
  Land van Cuijk en Ravenstein 

Nieuwsbrief 

 

regering onlangs heeft genomen om, net als in het 
voorjaar, in feite het land op slot te gooien. Een goed 
Nederlands woord hebben we daar kennelijk (nog) niet 
voor dus is daarvoor uit het Engels het inmiddels 
bekend in de oren ‘lockdown’ geleend. 
De ontwikkelingen maakten het steeds moeilijker om 
op een veilige en verantwoorde wijze afdelings-
bijeenkomsten te organiseren. Om die reden zijn er 
sinds maart jl. ook geen bijeenkomsten meer gehou-
den. Dit om de simpele reden dat de gezondheid van 
de sprekers en bezoekers het zwaarste weegt. 

2021 
Maar we mogen ook vooruitblikken. Met de komst van 
het nieuwe jaar lijkt er echter ook eindelijk licht aan 
het einde van de tunnel te komen. Wereldwijd is hard 
gewerkt aan vaccins om bescherming te gaan bieden 
tegen het virus. Hoe symbolisch is het bijna, dat de 
eerste vaccinaties zijn gegeven in de periode van de 
Advent, de tijd voorafgaand aan Kerstmis. 
 

De maatregelen die de regering heeft afgekondigd 
gelden in ieder geval tot 19 januari 2021.  
Uiteraard worden de ontwikkelingen op de voet 
gevolgd. Zodra er weer op een veilige manier 
bijeenkomsten gehouden kunnen worden, volgt daar-
over meer informatie. Daarbij zal vooral gebruik 
gemaakt worden van de digitale nieuwsbrief, omdat 
daarmee beter en sneller op actuele wijzigingen 
gereageerd kan worden. 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA EERSTE HELFT 2021 
Het programma voor de eerste helft van 2021 is 
overigens in concept al wel gereed. 
Voor de eerste helft van 2021 staan in principe voor de 
periode februari-mei vier bijeenkomsten gepland. Een 
bijeenkomst in januari 2021 is, gezien de nu nog 
geldende overheidsmaatregelen, geen reële optie. 
 

Of er in januari sprake zal zijn van een verlichting van 
de overheidsmaatregelen, is op dit moment nog niet 
duidelijk. 
Wat de consequenties voor na januari 2021 zijn, is dan 
op dit moment ook nog koffiedik kijken. Om die reden 
wordt het programma dan ook nog niet gedeeld om te 
voorkomen dat er (telkens) onnodig berichten en 
informatie verstuurd moet worden. Dit schept immers 
alleen verwarring.  Alvast bedankt voor uw begrip! 

2020 
Aan het einde van het jaar blikken 
we kort terug. Niemand zal kunnen 
ontkennen dat het een bijzonder 
jaar is geweest. 
Bijna iedereen zal in haar of zijn 
omgeving wel met het virus gecon-
fronteerd zijn, al is het  maar door 
de   dramatische  beslissing  die  de  
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Historisch Siebengewald (deel 3) 
In Siebengewald is het derde (en laatste) deel in de 
serie "Historisch Siebengewald" verschenen. In dit deel 
worden de bewoners en de huizen beschreven van de 
Groote Horst, een buurtschap die lokaal meestal "de 
Hei" genoemd wordt. 
 

De naam Groote Horst is ontleend aan die van een 
eeuwenoude pachtboerderij, gelegen aan de weg van 
Goch naar de Maas bij Afferden. 
Deze ontginning was omgeven door heide, waar zich in 
de tweede helft van de negentiende eeuw veel 
Groesbeekse families vestigden. Bezembinders en 
rondtrekkende handelaren die niet alleen de bezems, 
maar ook paraplu's en touw verkochten, tot in het 
Duitse industriegebied. Het boek geeft een overzicht 
van Groesbeekse families als Kersten, Gramser, Peters, 
Driessen en natuurlijk Janssen, vanaf het moment dat 
ze hun keurig rechthoekige kavels kochten (zie 
kadasterkaart 1877). 
Begin 20ste eeuw verdween de meeste hei geleidelijk 
door grootschalige ontginningsprojecten, die weer 

nieuwe bewoners, zowel boeren als middenstanders, 
aantrokken uit andere dorpen in de omgeving. 
 

