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yê?slag_Jaarvergadering_-_15-2rj!.Z!l 

Op v/oensdag 15 september hebben wy het soizoon (je-
opend net onze jaarvergadering. V/at was 't e"' gor̂ ol-
lig en leuk ondev elkaar» We telden op deze r.vc:d 
naar liefst 62 personen. 

Omstreeks zeven uur- heette de voorzitter do gaston 
uit StoOedenrode, Mhr» Lanbrechts, lid van he"": stich-
tingbestuur Croy en de leden vanharte welkom. 
Daarna begonnen v/ü aan d© wolvoorzieno koffietafel, 
die verzorgd was door de zusterti.; en er piekfijn 
uit zag. De sfeer was van dien aard, dat wc noeite '^k 
hadden on allo aanwezigen bjjtyds in de aangrenzende 
zaal te krijgen, waar de vergadering plaats vond» 

Do voorzitter nam hier het woord en begroette nog
maals, maar nu officieel do gaston en de leden^ 
Daarna gaf hij kort het verslag vem de penning-
moester, waarin weer eens uit den treure herhaald 
word dat de kas er beroerd voor stond. 

Hierna gaf hij het woord aan de secretaris, die op 
- orxginele wijze- het verslag van het afgelopen 
jaar voorlas. 

Nu kreeg Mhr. van Breugel het woord. Hij zette 
kort en bondig uiteen, hoe men heenkunde noot 
beoefenen. 
het verleden en heden onderzoeken. De vroegere 
vakkennis on misschien nog beroepsgeheinen na
gaan, onderzoek van oude veldnamen. 
Vole onderwerpen zullen wel in het archief uit- ^ 
gezocht moeten worden; hierdoor word-i; men ook ^ 
weetgieriger en gaat men het bewuste onderwerp, 
waar men nee bezig is, vanzelf verder uitdie
pen. 
Verder raadde hij aan ora krantenknipsels te 
gaan sparen, die dikwijls aanknopingspunten vor
men voor een of ander ondejrwerp. 
Kortom, mhr.van Breugel liet ons duidelyk zien, 
hoe een kring kan groeien en bloeiene 
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De tweede spreker, Mhr. van Rooij, vertelde ons, hoc 
hy oen jeugdige heemkundige groep had opgericht. 
Zoals dat in St.Oedonrode gebeurt, zo zullen v/jj hot 
wel niet kunnen, gezien het feit, dat twee onderwij
zers op diverse middagen met de kindoren van de vyf-
de en zesde klae er op uit strekken. 
Van doze gelegenheid maken zo dan gebruik ou de jon
gens en meisjes alles goed uit té leggen en op deze 
meinier is daar de heonkundige jongerengroep ontstaan. 

Als derde spreker kwam Mhr.-van der Pas naar vorenc 
Deze vertelde ons zeer interessant over'het kasteel 

- Croy iets over monumentenzorg en als laatste vroeg 
9 hij on meer begrip en respect voor het mooie l.iud-

goed te hubben on onze invloed aan te wenden on noer 
mensen naar deze omgeving te brengen en to proberen 
in het kcistcül wat neer te vergaderen, 
'/ie weet, konen we er nog eens spoedig terug osi iMir, 
van der Pas z'n praatje, dat door tijdsonstandighcdcn 
afgebroken moest worden te laten hervatten. 

Als lactste spreker kwam Mhr. van Dorst aan het \'oord, 
die zorgde door zijn komische voordr?,chton, dat hot 
gezelschap in een nog betere st.eruning na.ar huis te
rugkeerde, als het gekomen was. 

Al net al, een zeer mooie avond, waarop we allen 
- en niet in het minst de organisatoren - r.iot voldoe
ning op terug kunnen zien, 

Br, B.v.d.Ven 
secr. 

Volgens afspraak op onze jaarvergadering zouden we 
een excursie houüen naar Den Bosch oa daar do tentoon
stelling te bezoeken van' - Beelden uit Brabant 1^00-
1520 - . 

