Woord van de voorzitter
Nog steeds is de invloed van COVID-19 pandemie voor
ons allen van toepassing.

kunt u met een omschrijving aan ons opsturen. Zodat
we daarvan een kleine publicatie kunnen maken.

Helaas verstoort dit vooralsnog de plannen van uw
bestuur voor het organiseren van bijeenkomsten,
lezingen e.d. De activiteiten liggen door de RIVMregels voorlopig nog stil. Zo zal het voor de leden van
andere NGV-afdelingen ook niet anders zijn. We
moeten elkaar steunen in deze moeilijke tijd.

Dan nog een advies van een oudere vriend van mij, uit
de genealogiewereld. “Geestelijk actief blijven is heel
belangrijk bij het ouder worden. Het bezig zijn met
genealogie is daar een mooie manier voor. Er is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die actief hun
hersenen
blijven
gebruiken
reservecapaciteit
opbouwen, waardoor het verouderingsproces van de
hersenen wordt vertraagd”.

Maar gelukkig zal het doen van digitaal genealogisch
bronnenonderzoek via internet en de PC of laptop, ons
voorlopig nog wel bezig kunnen houden.
Heeft u een oud, zeldzaam bidprentje van een van uw
voorouders, stuur een scan daarvan, met een kleine
toelichting op aan de redactie van ons tijdschrift of
nieuwsbrief. Ook een bijzondere genealogische vondst

“Jaarvergadering”
Ieder jaar wordt in de maand april de jaarvergadering
gehouden. Een bijeenkomst waarin in een formele
setting over “het wel en wee” van de afdeling wordt
gesproken door terug te blikken op het achter ons
liggende jaar.
Door de beperkingen vanwege het coronavirus kan,

Wij wensen u voor de komende tijd veel gezondheid
toe en veel succes met uw genealogisch onderzoek.
Met hartelijke groet,
Arno Coopmans, voorzitter
NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein

net als vorig jaar, ook nu nog geen ALV gehouden
worden. En al gebeurt er voor het oog niet zoveel, toch
is het bestuur achter de schermen in meer of mindere
mate actief.
Hierna volgt een terugkoppeling in de vorm van het
jaarverslag en een korte toelichting op de inkomsten
en uitgaven over 2020.
Bestuursverkiezing wederom uitgesteld
Jaarlijks treden een of meer bestuursleden volgens
een rooster af. Door de bijzondere omstandigheden
heeft vorig jaar geen herverkiezing of herbenoeming
plaatsgevonden.
In nieuwsbrief nummer 3 (april 2020) is aangegeven,
dat Silvia Daamen-van Haare en Piet Huvenaars hun
taken blijven waarnemen in afwachting van een nieuw
moment waarop de jaarvergadering kan worden
gehouden.
In de veronderstelling dat dat binnen afzienbare tijd
gebeurt, wordt deze situatie voorlopig gecontinueerd.

Nieuwsbrief
Land van Cuijk en Ravenstein

De situatie wordt nog meer bijzonder omdat Arno
Coopmans én Hens Borkent aftredend zijn in 2021.
Ook voor hen geldt, dat zij -in afwachting van een
jaarvergadering– in het belang van de continuïteit van
de afdeling hun taken waarnemen.
Jaarverslag 2020
Bestuursleden en medewerkers:
Arno Coopmans, voorzitter (aftredend 2021), Piet
Huvenaars, secretaris, CALS (aftredend 2020), Hens
Borkent, penningmeester (aftredend 2021), Silvia
Daamen-van Haare, PR (aftredend 2020)
Het bestuur heeft in 2020 geen veranderingen
ondergaan. Er blijven enkele vacatures.
Arno Coopmans is onze landelijke afgevaardigde en
Piet Huvenaars is plaatsvervangend afgevaardigde.
Overige medewerkers:
Maurice Roefs is redacteur van het afdelingsblad en
verzorgt sinds 2020 ook digitale nieuwsbrieven.
Ontwikkeling ledental
Het ledental van onze afdeling per 1 januari 2020 was
169 (waarvan 19 bijkomende leden) en 162 (waarvan
18 bijkomende leden) op 31 december 2020. Net als
de landelijke trend bij de NGV is op het niveau van de
afdeling sprake van een terugloop in het ledental.
Vermeldenswaardig in het afgelopen jaar:
• Dit jaar is wereldwijd een zeer bijzonder jaar
geworden. Een pandemie met het Covid-19 virus
verlamde de hele wereld. Sociale contacten werden
zoveel mogelijk beperkt. Dat hinderde ook onze
vereniging, die het toch moet hebben van de
onderlinge contacten.
• Op 8 januari 2020 is er een bestuursvergadering en
dan lijkt de wereld nog heel normaal. Het programma voor 2020 wordt vastgesteld.
• Redacteur Maurice Roefs begint met een digitale
Nieuwsbrief. Een geslaagde actie die precies op het
juiste moment komt. Het is een goed middel om
toch nog contact te houden met de leden.
• Op 11 maart 2020 dringt de werkelijkheid door en
wordt de dag van de Familiegeschiedenis afgelast.
Dat geldt iets later ook voor de rest van ons
programma.
• Na de zomerstop lijkt er wat meer ruimte te komen,
maar uiteindelijk gaan alle geplande activiteiten in
2020 niet door.
• De Jaarvergadering is uitgesteld. De bestuursleden
Piet Huvenaars en Silvia Daamen-van Haare waren
aftredend en herkiesbaar.
• Omdat de financiële boekhouding met ingang van
dit jaar centraal wordt geregeld, hoeven wij als
afdeling geen financiële verantwoording meer af te
leggen. Er hoeft dus ook geen kascommissie voor de
afdeling benoemd te worden. Dat gebeurt landelijk.
• Door forse financiële problemen bij de landelijke
NGV krijgen alle afdelingen te maken met een

