

eigen apparatuur, laptop met voeding, mee. 

Het is niet de bedoeling praktische zoekvragen van de 

deelnemers te beantwoorden. Het doel is het verbeteren 

van de zoekvaardigheid door te oefenen met de algemene 

en voor al met de meer geavanceerde zoekmethoden.

De workshops worden intensief begeleid. De groepsgrootte 

is daarom beperkt tot 16 personen.

Deelname is gratis voor onze leden.

 Aanmelding via het secretariaat.

Workshops algemene informatie

mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/cursussen/
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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Deze cursus is bedoeld voor mensen die de eerste schreden 

gaan zetten in het stamboomonderzoek. Inhoud:

Workshop 1: Inleiding in de genealogie:

Opzet van een stamboom, algemene begrippen en kennis 

van de bronnen.

Workshop 2: Stamboomonderzoek

De praktijk van het verzamelen en opslaan van de primaire 

gegevens, zoeken op internet, computerprogramma's.

Workshop 3: Van stamboom naar familiegeschiedenis

De primaire gegevens aanvullen vanuit speciale bronnen.

Workshop 4: Rechterlijke en notariële archieven

Akten van schepenbank en notaris. Rondleiding in archief.

Workshop 5: Bijzondere bronnen en publicaties

Militieregisters, criminele registers, verklaring van over lij ‐

den, cijnsregisters, publiceren van de stamboom.

Vijf avonden van 2,5 uur in het RHCe, prijs € 85.

Data: 5 maandagavonden vanaf 7 november, 19.00 ‐ 

21.30

Breng mee: laptop met oplaadsnoer en notitieblok.

Deze cursus wordt gegeven door Anton Neggers in samen ‐

werking met de Volksuniversiteit Eindhoven en het Regio ‐

naal Historisch Centrum Eindhoven. 

Meer informatie op onze website en

 op de website van de Volksuniversiteit

Cursus Stamboomonderzoek voor beginners

Deze cursus is gericht op de gevorderde stamboom on der ‐

zoeker. Maar ook geschikt als opfriscursus en om kennis te 

maken met minder gebruikelijke bronnen

Workshop 1: Bestuur en rechtspraak

• Leenstelsel, heerlijkheden en steden

• Schepenbank

• Vrijwillige rechtspraak: belangrijkste transacties:

  (erfdeling, testament en codicil, voogdijstelling)

• Civiele en criminele rechtspraak

• Casuïstiek

Workshop 2: Grondbezit en genealogie

• Juridische consequenties

• Middeleeuwse bronnen: cijnsregisters

• Transport en vernadering

• Casuïstiek

Workshop 3: Religie en kerkelijke archieven

• Katholiek en protestant

• Invloed op het dagelijks leven

• Bronnen: canoniek recht, classis en kerkenraad

• Casuïstiek

Docent: Anton Neggers

Deze cursus start in 't Trefpunt op 17, 24, 31 oktober van 

20.00 ‐ 2200

Prijs € 32 (€ 44 niet‐KPL)

Breng mee: laptop met oplaadsnoer en notitieblok

Genealogie voor Gevorderden

https://www.vu-eindhoven.nl/lijst-nieuw-aanbod/overzicht-nieuw-aanbod/stamboomonderzoek-voor-beginners
https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/event/kpl-cursus-stamboomonderzoek-voor-beginners/
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Aldfaer I

Deze cursus is gericht op de begin ‐

nende gebruiker of de gebruiker met 

enige erva ring met Aldfaer.

Onderwerpen zijn onder andere: 

instal latie, start met de stamboom, 

wer ken met Gedcom en MyHeritage, 

koppelen van afbeel dingen en docu ‐

menten, het maken van rapporten en 

overzichten.

Bij de cursus wordt een handout uitgereikt.

