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Het congres is aanleiding om op woensdag 26 
september het zogenaamde 
Famillement te organiseren.
Dit is een voor iedereen gratis 
toegankelijke genealogische en 
heraldische publieksmanifestatie in het 
gebouw van het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (RHCL) en de 
Bonbonnière.

Het Maastrichts archief en de 
Bonbonnière worden gebruikt voor 
stands van een veertigtal deelnemers.
Het Famillement heeft voor zowel 
gevorderden als nieuwelingen op het 
terrein van familiegeschiedenis veel te 
bieden. Dus komt allen.

Over

Deze 
nieuwsbrief is 
samengesteld 
door de Sectie 
Genealogie van het LGOG 
en bevat kleine 
genealogische artikelen en 
wetenswaardigheden.
Meer weten over de Sectie 
Genealogie? Kijk dan op 
onze site.
Volg ons ook op twitter!

Een groot aantal genealogische 
en heraldische verenigingen 
werkt internationaal samen in de 
Conféderation Internationale de 
Généalogie et d’Héraldique. De 
leden van deze verenigingen 
treffen elkaar elke twee jaar 
tijdens een congres dat 
georganiseerd wordt onder 
auspiciën van het Bureau 
Permanent des Congrès. De 

feitelijke organisatie van deze 
congressen is in handen van 
organisaties in het gastland.
Het XXXe congres vindt plaats 
van 24 – 28 september 2012 in 
Maastricht, de hoofdstad van de 
Nederlandse provincie Limburg. 
Organisatoren zijn de 
Nederlandse Genealogische 
Vereniging (NGV) en het 
Centraal Bureau voor Genealogie 

FAMILLEMENT - 26 SEPTEMBER

Genealogisch Congres
Maastricht 24-28 september 2012

NIEUWSBRIEF

MAASTRICHTSE HERALDISCHE GEVELSTENEN

In het kader van het congres 
heeft de Stichting Vrienden 
Maastrichtse Gevelstenen 
(VMG) een presentatie gemaakt 
van alle wapenstenen in 
Maastricht. Langs een deel van 
deze wapenstenen is ook een 
mooie wandelroute uitgezet. Op 

26 september is deze wandelroute 
gratis voor iedere bezoeker van 
het famillement. Te verkrijgen in 
de Bonbonnière en in het RHCL.

Kalender
17 September 2012

Soldaten van Napoleon - Venray 

24 - 28 September 2012

Genealogisch en Heraldisch Congres - 
Maastricht

26 september 2012

Famillement - Maastricht

9 oktober 2012

Landverhuizers uit de Belgische 
Maaskant - Maaseik

13 november 2012

Bokkenrijders - Sittard
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HCC!GENEALOGIE DAG - 6 OKTOBER 2012

Een dag lang op zoek naar jezelf, naar je ouders, je 
voorouders. Wie het spoor naar zijn/haar eigen 
verleden wil volgen is van harte uitgenodigd in het 
Utrechts Archief op de HCC!genealogies-dag.

Een rijke en afwisselende dag met een 
informatiemarkt, alles over genealogische 
computerprogramma's, lezingen van Kees 
Zandvliet en Els Kloek over het thema van de 
Maand van de Geschiedenis Arm & Rijk, 
rondleidingen door het monumentale pand en 
spreekuur genealogie. Een kans om met uw 
onderzoek te beginnen of om uw hobby te 
verdiepen.

HCC!genealogie is een interessegroep die in 1986 
door een aantal enthousiaste genealogen werd 
opgericht. Nu is het een grote groep mensen die 
elkaar steunen en stimuleren in hun onderzoek.

Adres

Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht

LEZING SOLDATEN VOOR NAPOLEON

Precies 200 jaar geleden moest 
Napoleon terugtrekken uit 
Rusland. Meer dan 200 Venrayse 
jongeren hebben gediend in zijn 
legers. De spreker geeft aan dat 
de grote geschiedenis van Europa 
en de kleine geschiedenis van 
gewone mensen uit ‘onze’ regio 
elkaar kruisen in deze lezing.
Het bestuur van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring Venray 
e.o. nodigt u hierbij van harte uit 
voor een lezing op maandag 17 
september 2012 in zaal 'Het 
Trefpunt', in verpleeghuis 
Beukenrode, Beukenlaan 1. 
Aanvang: 19.30 uur
Deze lezing wordt verzorgd door 
de heer Joost Welten. Zijn lezing 
heeft als titel: 'SOLDATEN 
VOOR NAPOLEON'
Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap waren de idealen 
van de Franse Revolutie. Ze 
werden niet alleen met 

enthousiasme gepredikt, maar 
ook met militair geweld aan de 
man gebracht.
In 1794 en 1795 veroverde 
Frankrijk zowel de Zuidelijke als 
de Noordelijke Nederlanden. De 
Zuidelijke Nederlanden werden 
ingelijfd, terwijl de Noordelijke 
Nederlanden – onder de naam 
Bataafse Republiek – een 
zusterrepubliek werden van 
Frankrijk.
De streek die we thans Limburg 
noemen, onderging daarna als 
Frans departement de 
schokgolven van de Franse 
Revolutie. De adel werd 
afgeschaft, de kerk verloor zijn 
voorrechten en de lokale 
autonomie verdween. De 
samenleving werd strakker 
georganiseerd, met scheiding der 
machten,gelijke rechten voor 
iedere burger, invoering van 
burgerlijke stand, van het 

kadaster en van standaardmaten 
zoals meter, liter en kilo. Vandaag 
vormen ze een 
vanzelfsprekendheid, maar
destijds waren ze grote 
innovaties.
Over deze naamloze soldaten van 
Napoleon gaat de lezing van Joost 
Welten. Op basis van 
archiefonderzoek geeft hij deze 
jongens een gezicht. Hij 
reconstrueert hun levens, hun 
bestaan als soldaat, hun dromen, 
hun liefdes, hun overlijden in den 
vreemde of 
hun 
terugkeer 
naar het 
ouderlijk 
huis.
Meer info: 
klik hier
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BETAVERSIE VAN WIEWASWIE ONLINE EN VOORLOPIG GRATIS

Sinds enige tijd is de beta versie van WieWasWie 
online. WieWasWie is de beoogde opvolger van 
Genlias.

Op WieWasWie.nl kun je onderzoek doen naar de 
geschiedenis van jouw familie op basis van 
historische documenten. Deze documenten komen 
van een groot aantal erfgoedinstellingen. Je kunt de 
historische documenten gemakkelijk doorzoeken 
en verwerken in een stamboom. De resultaten van 
je onderzoek kun je vervolgens delen met familie, 
vrienden of de rest van de wereld. Ook 
samenwerken is mogelijk. 

Daar de site nog in een beta versie is, kan men 
voorlopig gratis, tot 31-12-2012 gebruik maken van 
diverse voorzieningen. Kijk hier voor een overzicht 
van de diverse abonnementen.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
over wiewaswie, kijk dan op de blog van het 
project.

Bent u geen lid van de Sectie Genealogie van het 
LGOG, maar wilt u toch het blad van de sectie 
lezen, dan kunt u zich hierop abonneren.
Een abonnement op het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie kost €25,- per 
jaar (incl. verzendkosten). 
Daarvoor krijgt u vier keer 
per jaar het tijdschrift.

Interesse? Ga dan naar onze 
site en vul het 
contactformulier in.

ABONNEMENT OP HET LTG

WIST U...
Dat de Sectie ook op twitter te vinden is? Volg ons voor het laatste nieuws!
Dat de Sectie ook op Facebook aanwezig is? Kijk hier!
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