beperking in hun uitgaven. Voor onze afdeling
betekent het dat we voortaan slechts 2 keer per
jaar ons mededelingenblad “Genealogie tussen Peel
en Maas” kunnen uitbrengen. Maar tot nu toe nog
wel op papier.
• De afdeling is beperkt actief op Facebook en
WhatsApp. De lezingen en andere activiteiten
worden er op aangekondigd. De website van de
afdeling en van de landelijke NGV blijft een zorgenkindje. Door de landelijke problemen zijn de
emailadressen van de bestuursleden gedurende
langere tijd onbruikbaar.
• De bibliotheek is nog steeds niet toegankelijk. De
boeken zijn tijdelijk opgeslagen in het archief van
het Sint Catharina Gasthuis in Grave. Enkele leden
zijn bezig met het compleet maken van de inventaris. Er is geen budget meer voor de aanschaf van
nieuwe boeken. We zijn dus afhankelijk van
schenkingen.
Lezingen / activiteiten in 2020
7 januari 2020: laptopavond (24 personen)
8 februari 2020: i.s.m. de Historische Kring Land van
Cuijk; lezing over de 80-jarige oorlog en de slag bij
Mook door Theo van Brunschot (80 personen)
Piet Huvenaars

Inkomsten en uitgaven 2020
De financiën over 2020 zijn nogal overzichtelijk. Er zijn
aan het begin van het jaar, voordat corona toesloeg,
nog twee bijeenkomsten geweest. Een werkavond in
Mill, en, samen met de Historische Kring Land van
Cuijk de lezing van Theo van Brunschot over de slag bij
Mook. Kosten voor deze activiteiten samen €89,00.
Na februari zijn er geen bijeenkomsten meer geweest.
Verreweg de grootste uitgave betrof de twee edities
van ons afdelingsblad: drukken en verzenden samen
€1.308,00. Tot slot is nog €19,00 uitgegeven aan
promotiemateriaal.
De totale uitgaven over 2020 bedragen daarmee
€1.416,00 die gedekt worden uit een bijdrage vanuit
de landelijke vereniging.
Hens Borkent

Civiele samenleving
Nog niet zo lang geleden kwam ik op het internet een
nieuwsbericht tegen. Niet echt opvallend maar daarom
niet minder belangrijk. Er werd namelijk aangegeven,
dat de demissionair staatssecretaris van Financiën
besloten had tot aanpassing van de wet die ziet op het
heffen van de erfbelasting, of zoals we dat in oude
akten ook wel tegengekomen het betalen van
successierecht.
Met de trammelant rond de kinderopvangtoeslag in
gedachten, bekroop me een beetje het gevoel dat er
misschien wel sprake zou kunnen zijn van een charmeoffensief. De bewindsman schreef namelijk in antwoord op vragen van de Tweede Kamer, dat hij het
voor minderjarige kinderen van wie beide ouders zijn
overleden makkelijker wilde maken om te blijven
wonen in het ouderlijk huis.
De regeling betekent niet dat de erfbelasting wordt
kwijtgescholden. Ook bij de overheid moet het schoorsteentje blijven roken, maar er wordt in voorkomende
gevallen ‘langdurig uitstel van betaling van
belastingen’ gegeven. Het is belangrijk dat de wet in
deze bijzondere gevallen nadrukkelijk rekening gaat
houden met de tragische situatie waarin kinderen
verkeren als zij beide ouders verloren hebben. De