Aldfaer II

Aansluitende vervolgcursus gericht op de geavanceerde 

mogelijkheden van Aldfaer met als onderwerpen onder 

andere: onder houd van de gegevens, tekstverfraaiing, 

groepen maken, bonusrapporten, koppeling met smart ‐

phone en tablet, maken van een website, grootformaat 

overzichten maken, zelf rapporten maken.

Bij de cursus wordt een handout uitgereikt.

Docent: Johan van Hassel

Beide cursussen beslaan 3 middagen van 3 uur in 't Trefpunt.

Prijs: € 32 (niet‐KPL € 50)

Breng mee: laptop met laadsnoer en notitieblok.

Aldfaer I en II

Leer de oude handschriften lezen. Er is een cursus voor 

beginners (Paleografie I) en een voor gevorderden (Paleo ‐

grafie II)

Opzet van de cursus:

Wekelijks maak je thuis enkele oefeningen. Deze worden 

vervolgens tijdens de les behandeld en toe gelicht.

Docent: Ben Bal

Cursus in 6 middagen van 2 uur in 't Trefpunt. 

Nog enkele plaatsen vrij!

Prijs € 51, (€ 75 niet‐KPL)

Breng mee: schrijfblok A4.

Paleografie II

Zes bijeenkomsten van 2 uur,

in 't Trefpunt zaal 5 , Belgiëplein, Eindhoven

Nog enkele plaatsen vrij!

Prijs € 51, (€ 75 niet‐KPL)

Breng mee: schrijfblok A4.

Paleografie I en II
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Deze cursus is gericht op de beginnende gebruiker of de 

gebruiker met enige erva ring met GensDataPro.

Workshop 1: Invoer

GensdataPro, stamboom aanmaken, gegevens invoeren, 

hoofdscherm, helpfunctie, instellingen, Geneagram, spiek ‐

scherm, datum en datumrekenen.

Workshop 2: Foto's

Volgorde corrigeren, getuigen invoeren, zoekscherm, 

mappen en bestanden, foto's, fotoś met namen, Dossier ‐

tabel.

Workshop 3: Selecteren

Tabellen sorteren, selectiescherm, exporteren naar Excel, 

exporteren naar papier.

Workshop 4: Bronnen

Bronnen, activiteiten, objecten, invoer vanuit WieWasWie, 

stam boom verwijderen.

Docent: André Van Damme

Prijs: € 39 (€ 49 niet‐KPL)

Op vier avonden van 2,5 uur in 't 

Trefpunt.

Breng mee: laptop met laadsnoer 

en notitieblok.

GensdataPro

Delpher is een dienst van de Koninklijke Bibliotheek, ge ‐

start in 2013. Delpher biedt gedigitaliseerde historische 

Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radio bul ‐

letins uit bibliotheken, musea en erfgoed in stel lingen.

In de workshop zullen aan de orde komen:

* Kennismaking met Delpher

* Eenvoudig zoeken in Delpher

* Geavanceerd zoeken in Delpher

* Zoekresultaten bekijken en sorteren

* Resultaten downloaden en printen

Datum en tijd:  dinsdag 1 november 2022, 20.00‐22.00

Plaats: 't Trefpunt, zaal 3

De workshop heeft zoals gewoonlijk een beperkt aantal 

plaatsen, aanmelding noodzakelijk, via het secretariaat.

Benodigdheden: laptop met voeding en schrijfblok.

Docenten: Anton Neggers en Peter Roosenboom

Workshop zoeken in Delpher

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


De Twee Kwartieren ‐ september 2022 46 Inhoudsopgave

Burggraaf Léonard du Bus de Gisignies (1780‐1849),

een vergeten toppoliticus

Waar en wanneer: op woensdag 7 september om 19.30 in 

het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle.

Inkom: 5€. Gratis voor leden van Familiekunde Vlaanderen 

en de Heemkundige Kring van Malle.

