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Agenda voor het 3e kwartaal 2010
19 juli Bestuursvergadering
-- medio juli uitslag Rabobank Stimuleringsfonds
12 september Open Monumentendag
13 september Bestuursvergadering
18 september middagexcursie
29 september Alg. ledenvergadering en aansluitend een lezing van Marius Kemmeren over kapellen en kèskes
01 oktober Nieuwsflitsen 04

Ledenmutaties vanaf 1 april 2010

Schenkingen vanaf 1 april 2010

Beëindiging lidmaatschap in de genoemde periode:
De heer Rien van Esch, Doris von der Aue.

Mevr Jansen van Rijswijk: 42 bidprentjes
Mevr Spierings Smits: 37 bidprentjes
Ad Schellen: 70 bidprentjes en 30 geboortekaartjes
Kees van den Dries: ongeveer 80 bidprentjes
Johan Coomans: ongeveer 150 bidprentjes
Een aantal marsen gecomponeerd door Karel Jansen
van Concordia. Geschonken door zijn zoon Piet Jansen.

Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen:
Mevrouw Kempen Van Raak.

Avondwandeling bracht ruim 25 mensen in beweging
Op 23 juni hebben ruim 25 leden onder auspiciën van Jan Vera een ruime
wandeling gemaakt door Loon op Zand. We hadden het mooie weer mee en dit
verhoogde de sfeer. Er was veel aandacht voor kleine bezienswaardigheden die
normaal niet zo snel opvallen. De route moest noodzakelijkerwijs worden ingekort
omdat er veel te vertellen was. We hebben in ieder geval dan weer iets achter de
hand voor volgend jaar.
Er zijn door de deelnemers veel vragen gesteld die moeiteloos zijn beantwoord.
Jan bedankt!
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Onderzoek leerlooierijen in Loon op Zand (oproep van ons lid Jan Vera)
Al vele jaren ben ik bezig met een uitgebreid onderzoek naar de looinijverheid in het dorp Loon op Zand. Om te
beginnen heb ik intensief archiefonderzoek gedaan. Daarnaast veel vakliteratuur gelezen, oude kranten
doorgenomen, interviews gehouden, foto’s en ander illustratiemateriaal opgespoord en het internet als nieuwste
informatiebron bezocht. Ten slotte veel gesproken met veel oud-looiers(families). Hun medewerking is fantastisch.
Ze gaven veel informatie, schonken hun oude archieven (of ik kreeg deze ter inzage). Ook ontving ik diverse
gevelborden, looiersgereedschappen en andere voor het onderzoek waardevolle materialen.
Vanaf 2006 heb ik een goede samenwerking met Jan van Iersel. Wij maakten samen het themajaarboek 2007
"Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier". Na deze grote
klus zijn wij samen doorgegaan met het nóg omvangrijkere leerlooiproject. Eindelijk is het dan zover. De eerste
publicatie zal te lezen zijn in het jaarboek Straet & Vaert 2010 en gaat over looierij Wagemakers aan de Hoge
Steenweg. Daarbij komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de oprichting van de harmonie Concordia
en het gebruik van de looierij als school en kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Graag willen wij een oproep doen aan alle leden om ons te helpen aan foto’s van bijvoorbeeld looierijen, personeel
aan het werk of viering van dienstjubilea. Krantenknipsels, briefhoofden en ander archiefmateriaal, het liefst van
Loonse looiers, zijn uiteraard ook zeer welkom.
Bedankt, ook namens Jan van Iersel.
Jan Vera.

Vooraankondiging van Erfgoed Brabant
De jaarlijkse studiedag van het Samenwerkingsverband Volkscultuur wordt dit jaar gehouden op zaterdag
2 oktober in Den Dungen bij Boer Goossens. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Dialecten’.
Het Samenwerkingsverband, waarin de Leerstoel Cultuur in Brabant, de Stichting Brabants Heem, de Historische
Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur deelnemen, bereidt de dag
voor met veel afwisseling, die recht doet aan de veelzijdigheid van ‘dialecten’. Dat het tegelijkertijd ook een hele
plezierige en gezellige dag gaat worden, staat buiten kijf. Via de websites en nieuwsbrieven van de deelnemende
organisaties houden wij u op de hoogte van de voorbereidingen van deze dag.

In Brabant, het nieuwe tijdschrift

Nummer 3 is nu verkrijgbaar, met onder meer de volgende onderwerpen:
- Brabant in Zuid-Afrika
- Het Bossche Mirakelboek ontsloten
- Vertwijfeling en hoop rond de Vlaamse schuur
- De Kinkenduut
- Moderne mutsen
Meer informatie, telefoon 073-6156264 of Neem nu een abonnement.
Opgeven via het secretariaat levert u als heemkundelid voordeel op. U betaald geen € 24,50 voor 6 nummers,
maar slechts € 19,50.

