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Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, is 
besloten om de lezing ‘Heraldiek en genelaogie’ op 
zaterdag 19 september a.s. te annuleren.  

____________________ 
 

Onderzoek naar criminaliteit tijdens 
Tweede Wereldoorlog van start  
De misdaadcijfers in Nederland bereikten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een hoogtepunt. De eenvou-
dige tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ verwaterde 
en de opvattingen over criminaliteit veranderden. 
Nieuw onderzoek probeert meer inzicht te krijgen in 
dit opvallende aspect van de oorlog. Het onderzoek is 
een samenwerkingsverband tussen het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC), het Noord-
Hollands Archief (NHA) en Jan Julia Zurné, politiek 
historicus van de Radboud Universiteit. 
 

Stijgende criminaliteitscijfers 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoten de 
criminaliteitscijfers omhoog, met name die voor 
diefstal en andere vermogensdelicten. De oorlogs-
omstandigheden zoals schaarste, honger en de neiging 
zich te verzetten tegen de bezettingsmacht, zorgden 
ervoor dat burgers anders gingen denken over het 
overtreden van de wet. Gewone mensen, waaronder 
opvallend veel vrouwen en jongeren, voelden zich 

steeds vaker door de omstandigheden gedwongen om 
zich op het criminele pad te begeven.  
 

Wisselwerking tussen burgers en juristen 
In het onderzoeksproject ‘Criminaliteit in oorlogstijd’ 
wordt onderzocht hoe burgers en juristen zich in 
gerechtelijke stukken uitlieten over criminaliteit. Ook 
wordt bestudeerd hoe de rechterlijke macht het 
vervolgingsbeleid aanpaste op de toename van 
criminaliteit tijdens en na de bezetting.  
 

Uniek gebruik gerechtelijk bronnenmateriaal 
Archieven van gerechtshoven, arrondissements-
rechtbanken en kantongerechten bevatten een schat 
aan informatie over het dagelijks leven van ‘gewone 
mensen’ tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. 
Toch zijn deze bronnen tot nu toe amper gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek vanwege beperkte open-
baarheid, privacywetgeving en grote omvang van het 
materiaal. Mede door de inzet van nieuwe technieken 
komt daarin verandering. 
 

Het BHIC en het NHA willen met het onderzoeks-
project optimaal recht doen aan deze bijzondere 
bronnen uit hun collecties. Door samen te werken met 
de Radboud Universiteit  worden deze bronnen nu ook 
voor het voor het eerst uitgebreid wetenschappelijk 
onderzocht.  

Presentatie nieuwe inzichten 
De verkregen nieuwe inzichten en de verhalen over 
criminaliteit en het dagelijks leven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dienen niet alleen als inspiratiebron 
voor historici, genealogen en familieonderzoekers, 
maar ook voor studenten en scholieren. De resultaten 
van het onderzoek, dat ongeveer drie jaar in beslag 
neemt, worden tijdens en na het onderzoek 
gepresenteerd via diverse kanalen en middelen, 
waaronder een boek, lespakketten en thema-
middagen. De ‘boevenverhalen’ worden via diverse 
websites/portals verspreid. Gedurende het onderzoek 
maken deelnemende archieven veel archiefmateriaal 
digitaal toegankelijk. Hier kunnen ook andere onder-
zoekers gebruik van maken.  

http://lvc.ngv-afdelingen.nl/


 

 

 

Een nieuwe Velpse bron ontcijferd 

Op 1 september 2020 is de transcriptie van het door 
Pastoor Philip von Hoff tijdens de jaren 1612-1617 
bijgehouden Memoriaal van zijn parochie, verzonden 
naar het Brabants Historisch Informatie Centrum, 
kortweg BHIC. Het is de bedoeling dat het als 
transcriptie wordt geplaatst bij de vermelding van het 
inventarisstuk. De vindplaats in het archief is: Archief 
Parochie H. Vincentius en Padua (1612-1993), archief-
nummer 1724, inventaris nummer 1 onder de naam 
Kirchen Boeck. 
Het transcriberen is een langdurige klus geweest. Circa 
1996/7 kreeg ondergetekende toestemming van het 
toenmalige kerkbestuur om in de al enkele jaren leeg-
staande pastoriewoning onderzoek te doen naar her 
en der opgeborgen oude stukken. Uiteindelijk 
resulteerde dat in het overbrengen van het 'archief' 
naar het Streekarchief in Grave.  

