
 
Genealogie en kadaster 
 
De Werkgroep Genealogie bestaat uit zes leden: Theo Fransen, Harry van Heugten, Sjors van Cranenbroek, 
Annie Staals-Jacobi en Guul Vullers. Harry de Laat, Ton Rutten, Bert Junggeburt, en Bert Staals zijn de 
extraleden voor de kadastergroep. Harry de Laat is onze afgevaardigde in het kringbestuur.  
 
Genealogie 
Normaal gesproken komen wij twee maal per maand bij elkaar: op de eerste en op de derde donderdag van 
de maand. Vanwege de corona-uitbraak werd de heemkamer in maart 2020 gesloten en werden alle 
bijeenkomsten opgeschort. Ook de publieksopenstellingen konden geen doorgang meer vinden. 
Na sluiting van de heemkamer wisten veel stamboomonderzoekers ons toch te vinden via de website en 
facebook. Dus stilzitten was er geenszins bij. 
 
Kadaster 
Onder de enthousiaste leiding van Harry van Heugten gaat het kadasterproject steeds verder vooruit. 
Ondanks de corona-uitbraak werken de leden van de werkgroep verder, iedereen vanuit zijn eigen 
thuiswerkplek! Corona-proof is de kadastergroep drie maal bij elkaar geweest om een en ander te bespreken 
en te coördineren. Harry van Heugten voorziet ieder van een gedeelte invoerwerk dat hij dan later weer 
samenvoegt: een monnikenwerk! We zijn nu zo ver gevorderd dat we zijn begonnen met de 
bewonersgeschiedenis en de koppeling aan de genealogische gegevens. Dat maakt het kadasterproject 
interessant. De resultaten van al dat werk staan online via http://historischegeografiebrabant.nl 
 

 
 
Daarbij kan men inzoomen tot een grondstuk en zo de eigenaar in 1832 achterhalen. Hierbij komen zoals 
gezegd spoedig de stamboomgegevens te staan. Harry van Heugten heeft de supervisie over al deze 
werkzaamheden. In de regio Peelland hebben wij een intensieve samenwerking met diverse andere 
kadastergroepen, waarin Harry onze afgevaardigde is. 
Naast onze eigen kadasterleden verrichten ook Janine Kalle, Martien van Dooren en Tonnie Huijbregts als 
aanvullende ‘thuiswerkers’ héél veel typewerk voor het kadasterproject, waarvoor hulde.  
Ten behoeve van het kadasterproject mocht onze werkgroep een nieuwe laptop aanschaffen. De oude 
laptop was acht jaar oud en voldeed niet meer. Grote dank aan het kringbestuur voor deze welkome 
investering. 
 
Rouwarchief 
Door diverse schenkingen bidprentjes werd ons rouwarchief aangevuld. Dit jaar mochten wij een zeer 
bijzondere collectie in ontvangst nemen. Met dank hebben wij de verzameling bidprentjes van wijlen Bert 
Mulder uit Maarheeze aan onze collectie kunnen toevoegen. Zijn nabestaanden hebben deze uitzonderlijke 
collectie overgedragen aan onze heemkundekring. 
Ons rouwarchief  Cranendonck bevat momenteel 15.900 exemplaren; het LimBra-rouwarchief (Nederlands 
Limburg/Brabant-Belgisch Limburg) telt 19.700 exemplaren.  
 
Wij hopen van harte dat we in 2021 als werkgroep weer bij elkaar kunnen komen en ook de heemkamer 
kunnen openstellen voor bezoekers, want voor hen doen we dit allemaal. We wachten het af. Wij wensen al 
onze heemvrienden een goed en vooral gezond 2021 toe. 
 
Namens de Werkgroep Genealogie / Kadaster, 
Annie Staals-Jacobi 
 