Rabobank stimuleringsfonds
Eerder in de Nieuwsflitsen van april hebben wij onze leden gevraagd als zij bankieren bij de Rabobank om een
gratis lidmaatschap van de Rabobank aan te gaan. De doelstelling was om mee te kunnen stemmen op een aantal
e
Loonse projecten, waaronder ook ons 30 jaarboek Straet & Vaert. Inmiddels hebben alle leden van de Rabobank
een uitnodiging ontvangen om op de website van de bank hun stem uit te brengen. De Rabobank heeft ons
maximaal € 2500,- gereserveerd voor deze lustrumuitgave waarvan zeker € 1250,- is toegewezen.
Het resterende bedrag moet binnen komen door het uitbrengen van uw stem op de website van de
Rabobank. Dit is voor ons van groot belang. U kunt nog stemmen tot 16 juli aanstaande en mocht het u niet
lukken, bel dan het secretariaat (06-44416825) en wij zullen u behulpzaam zijn. Wij gaan immers voor het
volle bedrag!
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Bijna 200 jaar hanenpoten gedigitaliseerd (bron Regionaal Archief Tilburg)
Gegevens van Burgerlijke Stand online toegankelijk van 21 (voormalige) gemeenten
Het is zo vanzelfsprekend: wordt er een baby geboren, dan ga je die ‘aangeven’ in het gemeentehuis. Zo worden
alle pasgeborenen geregistreerd. Vroeger was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Kerken registreerden doop,
huwelijk en begrafenis, maar hoorde je niet bij een kerk, dan werd je niet geregistreerd!
De Burgerlijke Stand ontstaat in 1811 (in sommige plaatsen al iets eerder). Vanaf dan is het wettelijk verplicht om
een pasgeborene aan te geven. Ook sterfgevallen en huwelijken worden opgetekend. Jarenlang schrijven ijverige
ambtenaren van alle gemeenten van Nederland boeken vol met gegevens over mensen. Die boeken komen in
archieven terecht. Zo ook bij Regionaal Archief Tilburg: overlijdensregisters na 50 jaar, huwelijksregisters na 75
jaar en geboorteregisters na 100 jaar. Hoe zoek je daarin naar je voorvaderen?
Meters boekenplank gedigitaliseerd
Digitalisering maakt dit zoeken een stuk makkelijker. Regionaal Archief Tilburg is jaren geleden al begonnen met
een mammoetklus om vele meters boeken en registers te digitaliseren, en ervoor te zorgen dat de gescande
gegevens ook afzoekbaar zijn. Tientallen vrijwilligers hebben jaren lang gewerkt aan de burgerlijke stand van 21
(voormalige) gemeentes als ´s Gravenmoer, Dongen, Moergestel, Terheijden en Oisterwijk. Zoek je iemand uit
Drimmelen die rond 1837 geboren moet zijn? Eenvoudig te vinden. Hoe heette de vrouw die in 1880 trouwde met
uw overgrootvader uit Goirle? Even opzoeken.
Een voorbeeld uit de burgerlijke stand van Loon op Zand
In de boeken van de burgerlijke stand van Loon op Zand vinden we gegevens van het leven
van Maria Catharina van Onzenoord. Op 13 oktober 1842 werd de kleine Maria geboren als
dochter van de boer Cornelis van Onzenoord en Adriana Oerlemans. Als Maria 20 is, bevalt
ze van haar eerste kind, een zoon die ze Adrianus noemt. Als Adrianus 3 jaar oud is, trouwt
Maria met Johannes Dingemans, die het eerste kind erkent.
In de 16 jaar die volgen op de huwelijksvoltrekking krijgt Adrianus nog 11 broertjes en zusjes, in die tijd geen
uitzondering. Maria is oud geworden, 83 jaar. Ze is te zien op een foto uit de collectie van Regionaal Archief
Tilburg, al op hoge leeftijd. Wie weet wat voor historische ontdekkingen er nog te achterhalen zijn in de burgerlijke
stand van de 12 gemeenten uit het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg. De gegevens zijn er, toegankelijk via
internet. Ook op zoek naar dorpsgenoten? Neem een kijkje op www.regionaalarchieftilburg.nl en ga naar ‘Zoeken
in de databases’, ‘Genealogie’ en ‘Zoeken op naam’.

Geen nieuw centrum voor Erfgoed in Tilburg (Bron Brabants Dagblad)
Er komt in Tilburg geen nieuw centrum voor erfgoed in de stad. Burgemeester en wethouders hebben vanwege de
kosten besloten om het George Dröge-complex niet te verbouwen. Op deze plek moest het Audax Textielmuseum,
het regionaal Archief Tilburg, het Stadsmuseum en Muzima komen. De gezamenlijke huisvesting zou minimaal
negen miljoen euro kosten.