kinderen erven vaak de woning van hun ouders, maar
zijn dan toch door fiscale verplichtingen gedwongen
hun vertrouwde omgeving te verkopen.
Mij schoten bij het lezen van deze woorden enkele
akten door het hoofd die ik in mijn onderzoek wel eens
ben tegengekomen. En ik denk, dat ik daarin niet de
enige ben. Akten uit een willekeurige schepenbank
waarbij enkele voogden of mombers zich tot de vroede
vaderen van stad of dorp wenden om – namens
achtergebleven weeskinderen – toestemming te
vragen voor de verkoop van have en goed.
Weet u nog? Gerard Cox bezong ooit “de goeie ouwe
tijd” die van hem de zegen na kon krijgen. Een ware
uitdrukking, want schulden, of het nu een lening betrof
of achterstedige verpondingen of cijnzen, ze moesten
betaald worden. Clementie op dit vlak was zeker geen
alledaags woord maar stond nadrukkelijk in het
vreemdewoordenboek. En voor de kinderen in kwestie
was het maar te hopen dat de opbrengst voldoende
was.
Natuurlijk wordt het leed door de maatregel anno
2021 voor de achterblijvende kinderen niet kleiner, het
kan nooit het verlies of verdriet wegnemen. De maatregel getuigt nadrukkelijk wel, meer dan in de tijd van
onze voorouders, van een civiele samenleving.
Maurice Roefs

Geboren als jongen, overleden als meisje
Op 31 maart 2015 geplaatst door Martien Veekens als verhaal op de site van het BHIC. Overgenomen met
toestemming van de auteur; https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/geboren-als-jongen-overleden-als-meisje
In 1849 deed zich te Mil (toenmalige schrijfwijze voor
Mill en Sint Hubert) iets ongewoons voor. Was de 43jarige vader Ermert Haps erg aangedaan toen hij de
aangifte ging doen? Was de ambtenaar van de
burgerlijke stand misschien even onoplettend? Vader
Ermert verklaarde (zoals dat bij vele hardwerkende
mensen het geval was) niet te kunnen schrijven.
Daarentegen ondertekenden wel mede de plaatselijke
42-jarige secretaris en 25-jarige klerk, nadat de dienstdoende ambtenaar de tekst van de geboorteakte had
voorgelezen. Daarmee mocht duidelijk zijn dat de
vader wel degelijk aangifte deed van een uit zijn
echtgenote Hendrina Dennissen op 7 mei 1849
geboren kind van het mannelijk geslacht. De jongen
kreeg de naam Antoon.
Drie maanden later, op 10 augustus 1849, meldde
vader Ermert Haps zich opnieuw bij dezelfde ambtenaar van de burgerlijke stand te Mil. Hij was daarbij
vergezeld van een familielid (de oom van de aan te
geven overledene). Vader Ermert verklaarde, dat op
‘gisteren des avonds ten zeven ure’ zijn dochter
Antonia Haps was overleden ‘in den ouderdom van

drie maanden’. Antoon bleek klaarblijkelijk een meisje
te zijn, want op 7 mei was er ook echt geen tweeling
uit het echtpaar geboren.
En hierin schuilt het zeer opmerkelijke. Als op 9
augustus het drie maanden oude kind van Ermert Haps
als dochter Antonia sterft, kan het niet op 7 mei
geboren zijn als zoon Antoon. Misschien dat het
doopboek van Mill en Sint Agatha (van na 1 januari
1811 en dus niet berustend bij het Brabants Historisch
Informatie Centrum) de waarheid over het werkelijke
geslacht aan het licht kan brengen. Anders verdwijnt
dit geheim met Antoon of Antonia voor eeuwig in het
graf.
Op de vraag die Martien Veekens hiervoor stelt of het
doopboek van Mill meer duidelijkheid kan scheppen,
reageert Jan Lange: “In doopboek Mill, indertijd van
wijlen Henk van de Weem gecopieeerd, staat 7.5.1849:
Antonius, baptus [mannelijk] wett.z.v. Ermert Haps en
Hendrina Dennissen, get. Cornelis van den Broek en
Cornelia Dennissen, Vergissen was toen ook al
menselijk!”