Een voorbeeld van "over de Maas" is de familie Jans, 
die al meer dan honderd jaar een grote rol speelt in de 
Siebengewaldse middenstand, ook onder de naam van 
hun stiefvader Weijs. Denk aan het tentenbedrijf Jans 
en fietsenwinkel Weys, bekend tot in de verre omtrek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Genealogentag 2021 
In september 2021 is er een mooie gelegenheid eens 
de landelijke Duitse Genealogendag van de Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände e.V. te 
bezoeken.  
Deze wordt in het weekend van 10-12 september 2021 
namelijk georganiseerd door onze buurvereniging 
Mosaik in Kleef. 
Het programma ligt nog niet geheel vast, maar omvat 
lezingen, workshops en een groot aantal stands van 
verenigingen en firma's die actief zijn op genealogisch 
gebied. 
De ontwikkelingen zijn te volgen op de site https://
genealogentag.dagv.org/ 

Modernisering Uitvaartwet 
Als iemand komt te overlijden, regelt de Wet op de 
Lijkbezorging wat er met het stoffelijk overschot dient 
te gebeuren. 
Waar onze voorouders vroeger geen keuze hadden en 
verplicht waren tot begraven, is in de loop van de tijd 
de mogelijkheid van crematie wettelijk toegelaten en 
bestaat de mogelijkheid om het lichaam ter beschik-
king te stellen aan de wetenschap. 
De regering heeft recentelijk bij monde van minister 
Ollongren aangekondigd dat in 2021 voorstellen 
worden aangeboden aan het parlement tot aanpassing 
van de bestaande regelgeving. 
Daarin wordt rekening gehouden met de grote 
maatschappelijke verscheidenheid en de steeds groter 
wordende wens om de lijkbezorging zo persoonlijk 
mogelijk in te kunnen vullen. Ook financiële motieven 
en de wens om het milieu minder te belasten spelen 
daarbij een rol. 
De belangrijkste wijziging betreft het toelaten van de 
methode van resomeren, het na de dood oplossen van 
een lichaam in vloeistof. Het besluit van de minister 
volgt op een advies van de Gezondheidsraad die heeft 
aangegeven daartegen geen bezwaren te zien. 
In het mededelingenblad van september 2018 (78) is 
onder de titel ‘Begraven, cremeren of toch maar 
resomeren?’ ingegaan op de geschiedenis van lijk-
bezorging in Nederland en toen nog het voornemen 
tot aanpassing van de wet; een voornemen die in 2021 
daadwerkelijk omgezet gaat worden in wetgeving. 

https://genealogentag.dagv.org/
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Grootgaande van kinde 
Op het forum van het BHIC meldde Jos van Reen, dat 
hij in een akte uit 1698 de uitdrukking ‘ten uiterste 
grootgaande van kinde’ was tegengekomen, maar dat 
hij hiervan de betekenis niet goed kon duiden.  
Uit de ingekomen reacties bleek unaniem, dat de 
uitdrukking ziet op een vrouw die zwanger is. 
In 'Kerkelijke alarmkreten over kinderversmachting 
door het bij zich in bed nemen van zuigelingen (16e - 
18e eeuw)' staat op pagina 5-6 het volgende: "Maar 
ook de vader werd geregeld gewezen op zijn verant-
woordelijkheid terzake. De verkondigers van het Woord 
Gods knoopten hem in de oren dat hij zijn zwangere 
echtgenote moest ontzien. Elke vorm van morele of 
fysieke agressie tegen een “grootgaande” vrouw was 
totaal uit den boze, gezien de risico’s die daaraan 
verbonden waren voor de vrucht en de moeder.“ 
Ook in het dialect wordt de uitdrukking nog steeds 
gebruikt als synoniem voor in verwachting zijn. Dat 
geldt dan meer voor het zuidelijke deel van het land, 
en minder voor het noorden.  
Volgens Ensie.nl is de uitdrukking een vorm van 
verhullend taalgebruik. Vroeger rustte er een taboe op 
zwangerschap. Het werd immers gezien als het 
resultaat van seksuele bedrijvigheid. Alles wat met 
seksualiteit te maken had moest zo veel mogelijk 
verborgen blijven.   
Bewerking van http://www.bhic.nl/onderzoeken/
forum/grootgaande-van-kinde  
 

Verborgen Verleden 
Op 9 januari 2021 start alweer het 14e seizoen van de 
NTR-serie Verborgen verleden. In deze nieuwe serie zal 
ook de 100e aflevering worden uitgezonden. 
Al honderd keer heeft de kijker dan kunnen zien hoe 
een kleine familiegeschiedenis de grote geschiedenis 
raakt; hoe thema’s als de Tweede Wereldoorlog, het 
koloniale verleden of migratie invloed hebben op 
generaties erna. Koningen en keizers trokken langs, 
maar ook bedelaars en vondelingen, militairen, 
prostituees en straatmuzikanten. 
Vanaf zaterdag 9 januari zien we hoe dat zit met de 
familiegeschiedenissen van Ronald de Boer, Simone 
Kleinsma, Geert Mak, Rifka Lodeizen, Diederik Ebbinge, 
Merel Westrik, Danny de Munk en Paul de Leeuw.  
Nieuwsgierig geworden? Het nieuwe seizoen van 
Verborgen Verleden is vanaf zaterdag 9 januari  tot en 
met 27 februari 2021 wekelijks te zien op NPO 2 om 
20.30 uur. 

