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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.

NIEUWSBRIEF

Kalender
12 Oktober 2013
Extra ALV - Maastricht
14 november 2013
Genealogie & Internet - 
Maaseik
16 november 2013
Studiedag Kerkvisitaties - 
Rolduc

In de afgelopen jaren is het aantal leden van 
de Sectie Genealogie drastisch gedaald. 
Ondanks inspanningen voor ledenwerving 
is er te weinig aanwas. Tien jaar geleden 
hadden we nog ruim 800 leden; nu is dat 
aantal gedaald tot net onder de 500 leden. 
Door deze teruggang dreigt de financiële 
basis onder het LTG weg te vallen. Tijdens 
de laatste Algemene Ledenvergadering is 
aan dit onderwerp veel aandacht besteed.

Het hoofdbestuur heeft aan een Werkgroep de opdracht gegeven om de 
levensvatbaarheid van een zelfstandig genealogisch tijdschrift te 
onderzoeken de navolgende vragen: 
• Hoe kan de kwaliteitsverbetering van het LTG gestalte krijgen? 
• Hoe kunnen de inkomsten/uitgaven voor uitgave van het LTG in 

evenwicht gebracht worden? 
• Hoe kunnen andere bronnen van financiering ontwikkeld worden? 
(advertenties; donaties).

• Hoe kan het LTG, in combinatie met de moderne 
communicatiemiddelen van de LGOG website, een breed publiek 
bereiken? 

Zowaar, een hele opgave om daaraan met het bestuur van de Sectie 
Genealogie en de redactie van het LTG, te gaan werken; maar het doel 
is duidelijk: het behouden van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie. Kortgeleden is het toekomstplan gereedgekomen en de 
conclusie is dat door kwaliteitsverbetering, een contributieverhoging 
en door werving van nieuwe leden en abonnees een financieel gezonde 
basis voor het LTG bereikbaar is.

Met deze Nieuwsbrief een oproep van de nieuwe voorzitter: ieder van 
jullie heeft ongetwijfeld vrienden of bekenden die bezig zijn met 
genealogie die nog geen lid zijn. Werf een lid of abonnee en help zo 
mee om de toekomst van het LTG zeker te stellen (aanmelden kan bij 
het bureau LGOG, Maastricht info@lgog.nl ).
De leden van LGOG die lid willen worden van de Sectie Genealogie 
krijgen nu het aanbod voor het 1e jaar lidmaatschap voor een 
contributie van € 12,50 (daarna bedraagt de contributie € 25,- per jaar).

Door: Bert	  van	  Laer,	  voorzitter Sectie Genealogie LGOG. 

Intranet

Als lid van de sectie heb je 
toegang tot een afgesloten 
deel van de site. Nog geen 
toegang? Geef je hier op! 
Selecteer bij betreft “Toegang 
tot intranet”.
 

DE TOEKOMST VAN HET TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE

http://genealogie.lgog.nl
http://genealogie.lgog.nl
http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20131012-Agenda-Extra_ALV_2013-2.pdf
http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20131012-Agenda-Extra_ALV_2013-2.pdf
http://www.lgog.nl/SGCatLezingen.htm
http://www.lgog.nl/SGCatLezingen.htm
http://www.lgog.nl/Studiedagvisitaties.htm
http://www.lgog.nl/Studiedagvisitaties.htm
mailto:info@lgog.nl
mailto:info@lgog.nl
http://genealogie.lgog.nl/SGContact.htm
http://genealogie.lgog.nl/SGContact.htm
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GENEALOGISCHE DATABANK “ALLE LIMBURGERS”

De databank bevat gegevens van 3 miljoen aktes 
( ca.11,3 miljoen personen) uit Nederlands Limburg 
en enkele aangrenzende plaatsen in België en 
Duitsland.

De website Allelimburgers is in 2012 van start 
gegaan. De inhoud is gebaseerd op de WebGRIS 
database, de opvolger van de GENDAWIN 
database. Ze wordt beheerd door de Stichting 
Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig 
Informatiecentrum (LGGI). Door samenwerking 
met het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-
Geleen en het Gemeentearchief Weert zijn ook de 
databases van Sittard-Geleen en Weert 

raadpleegbaar op deze site.
De website verkeert in de opbouwfase. Het is de 
bedoeling dat hier uiteindelijk alle data uit DTB, 
BS en andere bronnen zoals schepenbankregisters 
en notariële akten, die relevant zijn voor 
genealogen en historici, raadpleegbaar zijn.

Als u de gegevens en het nummer van een akte 
heeft gevonden, kunt u makkelijk via 
www.genver.nl verder zoeken voor de scans.

Door: Arno J. Coopmans

LIMBURGS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE IN KLEUR

Het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie is in 
zijn 41ste Jaargang in het kleur verschenen. Door 
gebruik te maken van kleurendruk ziet het 
tijdschrift er beter uit, maar dat is niet het 
enigste! De redactie besteed samen met de 
genealogen die kopij aanleveren ook veel tijd en 
moeite om de redactionele inhoud naar een 
hoger niveau te tillen.