Spreker: Marc Van den Cloot

Inhoud: Het verhaal van een jong wees geworden knaap die 

uitgroeide tot een belangrijke politicus in de eerste helft van 

de 19 de eeuw. Opgevoed door een oom in Doornik startte 

hij daar een administratieve loopbaan in de Napoleontische 

periode. Na de val van de Franse keizer vertrok hij als inten‐

dant naar Kortrijk waar hij Koning Wil lem I ontving. De 

koning verhief hem in de adelstand en benoemde hem tot 

lid en later tot voorzitter van de Twee de Kamer in Den Haag. 

Na een korte carrière als gouver neur van res pectievelijk 

Antwerpen en Zuid‐Brabant be noemde de koning hem tot 

Commissaris‐Generaal van Nederlands‐Indië. Zijn werk 

aldaar, zijn vervroegde terug keer en afscheid van de politiek 

wordt uitgebreid bespro ken. Hij kocht in 1830 het kasteel 

van Oostmalle aan van graaf Clément Wenceslas de Renes ‐

se, verbouwde het en legde het parkdomein aan. Hoe zijn 

familietak uiteindelijk van het toneel verdween, verneemt u 

in deze boeiende voordracht.

    Uitnodiging: lezing te Oostmalle (Be)

In het RHCe wordt in samenwerking met HCC!genealogie 

een genealogische markt gecreëerd waar de makers van de 

bekendste genealogische programma’s aanwezig zullen 

zijn. Verder is er een Helpdesk aanwezig die bemand zal 

worden door medewerkers van het archief en regionale 

verenigingen. Ook worden er door het archief lezingen en 

rondleidingen gegeven.

Datum zaterdag 19 november, 11:00 ‐ 16:00, Raiffei sen ‐

straat 18 Eindhoven

Deelnemers die uitgenodigd zijn aan deze genealogische 

dag zijn onder andere: 

HCC!genealogie met demonstraties van WieWasWie, Open 

Archieven, Geneaal en HuMo‐gen.

De leveranciers van genealogische computerprogramma’s 

Aldfaer, Brother's Keeper, GensDataPro, PRO‐GEN, voor 

de Apple Reunion en de internationaal georiënteerde web ‐

sites FamilySearch, Geneanet, en MyHeritage.

Daarnaast doen ook mee DNAgezocht, Nederlandse Kring 

voor Joodse Genealogie, Plaatsengids.nl, PRO‐GEN Ge ‐

brui kersgroep en Probook.

    HCC!genealogiedag in RHCe
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De reacties op de enquête van het bestuur over de moge ‐

lijke organisatie van Ledencontactdagen waren zeer posi ‐

tief. 

Op basis hiervan heeft het bestuur op 29 oktober 

aanstaande een Ledencontactdag gepland. Van 14.00 ‐ 

16.00 in 't Trefpunt, zaal drie.

De opzet is de volgende. Deze Ledencontactdag staat open 

voor alle KPL‐leden: jonge en oude, beginnende en erva  ‐

ren, nieuw aangemelde leden en leden die al jaren lid zijn.

Op deze middag ontmoet je andere leden en kun je jouw 

genealogie of kwartierstaat vergelijken met die van an ‐

deren.  Ook kun je in gesprekjes nagaan of iemand meer 

weet over de streek waarin je voorouders opgroeiden. 

Misschien komen er dan nieuwe genealogische gegevens 

naar voren. Voorwaarde is wel dat je de in je genealogie 

voorkomende familienamen meebrengt in de vorm van een 

namenlijst, familieboek of in je computerprogramma .

Je kunt dan spreken met andere leden en bestuursleden. 

De bijeen komst wordt mede ondersteund door de aan ‐

wezigheid van speci alisten van genea lo gie pro gramma’s, 

oud‐schrift, kadaster etc. 

Er zijn stroomaansluitingen voor de laptops en de 

bibliotheek is geopend. 