Haeren broeder 
Als je het begin van een genealogie beschouwt, dan 
begint die veelal met één voorvader, al dan niet 
vergezeld met de naam van een echtgenote. Omdat 
kennelijk niet verder terug in de tijd gegaan kan 
worden, lijkt het erop alsof deze stamvader alleen in 
het leven heeft gestaan. Natuurlijk is dat niet zo, maar 
is het vaak onmogelijk nog informatie over ouders en 
eventuele broers of zussen te vinden. 
Hoewel ik van mijn voorvader Hendrick Janssen wel 
weet dat Jan Gerrit Roeloffs zijn vader is, kan ik in deze 
lijn niet verder terug. Om toch iets meer te weten te 
komen over Hendricks directe familie heb ik verder 
onderzoek gedaan via de moederslijn, Jans echtgenote 
Aelken Joosten de Lith. Dit heeft geleid tot een door 
mij uitgewerkte stamboom die zijn wortels heeft tot 
ongeveer halverwege de 16e eeuw. Zo heeft Hendrick 
ineens toch tal van ooms, tantes, neven en nichten. 
Zo kunnen de in principe zakelijk akten in het ORA ook 
wel bijzondere gevoelens oproepen. Ik wist al lange 
tijd dat Hendrick Janssen een halfzus had, Catharina 

ook wel Trijnneken genaamd. Bij de erfscheiding van 
hun beider moeder Aelken Joosten de Lith (+1681) 
wordt Hendrick genoemd, samen met zijn zwager 
Adriaen Geurt Bogaers, op dat moment getrouwd met 
Trijnneken. 
Later kwam ik in ORA Land van Megen een akte uit 
1708 tegen waarin Trijnneken en Hendrick voor het 
eerst samen genoemd worden. Hendrick wordt tot 
twee maal als ‘haeren broeder‘.  
Natuurlijk had ik al lang weet van de familierelatie, 
maar toch… wat maakt deze akte dan zo bijzonder? En 
dat op zo’n moment zich een emotie meester van mij 
maakt. Geen tranen of zo, maar wel een vorm van 
ontroering. 
Kennelijk dringt dan tot me door dat genealogie meer 
is dan alleen het oplossen van een puzzel of het 
verzamelen van namen en data. Het gaat om échte 
mensen, mensen als u en ik! We kunnen er over 
verhalen, soms val je ook wel eens stil. 
 

Maurice Roefs 
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Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven 
door de redactie van  

Genealogie langs Peel en Maas  
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ontdek jouw verhaal 

De eerste genealoog 
De advent is bijna ten einde, van 
oudsher - binnen o.a. de rooms-
katholieke kerk - de vier weken van 
voorbereiding op het feest van 
Kerstmis. 
Het geboorteverhaal van Jezus dat 
met Kerstmis gevierd wordt, moet 
ons als genealogen aanspreken 
want het is een verhaal over 
afkomst. Om deze boodschap 
kracht bij te zetten, wordt in het 
evangelie volgens Matteüs in de 
eerste 17 verzen van de afstam-
ming van Jezus beschreven. 

De door Matteüs opgetekende 
afstammingslijst wordt in de 
christelijke kunst ook als een boom 
in beeld gebracht. In deze stam-
boom staan mensen afgebeeld die 
geleefd hebben zoals Jezus leefde. 
Een mooi voorbeeld van deze 
kunst is het imposante glas-in-lood 
raam in de kathedraal van 
Chartres, iets ten zuidwesten van 
Parijs. 
 

Matteüs is daarme eigenlijk een 
van de eerste genealogen. We 
bevinden ons daarmee in goed 
gezelschap! 
 

Afdelingsblad 
‘Genealogie langs Peel en Maas’ 
verschijnt sinds 2020 twee keer per 
jaar. 
 

De redactie is alweer druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
eerstvolgende editie van het 
afdelingsblad die gepland staat 
voor eind januari 2021. 
 

Kopij is altijd welkom. U kunt deze 
mailen naar info@mauriceroefs.nl 
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