# 
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Bij de opening van deze tentoonstelling zijn de voor
zitter, de secretaris en ons bestuurslid A.Kiesscr. 
aanwezig geweest ora te zien of deze tentoonstelling 
inderdaad iots voor oen excursie zou zijn voor onze 
kring, l/y zijn er van overtuigd, dat deze tentoonstel
ling do moeite van hot bezichtigen waard is, 

ifl/ij zijn voorn'enens deze excursie te houden op dins
dag 19 oktober. De kosten aan deze excursie verbon
den zyn f. 5f50. Hierbij is het entreegold inbegrepe::. 
Graag zouden wij voor donderdag a.s. willen weten wie 
aan dezu excursie deelneemt. 
ü kunt zich opgeven bij Br.B.v.d.Ven W 
Ruusbrocclaan 50. tel: 22771. 
Indien nogelyk, dan liefst tussen 14 on 19 uur. 

Wij vertrekken bjj de passage op de markt ora I9 uur. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de ten
toonstelling. 
Ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig 
bestaan van het Belgisch-Nederlands CulturoelAccoori 
organiseert het Hoordbrabants iluseun een tentoon
stelling van kunstwerken van een periode, waarin het 
noorden en het zuiden van hot hertogdou nog niet docr 
landsgrenzen gescheiden waren. 
Nadat reeds in vroeger jaren de cdelsraeedkunst - het 
brabants zilver - en do zo uitorst schaars bewarrd 
gebleven schilderwerken rond Jeroen Bosch in ons rau-
seura zyn geoxposeoLrd, vragen wij nu aandacht voor de 
laatniddcloeuwao beeldhouwkunst uit Brabant. 
Te vaak v/ordt vergeten dat Brabant een ong<,kendc 
rijkdom bezit aan beeldhouwwerken, die een afspiegolir:^ 
is van de veelheid vaai culturele banden net zuiden, 
noorden en oosten, die in de bloeitijd van ons gewest 
bostonden, ' 
Dank zij do medewerking van diverso nusea en bruikle
nen van particulier en kerkelijk bezit is het raogelijk 
een overzicht te geven van onze laatgotische sculp
tuur net v/erken uit do ateliers van de grote steden 
van het oude hertogdom Brussel, Antwerpen en Mechelen, 
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nap.r ooJ: n^t beelden die van uit het noorden un hot 
iicdorrjjnso in onze streken iverden ingcvOv.-rJ ei. tci.-
slotte r.iet v/erken die door kunsten.-'.arE uit noorduljjk 
Err.bant zjjn genaakt. Onder hen is do anonynus, be-. 
kond als de Noester van Koudewater, de belangrijkste. 
Idjn werk en dat van zijn leerlingen en navolgers is 
op deze tentoonstelling vryvvel compleet aanwezig, 
ochildcrijcn, borduurv/erken, zilver, -leubclen on brons 
conplcteren het hier gegeven'beeld van do laatuidde?--
oou'./se cultuur in Brabant, 

Gccitoord uit: "B2ELDEN" 
UIT 

BRABANT " 

Stellig zal het nerondoel van onze ledon zich hot in-
üiddels afgebroken statige huis herinneren aan de Kork-
strr.at (naast het bescheiden winkeltje van do danoc 
Slüots) Ilot v/erd jaren lang bewoond docr Kcjx van Poll, 

Deze was werkzaam op hot bureau van de '̂Ijuid-Willoms' -
vart", node als hoofdredacteur van '' du Horgen " on 
r.iodov/erker \'an het vernaardc weekblad •' de Kiouwc Souv.-" 
Bovondier. v/as hij lid van' de Tweede lva..!cr. 
Hij is daarcr.i zonder twijfel een fijuur die vor'Uont aan 
<.\o vergeteJ-hoid onttroldccn te worden, 

'/ij hebben de oud-hoofdrodactour van de Zuid-'./illcr.is-
vaart en van het oerder genoeudc blad " de Nieuwe Eeu;.'' 
de heer Jan Bruna, bereid gevonden een korte schfets v.n 
leven on werken van Max van Poll samen te stellen, 
speciaal voor ons blaadje. 
/ij zijn de heer Bruna daar zeer erkentelijk voor en 
zullen hea een exonplaar van tiit nuniiTier toezonden. 
Hieronder volgt de tekst van zijn hand, 

r/,K,Jr, 
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M A X V A N P Ü L L 