 
Fragment uit het  Kirchen Boeck (november 1614) 
 

feria 4 festum S. Elizabeth Patrona Graviensis. Sind die 
burgersch und broderschafftt von S Elizabett alheir 
gewest und den deinst solemniter laszen doin und hab 
bekhommen  - 28 st 
feria 6 vur Arnt V. celebreirt & fuit festum presenta-
tionis B Mariae Virginis   
Sabbatho festum S.Cecilie virgi. Ihn den h. ehestandt 
gegeven Johann Berandtz von Nimwegen und Alken 
Handerichs von den Grave - 30 st  
 

De oude parochiekerk van Velp 
 

Het zou de moeite waard zijn het onderhavige Kirchen 
Boeck te transcriberen. Maar wie wilde dat moeilijke 
handschrift en de vele Latijnse teksten voor zijn/haar 
rekening nemen? 
 
Ere wie ere toekomt 
Om dit Memoriaal te transcriberen moest er veel 
noeste arbeid verricht worden. De dames Jeannette 
Bertels-Vaart, Therese van de Putten en Anje van 
Ewijk (+) hebben deze klus op zich genomen. 
Laatstgenoemde nam de Latijnse teksten voor haar 
rekening. 
Bladzijde voor bladzijde hebben ze het boek onder 
handen genomen; in 2019 was het werk gereed. De 
losse  pagina’s  heb  ik  vervolgens  samengevoegd  tot 

Pastoor Philip von Hoff 
 
Philippus von Hoff Cisterciënser kloosterling, in 1574 
geprofest, heeft als pastoor van Velp van 1612 tot 
1616 schoone aanteekeningen achtergelaten, 
meestal in Duitsch schrift. In 1616 gedurende de 
kruisdagen geschiedde er door het dorp Velp een zeer 
plegtige processie. 
'Kerkelijke geschiedenis van het bisdom 
's-Hertogenbosch door L.H.C. Schutjes, deel 5 (1876). 
 
Philippus von Hoff was van 1604-1610 pastoor in 
Flaesheim. Dat ligt ten oosten van Wesel en iets ten 
noorden van Recklinghausen. 
http://flaesheimer-heimatverein.de/wp-content/
uploads/2011/07/Heft_07_Das_alte_Pastorat.pdf 
 
Waarschijnlijk is hij na Velp toegetreden tot een 
klooster, want omdat hij in 1574 is 'geprofest', zal hij 
rond zijn vertrek uit Velp tussen de 65 en 70 jaar oud 
zijn geweest. 

http://flaesheimer-heimatverein.de/wp-content/uploads/2011/07/Heft_07_Das_alte_Pastorat.pdf
http://flaesheimer-heimatverein.de/wp-content/uploads/2011/07/Heft_07_Das_alte_Pastorat.pdf


 

 

 

één bestand en heb ik een begin gemaakt met het 
maken van een namen- en gebeurtenissen index. Die 
lastige klus heeft dankzij persoonlijke omstandig-
heden ook weer lang geduurd, maar nu is het dan zo 
ver! 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
Ik wil graag de volgende opmerkingen maken voor u 
de tekst gaat bekijken. 
1. Pastoor Von Hoff schreef beter in het Latijn dan in 

het Nederlands van die dagen. Namen van paro-
chianen en plaatsen heeft hij nogal verbasterd.  

2. De jaren zijn onderverdeeld volgens het kerkelijk 
jaar. 

3. De pastoor was niet alleen actief in Velp: hij was 
een trouwe bezoeker van Grave waar hij in allerlei 
opzichten de Katholieken ten dienste was. Maar 
ook bezocht hij plaatsen over de Maas. Hij was 
met recht een rondreizende pastoor.  

4. De ontvangsten bij diverse activiteiten worden 
trouw genoteerd. 

5. Ook noteert de pastoor uitgaven en ontvangsten 
die zijn pastorie betreffen. Mijn idee is dat hij 
moest leven van het Evangelie en zijn agrarische 
activiteiten.  