Onze afdeling biedt al jaren stamboomspreekuren aan aan 

onze leden en bezoekers van een aantal bibliotheken en 

instellingen. Dat betekende dat je elke maand buiten de 

vakanties wel een of twee gelegenheden had om je onder ‐

zoeksvragen aan onze adviseurs stamboom on der zoek  

voor te leggen.

Onze part ners zijn de Bibliotheken van Veldhoven, Geldrop, 

Eind hoven, Best,  Eersel en Helmond en het Regionaal His ‐

torisch Centrum Eindhoven (RHCe).

Onze afdeling heeft een team van leden van 15 personen 

om deze activiteiten uit te voeren.

Planning:

zaterdag 3 september Bibliotheek Veldhoven

11.00 ‐ 13.00, Meiveld 2, 5501 KA Veldhoven

zaterdag 17 september Bibliotheek Eersel

11.00 ‐ 13.00, Dijk 7,5521AW Eersel

vrijdagmiddag  30 september Studiezaal RHCe

14.00 ‐ 16.00, Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven

Corona maakt helaas verdere planning nu nog ongewis. We 

houden je op de hoogte van nieuwe gelegenheden.

  Onderlinge ondersteuning en advies

Ledencontactdag 29 oktober 2022 Stamboomspreekuren
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Het spoor bijster

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 

publi ceren we uw vraag in de hoop dat een van onze lezers 

u op weg kan helpen met het antwoord. 

Leden met specifieke deskundigheid bieden hun hulp aan

Velen van onze leden hebben door hun jarenlange ervaring 

met het stamboomonderzoek specifieke deskundigheid op  ‐

ge bouwd waar anderen veel baat bij kunnen hebben.

De volgende leden bieden zich aan en we hopen dat er zich 

veel anderen zullen melden met hun specifieke deskundig ‐

heid.

Je kunt per e‐mail je specifieke vraag voorleggen aan:

Theo van Rooijen voor het transcriberen van akten in Duits 

oud schrift

Dik Jager voor onderzoek in Groningen met name in 

Oldambt voor 1900  en de familienaam Jager in Groningen.

Peter Roosenboom voor onderzoek in de regio Nijmegen, 

Wijchen, Mook, Cuijk, Boxmeer, Groesbeek, Gennep, Ber ‐

gen (Lb) en in Duitsland: Kleef, Goch, Emmerik, Kalkar.

Heb je ook een specifieke deskundigheid, meld je dan bij de 

redactie  als je er anderen mee wilt helpen.

Denk ook aan het lezen en 

interpreteren van de kathol ‐

ieke  doop‐ trouw‐ en be ‐

graafak ten in het Latijn. 

Of het lezen en inter pre ‐

teren van de Franstalige 

akten uit de Franse tijd.

Zo helpen we elkaar verder!

GensDataPro

Aldfaer

PRO‐GEN

GRAMPS

Webtrees

André Van Damme

Johan van Hassel

Ben Bal

Peter Roosenboom

Peter Roosenboom

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

e‐mailadres 

Advies en ondersteuning

Hulp bij je genealogieprogramma

mailto:benbal2015@gmail.com
mailto:johan.van.hassel@gmail.com
mailto:peter@roosenboom.info
mailto:peter@roosenboom.info
mailto:afhmvandamme@gmail.com
mailto:redactie-kpl@ngv.nl
mailto:tevaro@gmail.com
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:redactie-kpl@ngv.nl
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  Gebruik KadasterArchiefviewer

KadasterArchiefviewer

Vanaf 1 juni 2021 heeft NGV‐afdeling Kempen‐ en Peelland 

een eigen KadasterArchiefviewer‐account! Met dit account 

kunt u als lid van onze afdeling kostenloos vanuit huis his‐

torisch onderzoek doen in de Kadastrale archieven. Het Ka‐

daster geeft informatie over de percelen, de eigenaren en 

de landmetingen van 1832 tot heden. 

Hoe werkt het?