I:i de tv;intiger jnren van onze oouw vas hot indus
triële Harlnond ook eon merkwaardig trefpunt van 
.politieke on kulturely progressiviteit. 
Het begon hierrnoo dat de energieke Gerard Hendriks 
een opinieseokblad oprichtte naast zijn dagblad de 
Zuidwillemsvaart, een weekblad dat tegenover de 
succesrijke liberaal-getinte "Haagse Post, het rose 
weekblad net de aardige inhoud"., een katholiek 
aequivalent zou vorraen. Da.ortoe trok hij een aantal 
publicisten aan van non-confornistischo gezindheid 
Wc noemen .nr.G.Kroprami, Pieter van der Moer de 
iValcheren, Jos van '.Veil, pater Henricus- en ale 
hoofd van dit to.an Max van Poll. 
Die was Brabander van geboorte (Koosondaal I88I) 
bostudocrde in zelfstudie economische, sociale, 
politieke en wijsgerige vraagstukken, onderwijl hij 
een journalistieke loopbaan volgde aoji Maasbode 
on Gelderlander, waar hij roods de aandacht trok .' 
door zijn met vaardige pen neergeschreven beschou
wingen. 

Dit bracht hem in de reiactionele leiding van ach
tereenvolgens De Gelderse Koerier, Nieuwe Haarlem
se Courant en Linburgsch Dagblad (Heerlen),vanwaar 
hij, door Hendriks aangezocht, naar hot stadje aan 
Aa en zuidwillemsvaart verhuisde. 
Hier kon hjj zijn activiteit ten volle ontplooien 
on zijn r.edewerkors inspireren. Er v/as reeds veel " 
rumoer ontstaan door jongeren (o.a.in de maand
bladen Roeping en Gemeenschap),die het niet meer 
namen dat de katholieken mot hun vele kranten en 
grote organisaties zich te genakkel;ik aanpasten 
aan een'overheersend kapitalisme, die het geloofs
leven uit de sleur wilden halen ca ongezond cleri-
calisue aanklaagden, die zich verzotten tegen het 
zv/eren bij traditionele uitingen van kunët en cul
tuur. Vooral do politieke -organisatie die later 
R-K-Staatspartij zou heten en een aantal van haar 
v'oornannen moesten het ontgolden. 
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In dose stroming stortte zich ook de IJioUi/c ücuw -
i:; do naarn stak roods een prograi.i - en ze wx-rJ het 
middelpunt van veel bijval..en, natuurlijk kritiek. 
Max vpji Poll grotiide in dit alles tot slcgvr-rdig 
polomist, '.ïions beschouwingen gretig v/erucr. gelozon. 
Onder het osoudoniera "Sub ürabra"' overschcuwdo hij '. . 
Ic v/c-rcldgebeurtenissen, vermaande voortdurend tegen 
c-en lichtvaardig optimisrao over eeuwige vrede} en' 
üüuv/ige welvaart, die-velen verwachtten na do ijacht-
r.iorric van de oerste wereldoorlog. 
HM zag het ontbreken of vervalsen van de zedwl'jkc-
grondslagen, waarop uen dio verwachtingen wilJ.c bou
wen. Men verweet van Poll nogal eens zijn pessimisme, 
naar de feiten hebbon hem helaas maar al to ccli,jk jc-
,;uven. 

Er kwari een moment dat de Nieuv/o iJeuv; nin of ncor van 
aard veranderde doordat ze gelieerd werd aan het do
centencorps van de Nijnoogse Universiteit. 
Max van Poll kroeg toon de gel'egenlieid z.in kai.-.panjcG 
voort to zetten in oen nieuw landelijk dagblad >it 
Hendriks op touw zette en dat zelfs hot middelpunt 
werd van de z,g, Ct, Michaëlbewoging binnen de t-..i'.. 
otr.atspartij, een beweging die nieuwe ideeën r̂. lyii :-
uiok wilde inspuiteu in de ictv/.'.t verstr-aidu' Ic-'.ei.'.a-
ten van die organisatie. 
Ook de bekende professor Veraart ging dr. .rbïj C'.;n rol 
spelen. 
Sen on ander heeft tenslotte geresulteerd in l;ot ."an-
trekken van M:c: van Poll voor do Tweede-llan-.crrractic 
in 1929» Hier hooft hy zich cok vol :,-ncrgie in^Tcverkt 
in ingevvi;-:kelde vraagstukken, onderwijl h:j h^t schr.j-
ven in " De Morgen "niet opgaf, ir.\il moest hij ervaren 
dat het praktische werk vaak conipror.iisson vor̂ 't ...et 
dat wat niet in &&n dag of week te vorrindoron vilt. 

Van Polls grootste tijd is ongetwijfeld in Helmond 
gev/oost, toon hij de wekroep kon laten horen en de orrk 
tischo politici telkens do onbeslagon spiegel van het 
beginsel kon voorhouden. 