6. Af en toe worden bijzondere weersomstandig-
heden genoteerd of verhalen of geruchten over 
(vijandelijke) troepenbewegingen. Deze worden in 
rood weergegeven. 

7. De namen in de Index beginnen met de voornaam 
gevolgd door de achternaam. Ik heb ook 
gebeurtenissen (bijv.geteufft: gedoopt) en locaties 
(bijv. Grave, stadt e.d.) geindexeerd. Bedenk bij 
uw onderzoek dat de pastoor niet zuinig was met  
spellingsvarianten! 

 
Ik hoop dat deze transcriptie, welke helaas in de tijd 
los staat van andere DTB boeken, die veel later 
aanvangen, in een leemte voorziet. 
 
Mocht iemand zich geroepen voelen de nog te 
vertalen Latijnse fragmenten onder handen te 
nemen: hij/zij melde zich bij het BHIC! 
 

 
Dick Kranen (Ede) 
adk@solcon.nl  
 
 
 
 

 
 
 
 

Cadeautip voor de feestdagen  

Jochem Myjer en de Gorgels 
Stamboomonderzoek voor jonge kinderen 

'Heel voorzichtig duwde Melle tegen de oude houten 
deur van het werkhuisje. KRAKKKK. PIEPPPPPPPP. Hij 
keek voorzichtig om het hoekje. Opa had niets in de 
gaten. Hij stond midden in de kamer, half zingend 
met een kromme rug, iets te kleien... Melle sloop 
zachtjes dichterbij. 'Wat ben je aan het maken, Grote 
Krulman?' riep Melle vlakbij zijn oor.' Opa schrikt en 
gooit plagend een stukje klei naar Melles hoofd. 
Melle duikt en de klei verdwijnt in een open kast. Als 
hij het van opa moet zoeken, ontdekt hij een doos. 
Een doos met een geheim...  
Waar kom jij vandaan? Vraag je vader en moeder en 
opa's en oma's naar hun herinneringen. 
En wat weten zij van hun opa's en oma's? 
Alle generaties dragen bij aan jouw geschiedenis. 
Interessante weetjes, bijzondere verhalen, grappige 
gebeurtenissen, geheimen van vroeger… 
Ga op zoek naar je eigen geschiedenis met De 
Gorgels. Een uniek boek om samen te lezen en met je 
familie in te vullen. Inclusief uitklap-stamboom.  
 

Voor (klein)kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar. 
Een gebonden boek, 64 pagina’s (prijs € 9,99) te 
verkrijgen via 
https://www.bruna.nl/boeken/de-gorgels-en-toen-
9789025879471 

mailto:adk@solcon.nl
https://www.bruna.nl/boeken/de-gorgels-en-toen-9789025879471
https://www.bruna.nl/boeken/de-gorgels-en-toen-9789025879471
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ontdek jouw verhaal 

Ik kan weer tegen een stootje 
In editie 2020-31 van de Margriet dat deze zomer 
verscheen, stond een artikel met de titel ‘Op zoek naar 
je familie’. Daarin werd door Bianca Bartels ingegaan 
op de populariteit van programma’s als Verborgen 
verleden, DNA-onbekend en Spoorloos. TV-program-
ma’s die een gemeenschappelijke deler hebben, 
namelijk het verleden, meer specifiek je persoonlijke 
verleden in relatie tot al dan niet verre voorouders. 
 

Iiedereen staat, aldus het artikel, op zijn of haar wijze 
wel op een ontelbare hoeveelheid schouders van voor-
ouders. Als genealogen kunnen we, met de kwartier-
staat voor ogen, daar wel een beeld van vormen.  
Het artikel ging ook niet zozeer over de TV-
programma’s maar was een bespreking van het feno-
meen familiesysteem. Of je nu alleen bent of niet, je 
bent een deel van een heel geslacht, met twee ouders, 
vier grootouders, acht overgrootouders, zestien bet-
overgrootouders en al die voorouders voor hen. 
 