Het abonnement wordt beheerd door Carola Cauven‐van 

Balkom. Wanneer u interesse hebt, stuurt u een e‐mail naar 

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

en lidmaatschapsnummer. U krijgt vervolgens een mail te‐

rug met daarin de inloggegevens voor de KadasterArchief‐

viewer. Omdat we met dit abonnement als vereniging be ‐

schik ken over maar drie gelijktijdige accounts krijgt u de 

toegang voor twee weken. Mochten er al aanmeldingen 

vóór 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. 

Het gebruik van de KadasterArchiefviewer is verre van sim‐

pel. De oogst is echter vaak zeer rijk!. Het loont zeker de 

moeite om eerst de videolezing van Arnoud van Erp te vol‐

gen in ons Youtubekanaal. Zie hier voor de toegang.

Je kunt ook dit informatief artikel downloaden over de 

Kadaster Ar chief viewer van Ad van Liempt op de site van 

Brabantsheem: link

Zie ook de informatie op de site van het Kadaster.

In het nummer van De Tweekwartieren van september 2021 

werd op pagina 9 het HisGisproject beschreven. Afhankelijk 

van in welk deel van Nederland u onder zoek doet, kan dat 

veel ondersteuning bieden. 

Van Brabant is Breda en omgeving verwerkt, een deel van 

midden‐Brabant en een deel van Oost‐Brabant, inclusief 

Nuenen.

bron foto: GEN. magazine CBG

https://www.kadaster.nl
https://hisgis.nl/over-ons/
https://hisgis.fa.knaw.nl/?db=brabant&layer=050percelen%20NoordBrabant%201832&layer=050gebouwen%20NoordBrabant%201832&layer=050gebouwen%20Loon%20op%20Zand%201832&layer=050percelen%20Loon%20op%20Zand%201832&style=2&style=0&style=1&style=4&x0=119283.55311&x1=119317.353758&y0=417559.225263&y1=417525.424615
https://hisgis.nl/viewer/noord-brabant/
https://www.historischegeografiebrabant.nl/minuutplan.php?gemeente=Nuenen,_Gerwen_en_Nederwetten
https://www.historischegeografiebrabant.nl/
https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2015/06/Wat-is-de-Kadaster-Archiefviewer-v.5.0.pdf
https://www.kadaster.nl/producten/onderwijs-en-studie/archiefviewer
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Doekefkes Genealogie

Dat doe ik even (in goed brabants ” doekefkes”) te vinden 

via https://www.doekefkes.nl

Een unieke website met bijzonder veel informatie voor ie‐

dereen die onderzoek doet in De Langstraat en omliggen‐

de plaatsen. Je vind hier de uitgewerkte rechterlijke archie ‐

ven van Raamsdonk, Groot Waspik, Cleijn Waspik, Capelle, 

Vrijhoeve Capelle, Sprang en Dongen. De reconstructies 

van de Langstraat (Raamsdonk t/m Drunen, 's Gravenmoer 

en Loon op Zand) en Oosterhout en Dongen en enkele links 

naar andere plaatsen.U treft veel uitgewerkte stambomen 

aan en het is zeker de moeite waard om te kijken bij het 

bronnenoverzicht van Oosterhout en Dongen, waaronder 

erfdelingen, verkoopacten, deling goederen, waarbij u in 

de index tevens kunt zoeken op familienamen.

U ontdekt op deze website een schat aan informatie over 

geslachten, die van oudsher in de Langstraat en omstreken 

woonachtig waren. 

  Heb je hier al ooit gezocht???                                                                                                                          Ria van Dingenen

Yory

de website voor stamboomonderzoek en familiegeschie‐

denis

Yolanda Lippens (te vinden via https://www.yory.nl/) heeft 

een goudmijntje aan genealogische informatie via internet 

beschikbaar gesteld. 

Je vind hier onder meer artikelen over boeven, archieven, 

gezin, handleidingen, thema’s, beroepen, emigratie, mili‐

tairen, religie en nog veel meer.