Na de Tweede V>'eraldoorlog is h:j als Indisch specia
list van zijn fractie cok nog geroepen tot hot li'l-
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m-itcchr.p vrn do ConniiGsie-Generr..il, die nO(_st 
trachten de ovurganj naar nieuwe vorhouJint^un tus-
Si;r. Tiedorlr.nd en Indonesië net zo weinig nogulijk 
scnokkcn te doen verlopen. 
Al.:; zodanig was hij nede-ontv/erpor vr.n het Akkoord 
van Linggidjati, dat tenslotte raet do onwcerstian-
bc.re dekolonisatiestroom is weggespoeld. 
Mix vin Poll had tijdens zijn exrbeid in Indonosi" 
veel van zijn krachten gevergd. 
In 19^9 overleed hij ten huize van oon van zijn zoons 
in Eindhoven. 

kVie iiax van Poll vooral in zjjn lielraondse jaren ge
kend heeft, bewaart aan hen ook als nenc de boste 
herinneringen. Hon levendig causeur, graag mensen 
thuis ontvangend (v̂ erst in de Kerkstraat, later in 
de Juli analaan), v/ara neelevend met anders persoon
lijke rnctandighcdcn, diep-gelovig, zo ziet men hoc, 
t^ru^;blikkcnd, non voor zich. 
Hot iy goed dat zijn figuur ook in dit blaadje nog 
t,ens r.r ar voren troodt. 

J.3, 

T. t onz^, g ro te vreugde nochtun wij van twee persenen 
001. s tuk je ontvangen voor ons raododolingenblad. En 
v/el van de heren ' . Kooien, onze v o o r z i t t e r on 
/.J. Kooien, l i d van onze k r i n g . 
Gocd voorgaan doet goed vo lgem 
-iartelijk dank voor Uw bijdrage. 

V T W V V V 
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KJiTT UITZÜEICEN VAN EEN .STAMBOOK 

De niouwspierigheid van de mens raakt ncoit bevreditw. 
Doze stelling zou U aan kunnen voeren on te bcsluiter. 
tot het uitzoeken van Uw stamboon over te garJi, 

U zou b.v. ook interesses kunnen hebben in een 
tostanent, waarvoor het belangrijk is dat U aan kunt 
tonen afstararjeling van de erflnter__ te zijn. 
Hoe het ook zij, als ü besluit Uw stamboom uit to zo&-
ken kunt U in dit artikeltje lezen hoe ik het heb g'. _ 
daan. Ket kan voor ü een aansporing zijn om dieper te 
duiken in do materie die genealogie wordt genoend, 

U moet bij de procedure rekening houden net 2 tijdvrie
ken; n.l. 181^ en later- en de tijd voor l8l4. 
In de franse tijd word n.l, de Burgerlijke otand opge
richt. 
Dit feit vergemakkelijkt het uitzoeken aanzienlijk, daar 
vele v/ot ons waardigheden vermeld staan in archieven 
vc-Ti na 181^, zoals beroep, soms w\jk, waarin Jo r.z-trcf-
geudo persoon leefde, soos b.v, tijd van geboorte, v?.rJJ-: 
ook of do betreffende personen konden schrijven u.d. 

Ik weet niet of de methode die ik nu ga beschrijver. 
profuGsionoel is, maar bij mij resulteerde lozo - tot 
nu toe - in een stamboom in rechte lijn vanaf__+ T6C0 

w'gt noot U doen? • •. 
U Gt^pt naar het archief in die plaats waar Uw vader 
'jf grootvader - hangt af waaruee U wilt beginnen-
(ik bon begonnen bij mijn grootvader, on zcgelkoster. 
tc vor:nijden) (geboren is. 
Die datu;.i weet U, U vraagt in dat archief naar do 
geboorte-akte van die (groot)vader, 
U vindt daarin naast gegevens van de geboorte, ook 
de namen en leeftijden van de ouders van de betreffen
de persoon. Zo bent ü weer een generatie terug, or.dat 
U nu slechts nog de geboorte-aktes uit dat jaar docr 
hoeft te nenen. 
V66r 181̂ + valt U terug op schepen - protocollen ew' 
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of tic op, trouw- en be^^rr.afboeken. 
De methoOe bli]ft i n p r i n c i p e ech te r dezelfde ".Is 
nc l8li+. 
De gogevont. zijn vóór 181̂ + sons nogal eons sunmier, 
temeer daar de nenaon toen vaak zelf niet widten 
hoe oud ze waren.'Ichattiugen in aictos leiden dan 
tot langer snuffelwerk, jcer daar gaat het imrners 
on? 

