
 

Stichting Uden in Geschriften 
 
Ingeschreven bij KvK Oost-Brabant nr. 17147771 
 
Bankrelatie : Rabobank Uden 
Rek.nr. NL16 RABO 017 49 53 526 
 
Verdere contactgegevens vind je elders op onze website: 
www.udeningeschriften.nl  

 
 
 
De Stichting Uden in Geschriften geeft al sinds 2003 met regelmaat boeken en boekjes uit 
die betrekking hebben de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel. 
 
Binnen de stichting is zowel een geschiedkundige als een taalkundige redactie met ieder 
hun eigen vakgebied. 
Toch is het onvermijdelijk gebleken om altijd geheel foutloos te werken. 
Iets dat overigens iedere auteur uit eigen ervaring zal beamen. 
 
Daarom maken we gebruik onze website om per uitgave een erratum toe te voegen aan 
de titels. 
Gelukkig blijkt het tot op heden slechts bij enkele van onze publicaties nodig te zijn om een 
dergelijke toevoeging te plaatsen. 
 
 
Erratum boek 10: 
Aantekeningen op het Land van Ravestein, oudtijds het Land van Herpen genoemd 
en deszelfs aloude landsheeren met nevensgaande charters en geschiedkundige 
bescheiden door A. van Hoogstraten, RK-priester 
 
A. van Hoogstraten RK. Pr., bewerkt door Hans Sluijters en met een inleiding van 
Adriaan Sanders, 2008 
 
 
Eerste druk. 
Blz. IV, regel 16: genoemd en moet zijn genoemden 
Blz. X, zin boven bidprentje: De sterfdatum is 24 juni 1883   moet zijn 27 augustus 1883 
Blz. XI, 3e alinea, regel 2: genoemden moet zijn genoemd 
Blz. XVIII, laatste alinea: Marijke Tielemans moet zijn Marijke Trienekens 
Blz. 3: In de stamlijst zijn de nummers 12 t/m 15 weergegeven als kinderen van nummer 9 

dit moet zijn kinderen van nummer 10 
5. Rutger (9) moet zijn Rutger (9) 
6. Albert (10) moet zijn 5. Albert (10) 
De generaties 7 t/m 10 moeten zijn 6 t/m 9 
Zie bijgevoegde gecorrigeerde stamlijst 

Blz. 27, noot 12: sut l’áncienne  moet zijn sur l’ancienne 
 
Tweede druk. 
Blz. XVIII, laatste alinea: Marijke Tielemans moet zijn Marijke Trienekens 
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Blz. 3: In de stamlijst zijn de nummers 12 t/m 15 weergegeven als kinderen van nummer 9 
dit moet zijn kinderen van nummer 10 
5. Rutger (9) moet zijn Rutger (9) 
6. Albert (10) moet zijn 5. Albert (10) 
De generaties 7 t/m 10 moeten zijn 6 t/m 9 
Zie bijgevoegde gecorrigeerde stamlijst 

Blz. 27, noot 12: sut l’áncienne  moet zijn sur l’ancienne 
 