Ontdek informatie hoe te zoeken naar doodsoorzaken in 

archieven van Nederland en ook van België. Bekijk de ver‐

schillende thema’s.

Zoek naar informatie over registraties van de armen in 

huiszittenhuizen, vind bijvoorbeeld Amsterdamse markt‐

kaarten, vind misschien familieleden in het geheim register 

van ontslagen gevangenen. Spoor de kerken van je voorou‐

ders op.

Deze website is beslist de moeite waard om te bekijken. 

Je vindt hier een schat van informatie, waarmee je je stam‐

boom kunt verrijken.

https://www.doekefkes.nl
https://www.yory.nl/
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Collaboratie en dienst in het Duitse leger komt in nogal wat 

families naar voren. De Bijzondere Rechtspleging van di‐

rect na de bevrijding om met hen af te rekenen betrof bijna 

200.000 gevallen. In veel families is daar over gezwegen. 

Nu ongeveer 77 jaar later, nu de meeste berokkenen over‐

leden zijn, komen de vragen los. De belangrijkste bron bij 

het Nationaal Archief: het Centraal Archief Bijzondere 

Rechtspleging (CABR) is nog steeds maar beperkt toegan‐

kelijk tot 01‐01‐2025. 

Ook binnen onze afdeling komen er vragen los over dit ge‐

voelige onderzoeksgebied. Schaamte en angst voor wat 

men zou kunnen vinden, maakt dat men zijn weg graag 

zoekt via internet.

De website van Eric Hennekam, onafhankelijk onderzoe‐

ker, zoekspecialist, geeft een uitgebreid overzicht van de 

bronnen en hun toegankelijkheid.

Veel bronnen, voorzien van goede tips voor het onderzoek 

en de interpretatie van de gevonden gegevens.

Dit is overigens maar een van de onderwerpen die Henne‐

kam behandelt in zijn blogs (16) op de website. Alle onder‐

werpen zijn van belang voor de genealoog. Denk aan on ‐

der zoeken in Duitse, Belgische, notariële archieven. In 

oude adresboeken en telefoongidsen. Links naar bidprent‐

jesverzamelingen en grafsteenfoto's.

  Bronnen Tweede Wereldoorlog  Peter Roosenboom

Familysearch blijft een buitengewoon belangrijke bron van 

gegevens en in toenemende mate ook van scans, bijvoor‐

beeld van de huwelijksbijlagen in heel Nederland en van de 

burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Limburg. 

Genver.nl bood lange tijd een handige toegang. Genver.nl 

is er nog steeds maar de site wordt sinds 2014 niet meer 

bijgehouden. De site is gekocht door een handigerd, die de 

site niet updatet, maar wel geld verdient door alle reclame 

die je ongevraagd voor je neus krijgt als er gaat zoeken. Ik 

heb er weer eens gekeken en enkele links uitgeprobeerd. 

Ze werkten nog steeds. Of alle links nog werken kan ik niet 

zeggen, en of het overzicht dat je krijgt volledig is weet ik 

ook niet. 

Het alternatief is voor de hand liggend, inloggen bij family ‐

search en je weg zoeken in de site. Ik vrees dat als je er niet 

heel regelmatig zoekt, het iedere keer een frustrerende 

ervaring is om bij de gewenste gegevens uit te komen. Het 

lijkt erop dat de navigatie in de site regelmatig veranderd.

Een handige toegang is dit overzicht van de datacollecties 

die familysearch heeft van Nederland. Met enkele kliks 

verder vind je overzichten van de gemeenten per pro vincie. 

Maak van deze link en van je veel gebruikte col lec ties een 

vaste bladwijzer in je browser.  

Voor andere landen dan Nederland zoek je op deze pagina 

met de  wereldkaart en ook dan gericht verder klikken.