De eerste jaren van je leven, de plek waar je opgroeit, 
is fundamenteel, het is de imprint van je leven. Bij alles 
wat er later in je leven gebeurt, refereer je daaraan – 
bewust en onbewust. Dit verklaart bijvoorbeeld ook 
waarom migranten zo aan hun oude cultuur blijven 
hangen. En dat geldt niet alleen voor de mensen die 
zich in ons land vestigen, maar ook voor hen die vanuit 
Nederland een nieuwe toekomst elders zochten. 
Een wijsheid kennelijk ook zo oud als de mens zelf. In 
het artikel wordt verwezen naar het Oude Testament, 
met een citaat dat vrij vertaald luidt ‘jouw keuzes en 
wie je bent worden beinvloed door je voorouders, tot 
wel zeven generaties terug’. Je voorouders, of je ze nu 
bij name kent of niet, zijn dus allemaal mensen die jou 
direct of indirect gevormd hebben. 
 

Het klinkt wellicht zweverig, maar dat is het toch niet. 
Want, ‘wat ouders niet oplossen, daar krijgen de 
kinderen mee te doen. En als zij dat niet doen, schuift 
het door naar hun kinderen. Als bijvoorbeeld een kind 
jong overlijdt, en de rouw wordt niet goed beleefd en 
er wordt niet over gepraat, dan moet een volgend kind 
de plaats innemen van het overleden kind. Die bood-
schap krijgt dat nieuwe kind onbewust mee. Dat is een 

enorme inbreuk op je individuele vrijheid.’ Gebeurte-
nissen en personen zijn dan ook aan elkaar verbonden 
en dit heeft effect op het verleden, het nu en op de 
toekomst.  
 

Problemen kunnen misschien door veel generaties 
heen lopen, maar dat geldt ook voor de goede dingen, 
talenten en passies. Weten dat je niet alleen bent kan 
juist kracht geven. In het artikel wordt dat als volgt 
geillustreerd: ‘Op een congres hebben we een keer 
achthonderd mensen in een soort driehoek opgesteld. 
Zij representeerden allemaal de voorouders van een 
vrouw. Zij stond in de punt, en links en rechts achter 
haar stonden mensen ‘symbool’ voor haar ouders. 
Daarachter mensen die haar grootouders represen-
teerden etcetera, alle achthonderd stonden we achter 
haar, met onze gezichten naar haar rug toe. Dat maak-
te enorm veel indruk. Wanneer je weleens twijfelt 
over of je ergens op je plaats bent en of je wel gelukkig 
bent, helpt zo’n besef. Je voelt dan de kracht van al die 
mensen die achter jou staan, als steun in de rug.’ 
 

Al meer dan 33 jaar doe ik aan stamboomonderzoek. 
Het virus dat in 1987 vat op mij kreeg, heeft mij nooit 
meer losgelaten. In november 2006 heb ik een boek 
over de familie Roefs uitgegeven, een 400-jarige 
familiegeschiedenis. Daar ben ik nog steeds trots op. 
Hoewel ik nog steeds onderzoek doe, pak ik de laatste 
tijd steeds meer mijn e-bike om in de omgeving rond 
te rijden langs plekken waarvan ik weet dat voor-
ouders van me er letterlijk geleefd hebben. Niet uit 
nostalgische overwegingen maar om bijna letterlijk 
verbinding met hen te krijgen. Of zoals de laatste 
zinnen in het artikel het wel heel raak beschrijft: ‘Soms 
ervaar je in een gebied: hier hoor ik. Bepaalde land-
schappen zitten als het ware in je genen doordat je 
voorouders daar hebben gewoond. Het stond op hun 
imprint. Jaren later blijk jij je daar thuis te voelen, je 
ziet het, je ruikt het, en dat maakt je leven lichter.’  
De batterij van mijn fiets mag bij thuiskomst bijna leeg 
zijn, mijn mentale batterij is intussen weer opgeladen; 
en opnieuw bewust van het goede van mijn familie-
systeem kan ik voorlopig weer tegen een stootje! 
 

Maurice Roefs 
 

mailto:info@mauriceroefs.nl
lvc.ngv-afdelingen.nl
http://lvc.ngv-afdelingen.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/