Tot slot enkele opnerkir.,?en: 

De schrijfwijzen v.on namen zijn niet altijd gelijk. 
2Jo trof ik Colen en Gooien naast Kolen en Koo
ien. U noet U daar niets van aan trekken, want 0 
de anbteni.ar schreef het op zoals hij wilde, J:iar 
de mensen niet konden Bchrijven; ook niet hun eigen 
naam. 
Ik zou ü aan willen rtiden, om van aktes die voor U 
interessant zijn fotokopieën te laten naken. 

Enige adressen^ — — 

PJjks Archipf voor Noord-Brabant 
. ' / a tors t j raa t 20 

' s Hertogenbosch. 

Nederlandse Uenealogieche Vereniging 
Postbus «7^ 
Amsterdnni.-

Geïnteresseerden kunnen nij b e l l e n : 
oif920 - 25285 
na zessen pn. 

Ad Kooien 0 
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Hieronder laten wij de letterlijke tekat volgen var 
een brief van Deken Beugels aan zijn neef Jo./.Habeüs, 
pastoor te Luik, over zijn gouden priecberfeeat -
Helmond, 27 december iŜ f̂  

Br.B.Vcd.Ven 

Helmond, 27 December iSk^. 
Chai-e .Nepos! Ik ga U ietc vertr-llen, v.'£.ara-in cij 
waarschijnlijk niet gedacht hebt, en nogtans iü ho"̂  zn 
de Nieuwspapieren vermeld. Luister: Den 2^ Ocoober 

- was ik 50 jaar priester, iets wat ik vroeger wel e- .iz 
gezegd had, masor nu meende stil te houden. Dan het 
was bekend en de aanzienlijke burgerij dezer stad bracht 
met de heeren kapellaans alles in gereedheid OTTI mi; 
te vereeren, zooveel mogelijk echter buiten mijn v/ev<--̂-. 
Op den gedenlcdag mijner wijding. Zaterdag, iii den avcnd, 
v/erd mij hun voornemen bekend gemaakt en al spoedig 
begon de plechtigheid. Alsdan moest ik 1-~de kerkrj;. as
ters ontvangen met een zilveren herder en Gchaap or 
de schouderen, 2 - de heeren burgemeester sn Raads
leden, 3 - de jongelingschap met een zilveren kruis
beeld en kruis, ^ - de jonge dochters met eeno uit 
mahoniehout vervaardigde canapé mot kussens, 5 -
de Choristen met zilveren vergulde jubelkruk, 6-
Helmonds leesgezelschap met een zilveren snuifdoos. 
7 - de gebroeders van Glabbeek en Prinsen mot con 
zilveren tabaksdoos en comfoir, 3 - den Heer Du 3ruyr i 
met een mahoniehouten leuningstoel met ressort; 
verdors taart, peperkoek, suikergebak en hond(j-"d snuis 
terijen uit de gebuurschap. 

Deze deputation kwamen allen uit het Liofdchuic vaas 
ze vergaderd waren; zij kwamen bij afwlssolins, namen 
een glas v/ijn en naakten plaats aan anderen, die volg -
den. 
Des anderen daags, zondag, v;erd ik in mijn wit ordcns -
kleed onder een hemel, ten half tien, afgehaald om 
de Hoogmis te zingen in de kerk, waaronder de kapel
laan Manders den preekstoel beklom en togen mynen 
dank mijn levensloop met veel te veel lof ontvouv/de, 
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terwijl ik met mijne dienaars onder ecnen bisschop-
pelijken troon gezeten was. Alle huizen der goede 
stad pronkten dion dag met het wapen van Postel, 
jaarschriften en vlagden. 
's Avonds ten 6 ure, na het lof en Te Dcum, werd 
ik door de kerkatesters onder geroep van " Hoera 
en lang leve ! "naar huis geleid, aan welke ik 
toen een glas v/ijn en eone pijp tabak heb aange
boden volgens HollandB gebruik. 

Nu ben ik rijk gemeubeld zojider veel kosten, ^ 
ik, die nooit zoo ietn verlangd heb en daar 
ook niets mee kan doen. 
Valei 

xxxxxx: 
xxxxx: 
xxxxx 
XXX 
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