   Familysearch en genver.nl          Peter Roosenboom

https://erichennekam.blogspot.com/2015/05/was-mijn-familie-fout-in-de-tweede.html
https://www.familysearch.org/search/collection/list?ec=region%3ANetherlands%2CplaceId%3A1927059%2Cregion%3AContinental+Europe&fcs=placeId%3A1927059&count=20
https://www.familysearch.org/search/location/list
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  Digitaal zoeken in en om onze regio

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven:

Brabants Historisch Informatie Centrum (Den Bosch)

Regionaal Archief Tilburg

West‐Brabants Archief

Stadsarchief Breda

Erfgoed 's‐Hertogenbosch

Erfgoedhuis Weert

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Brabantcollectie Universiteit Tilburg

Nederlands Bidprentjes Archief

Heemkundekring Helmond

Historische Geografie Brabant

Heemkundekring Oirschot

Heemkundekring Nuenen De Drijehornick

Gemeentearchief Gemert‐Bakel

Gemeentearchief Venray

Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard

vruger.nl  over Zeelst en over psychi atrische inrichtingen

Familysearch bestanden per plaatsnaam       

Familysearch Burgerlijke Stand Noord‐Brabant

Familysearch DTB‐boeken Noord‐Brabant 1473‐1965

Familysearch Bevolkingsregisters Noord‐Brabant

Historische Vereniging Brabant

Brabants Erfgoed

Familiekunde Vlaanderen ‐ regio Kempen

BSKempen‐burgerlijke stand Antwerpse Kempen

https://www.rhc-eindhoven.nl
https://www.bhic.nl/
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/
https://westbrabantsarchief.nl/
https://stadsarchief.breda.nl/
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Welkom/Genealogie
https://www.rhcl.nl/nl
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie
https://bidprentjesarchief.nl/home
https://www.heemkundekringhelmont.nl/
https://www.historischegeografiebrabant.nl/
https://www.deheerlijkheidoirschot.nl/
https://www.gemeentearchiefgemert-bakel.nl/
https://rooynet.nl/gemeentearchiefvenray
https://weerderheemvalkenswaard.nl/
http://vruger.nl
https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https://www.familysearch.org/service/cds/recapi/collections/2026223/waypoints
https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https://www.familysearch.org/service/cds/recapi/collections/2037960/waypoints
https://www.familysearch.org/search/image/index?owc=https%3A%2F%2Fwww.familysearch.org%2Fservice%2Fcds%2Frecapi%2Fcollections%2F1392827%2Fwaypoints
https://bskempen.be/
https://www.hvbrabant.nl/
https://www.brabantserfgoed.nl
https://drijehornick.nl/
https://www.fv-kempen.be/
https://www.familysearch.org/search/catalog
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   Agenda

 

za 3

di 13

za 17

vr 30

di 11

ma 17

do 20

za 29

di 1

ma 7 

di 8

za 19

za 19

do 1

za 21

Stamboomcafé bibliotheek Veldhoven

Ledenavond: lezing Mieneke te Hennepe

Stamboomcafë Bibliotheek Eersel

Stamboomcafé RHCe

Ledenavond lezing Jan Noorlandt

Start cursus Genealogie voor gevorderden  (verdere data 24 en 31 oktober)

Bestuursvergadering

Ledencontactdag

Workshop Delpher

Stamboomonderzoek voor beginners (verder 4x wekelijks op maandag)

Afdelingsledenvergadering en lezing Anton Neggers

Algemene Vergadering NGV

HCC!genealogiedag

Vergadering bestuur KPL

Nieuwjaarsreceptie

             Voor actuele gegevens raadpleeg onze afdelingsagenda op de website

Veldhoven

Trefpunt

Eersel

RHCe

Trefpunt

Trefpunt

Trefpunt

Trefpunt

Trefpunt

RHCe

Trefpunt

Bunnik

RHCe

Trefpunt

Trefpunt

11.00

19.30

11.00

14.00

19.30

20.00

19.30

14.00

20.00

19.00

19.30

13.30

11.00

19.30

Oktober

November

December

September

Januari 2023

https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/agenda/
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Het bestuur vergadert op 20 oktober en 1 de cem ber 2022. 