Beginnerscursus stamboomonderzoek
De Nederlandse Genealogische Vereniging bereidt
een cursus Stamboomonderzoek voor beginners voor.
Naar verwachting komt deze cursus binnen afzienbare
tijd beschikbaar. Interesse om aan de cursus mee te
doen, kan kenbaar gemaakt worden door een e-mail te
sturen naar de voorzitter van de afdeling Oost-West
Friesland voorzitter-owf@ngv.nl

Voor u gelezen
Reizen door Nederland in de 19e eeuw
Eerder dit jaar is binnen de NGV-afdeling Utrecht een
lezing gehouden over het reizen in de 19e eeuw. Dat
gebeurde aan de hand van een bijzondere reis die
Jacobus Gerardus van Nifterik in januari 1858 maakte
van Ellewoutsdijk (provincie Zeeland) naar Nijmegen.
Hij heeft een telegram ontvangen dat zijn moeder op
sterven ligt. Als hij haar nog levend wil zien moet hij
direct op pad.
In totaal reist Jacob van Nifterik via veerpont,
postkoets, trein, roeiboot, paard en wagen, diligence,
roeischuit, boerenwagens en te voet gedurende een
dag en twee nachten om uiteindelijk te laat bij zijn
moeder aan te komen, zij blijkt intussen al overleden.
Het reisverhaal is in 1907 (bijna 50 jaar na dato) door
Jacob opgeschreven.
In 2016 maakt een achterachterkleinkind van hem de
reis opnieuw. De VPRO heeft daarvan een korte
documentaire gemaakt van 4 minuten. In korte tijd
wordt een mooi beeld geschetst van de moeite die
mensen in de 19e eeuw zich moesten getroosten om
zich over langere afstand te verplaatsen. Te zien via
https://www.vpro.nl/speel~WO_NTR_9419054~vanzeeland-naar-nijmegen-een-wereldreis-innederland~.html
Het schrijven van je familiegeschiedenis
Het moment is gekomen. Je hebt onderzoek gedaan en
materiaal verzameld over je eigen familie of die van
een ander.
Je wilt het materiaal verwerken in iets lezenswaardigs
zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen. Maar
hoe doe je dat en waar begin je aan?

Lilian de Bruin, redacteur bij het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG), helpt je op weg aan de hand van
diverse thema’s, zoals:
1. Zoek een invalshoek van waaruit je je verhaal gaat
vertellen.
2. Kies een structuur.
3. Schrijf een portret of een biografie van iemand.
4. Schrijf een verhaal aan de hand van foto’s of
adressen.
5. Geef je verhaal een historische context.
6. De balans tussen feit en fantasie.
7. Schrijven is meer dan opschrijven.
Op de website van het CBG worden deze aspecten
verder uitgewerkt.
www.cbg.nl/kennis/themas/familiegeschiedenisschrijven
Heemkundekring Zeelend publiceert over de familie
Bongers
In het magazine ‘Zeeland in verleden en heden‘ wordt
de oorspring van Zeelandse families belicht. In de
tweede uitgave staat de familie Bongers centraal.
Antonius Jan Bongers wordt in 1732 gedoopt in
Wanroij en hij trouwt in 1757 in Mill met de Millse
Aldegonda Peter Aerts. Na de geboorte van Jan
verhuizen ze met hun prille gezin naar Zeeland. Ze
komen terecht op het Oventje waar nog 9 kinderen
worden geboren.
Met zes gehuwde zonen wordt de basis gelegd voor
een grote en wijdverspreide familie in Zeeland en ver
daarbuiten.
De omvang van deze familie is zo groot, dat publicatie
van de stamboom op de site van de heemkundekring
niet handig is. De stamboom is wel te downloaden als
document van 58 pagina’s.
Voor meer informatie, of het doorgeven van fouten of
aanvullingen kan contact opgenomen worden met de
heemkundekring via info@heemkundekringzeeland.nl
Een deel van de stamboom is ook al elders op internet
te vinden. Want Maurice Roefs uit Grave heeft
een stamboom Bongers online gezet. Daar zitten ook
de Zeelandse takken tussen.

ontdek jouw verhaal
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven
door de redactie van
Genealogie langs Peel en Maas
E-mail redactie-lvc@ngv.nl