Voordelig naar Kasteeltuinen - Arcen
In 2010 is er weer van alles te beleven in Kasteeltuinen Arcen. Absoluut hoogtepunt is
het Rosarium, waar de rozen nu volop in bloei staan.
De heemkundekring heeft een aanbod gekregen om zeer voordelig kaarten te
bestellen. Liefst met 50% korting. Het aantal kaarten dat u kunt bestellen is niet
gelimiteerd en de kaarten zijn onbeperkt geldig. Dus ook volgend jaar kunt u hier ook
nog gebruik van maken. De normale entreeprijs bedraagt € 17.00 en u kunt deze nu
bestellen voor u of uw familie voor slechts € 7.50 per kaart.
Spelregels: Bestellen kan alleen bij het secretariaat, bij voorkeur per e-mail of
anders per telefoon. Gegevens vindt u in de kop van de Nieuwsflitsen.
De sluitingsdatum is absoluut vastgesteld op 25 juli 2010. Aanvragen die wij na deze
datum krijgen tellen niet meer mee. Informatie over Kasteeltuinen Arcen vindt u op de
website www.kasteeltuinen.nl

3

Vermist
Beste leden,
Uit ons archief is verdwenen een ordner (nr. 37) met de volgende artikelen:
01
02
03
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29

Namen van schepenen der Heerlijkheid Venloon
Namen van Rentmeesters van de Heren van Loon op Zand (1413-1767)
Pijnenburg, Cees, Schouten (drosten) en burgemeesters van Loon op Zand
Beers, P. van, De Loonse Berg
Proces Verbaal van schout en schepenen van Loon op Zand 4 februari 1806
Departement van Posterijen aan Gemeente Loon op Zand over wijzigingen postbezorging 21-9-1806
Verkoping van grond in Bokhoven in 1769
Statistische gegevens van Servaes de Graaf over Loon op Zand 1801, 1803, 1804, 1805
Uitreksels uit Staten Generaal over de religie in Loon op Zand in 1667 (overgenomen uit "De Katholiek van
1869)
Losse aantekeningen over Venloon en omstreken 1207, 1252, 1267, 1300, 1390-1600, 1624-1625, 1536,
1639,
1781, 1792, 1818
De familie Verheijen (o.a. uit Taxandria 3e jaargang blz. 205)
Brief aan bisschop Metsius over het kerkhof van Venloon
Beermann, V. Pastoor van Kessel, een episode uit de 80-jarige oorlog, overgenomen uit Stad en Meijerij
van den
Bosch, samenvatting van P. van Beers
Heren van Baerdwijck (volgens Oudenhoven)
Resolutie van de Schepenen uit 1771-1772 over een landloper
Testament van de pastoor van Middelbeers, overleden 13 september 1756
Loon op Zand in 1269, ged. Uit C.R. Hermans, Bijdragen over Braband 1e deel 1845
Resolutie van gemeentebestuur Loon op Zand over schoolopziener 1804
Request uit het oud archief van Bokhoven 20-3 t/m 24-4-1624
Lijst van huizen van het Straatskwartier te Loon op Zand verdeelt volgens de Corporaalschap...(ca. 1800)
Beers, P.J. van, Sprang
Akte over erfpacht uit 1391
Busching, branden in Loon op Zand en omgeving tussen 1727 en 1749
Uitvoering resolutie 1768
Kostenoverzicht i.v.m. gevangenneming en brandmerken in 1772
Kwitantieresolutie uit 1769
Sasse van Ysselt: Resolutie uit 1771 over de daken van R.K. kerkhuizen en -schuren in Brabant
Contract van de gemeente met Diels als nachtwaker-klapperman uit 1821
Artikel over de heren van Loon op Zand uit de Dietsche Warande jaargang 1876
Turfwinning onder Venloene.
Bokhoven, A.J.L. van, Loon op Zand ca. 1600 onder staats gezag gekomen kopie uit Brabants Heem 1974

Iemand heeft deze ordner in verband met een of meer van de genoemde artikelen geleend en niet in het
uitleenregister genoteerd. U begrijpt dat de inhoud van groot belang is en dat wij deze ordner niet graag missen.
We hopen dat degene, die de ordner heeft, deze zo spoedig mogelijk terugbezorgt of in het uitleenregister noteert,
dat hij/zij deze ordner geleend heeft.
Bij voorbaat onze dank. Namens de Werkgroep Archief en Documentatie,
Jan van Hoof, voorzitter

Middagexcursie 18 september aan uw aandacht ontsnapt?
Tot op heden zijn er nauwelijks aanmeldingen voor de middagexcursie naar het Museum Dè Wascht en Strèkt
Wellicht is het even aan uw aandacht ontsnapt. U kunt zich nog aanmelden door middel van een e-mail te sturen
naar het secretariaat of de antwoordstrook uit de extra Nieuwsflitsen in te leveren bij het secretariaat.
De Volgende Nieuwsflitsen verschijnt 1 oktober 2010.
Het bestuur wenst u allen een fijne vakantie, mooi zomerweer en komt u vooral gezond weer terug.
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