Heb je onderwerpen waarvan je wilt dat het Bestuur die be‐

spreekt, stuur die dan naar de secretaris.

Het Bestuur heeft besloten dat er op vrijdag 30 september 

van 14.00 ‐ 16.00 een Stamboomcafé wordt georganiseerd 

in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

PublicRelations geeft bovendien acte de présence op de 

Genealogiedag van de HCC! op 19 november van 11.00 ‐ 

16.00 in dat zelfde RHCe.

Op dinsdag 1 november is in ’t Trefpunt voor KPL‐leden een 

workshop Delpher gepland.

 

  Bestuur

Bestuursvergaderingen Bestuursbesluiten juni tot en met augustus 2022

AfdelingsLedenVergadering 8 november 2022

Op dinsdag 8 november 2022 vindt de najaars ALV plaats in 

’t Trefpunt van 19.30 uur tot 20.00 uur. De vergadering 

wordt na een korte pauze gevolgd door de lezing van 

Anton Neggers (zie hier).

In deze vergadering komt in elk geval de begroting voor 

2023 aan de orde en er wordt mandaat gevraagd voor de 

afgevaardigde om bij de Algemene Vergadering naar 

bevind van zaken te handelen.

Uiteraard krijgen jullie van tevoren de agenda en de 

stukken van deze ALV.

mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
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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

Beheer KadasterArchiefviewer         e‐mailadres

Bibliotheek NGV‐KPL       e‐mailadres

Redactie De Twee Kwartieren        e‐mailadres

De Twee Kwartieren op website NGV                                    link

e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

 e‐mailadres

e‐mailadres

e‐mailadres

Anton Neggers

Dik Jager

Karel Spee

Ria van Dingenen

Peter Roosenboom

Carola Cauven‐van Balkom

Vacature

Vacature

voorzitter, redactie DTK, afgevaardigde ALV‐NGV

secretaris, ledenadministratie, webmaster NGV‐pagina‐KPL

penningmeester, bibliotheek

2e secretaris, lezingen, cursussen

public relations, eindredactie DTK, stamboomcafés

public relations, facebook, kadasterarchiefviewer

  Bestuur van de afdeling Kempen‐ en Peelland

Contact:  secretaris‐kpl@ngv.nl 

       Wamberg 48, 5653 KV  Eindhoven

  Mutaties ledenlijst  

De ledenadministratie van de NGV is de laatste maanden 

ontregeld. In september zou de administratie weer naar 

behoren moeten functioneren. Voor zover het Bestuur 

weet, heeft zich in de afgelopen periode één nieuw lid voor 

onze afdeling aangemeld. Per 1 augustus 2022 had de 

afdeling KPL 227 leden waaronder 16 bijkomende leden. Op 

1 mei waren dat er 226 waarvan 16 bijkomend.

Voor correspondentie aan de NGV gebruik je het post adres: 

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

lidmaatschapsnummer.

  Informatie   NGV‐KPL

mailto:voorzitter-kpl@ngv.nl
https://ngv.nl
mailto: secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:penningmeester-kpl@ngv.nl
mailto:secretaris-kpl@ngv.nl
mailto:publicrelations-kpl@ngv.nl
mailto:publicrelations-kpl@ngv.nl
https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/
https://www.facebook.com/NGVKempenenPeelland
https://www.youtube.com/channel/UC1obk-2gxp_SiJICSQ_eyUg
mailto:publicrelations-kpl@ngv.nl
mailto:afdeling-kpl@ngv.nl
mailto:redactie-kpl@ngv.nl
https://www.ngv-afdelingen.nl/kpl/afdelingstijdschrift/