Nog geen lid van de sectie of geen abonnee? Ga dan 
naar genealogie.lgog.nl 

De Genealogische databank “Alle Limburgers” is de grootste genealogische online databank voor 
stamboomonderzoek in Nederlands Limburg, gebaseerd op de Gendawin database.

http://allelimburgers.nl
http://allelimburgers.nl
http://www.genver.nl
http://www.genver.nl
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
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ZOEKEN OP RHCL

Voor velen is het misschien niet zo bekend, maar 
de site van het RHCL bevat ook een functie om 
te zoeken in de collecties van RHCL en SHCL. 
Door deze samenbundeling kan men zoeken in 
meer dan 9.000.000 beschrijvingen, waarvan 
zo’n 6.500.000 gegevens betrekking hebben op 
personen. De persoonsgegevens kunnen gezocht 
worden in de volgende bronnen:

• Geboorteakte
• Huwelijksakte
• Inschrijving Synagoge
• Lid
• Notariële akte
• Overlijdensakte
• Procesbeschrijving

• Procesdossier

De bronnen Geboorteakte, Huwelijksakte en 
Overlijdensakte kan men ook vinden in 
wiewaswie, maar de bron Lid is wel uniek. In 
deze bron kan men personen vinden die lid zijn 
geweest van een mijnwerkersbond. Het bevat een 
goudmijn aan gegevens. (zie hieronder)

Men kan ook zoeken in de verschillende 
archieven, bijvoorbeeld ook die van de mijnen, 
zoals gegevens over Mijnschade. De lijst met 
archieven is hier te vinden.

Door: Fred Baltus

ARIE MARCHAL

Op 20 februari 2013 overleed de heer Arie Marchal 
in de leeftijd van 69 jaar te Sittard-Geleen. Hij was 
de ontwerper van de website 
www.allelimburgers.nl . Een groot verlies voor de 
vele genealogen die hun gegevens in Limburg 
zoeken. Met veel vrijwilligers was hij ook de 
stimulator achter de bekende GENDALIM-CD’s.
Gelieve het E-mail-adres en het telefoonnummer 
van de heer Arie Marchal, dat nog op de website 
voorkomt, niet meer te gebruiken.

BELGIE ONLINE

Wist U dat ook in België steeds meer bronnen 
online staan? Zo staan bij arch.be een groot aantal 
oorspronkelijke bronnen te bekijken. Hiervoor is 
het wel nodig dat je een gratis account aanmaakt. 
Ook bij de Familysearch.org zijn nu de Belgische 
akten online in te zien. Genver heeft inmiddels ook 
een Belgische versie.

Lezen hoe een zoektocht werkt in België? Lees dan 
hier. 

http://wiewaswie.nl
http://wiewaswie.nl
http://www.rhcl.nl/page.asp?id=1443&xtabx=zoektab4&mivast=38&miadt=38&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0&miaet=8%23inv3t1
http://www.rhcl.nl/page.asp?id=1443&xtabx=zoektab4&mivast=38&miadt=38&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0&miaet=8%23inv3t1
http://www.allelimburgers.nl
http://www.allelimburgers.nl
http://arc.be
http://arc.be
https://familysearch.org/search/collection/list%23page=1&countryId=1927071
https://familysearch.org/search/collection/list%23page=1&countryId=1927071
http://www.genver.nl/be/index.htm
http://www.genver.nl/be/index.htm
http://roots.fred-baltus.nl/verhalen/relatie-tussen-anna-maria-hopperets-en-catharina-hopperets
http://roots.fred-baltus.nl/verhalen/relatie-tussen-anna-maria-hopperets-en-catharina-hopperets
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KERKVISITATIES IN LIMBURG TUSSEN 1559 EN 1801

Kerkvisitaties in de 150 parochies van het 
toenmalige bisdom Roermond zijn, behalve voor 
kerkhistorici, van belang voor iedereen die 
onderzoek doet naar demografie, genealogie, 
onderwijs, armenzorg, kunstgeschiedenis, 
volkscultuur en het plaatselijk gezag.

Voorbeeld uit de kerkvisitatierapporten van het 
Bisdom Roermond.  [86]  Sevenum  1717

De catechismus is gesticht zoals bij de visitatie van 1668. 
Hij wordt gegeven door de kapelaan en de rest zoals bij de 
visitatie van 1703. De huidige koster is Gerardus 
Hermans, aangesteld door de tijdelijke heer. De 
schoolmeester is Henricus Tielen, aangesteld door de 
pastoor, schout en schepenen. De rest zoals bij de vorige 
visitaties. De zeer doorluchtige hee! hier 324 personen 
gevormd. De pastoor in Roermond moet verplicht worden 
om het overlijdensregister terug te geven.
De genoemde heer Hermans is gewaarschuwd 
vanwege herhaaldelijke dronkenschap, en in 
het geval hij zich niet betert, dat tot verdere 
rechtsmiddelen overgegaan moet worden.

Studiedag kerkvisitaties in abdij te 
Rolduc op zaterdag 16 november 2013

De kerkvisitatieverslagen werpen licht op het 

kerkelijk leven in de parochies van het toenmalige 
bisdom Roermond en de wijze waarop de bisschop 
daarop invloed wilde uitoefenen. De lezer kan er 
gegevens aantreffen over het kerkgebouw, zijn 
aankleding, de ambtsuitoefening en het gedrag van 
de clerus, de kerkmeesters, de koster, de 
schoolmeester. Ook gaan de verslagen in op het 
godsdienstig en zedelijk leven van de parochianen.

 

Aanmelding is mogelijk vanaf 1 oktober tot 1 
november 2013 per e-mail (info@lgog.nl) of 
schriftelijk (Bureau LGOG, Postbus 83, 6200 AB 
Maastricht). U dient tevens € 15,-- over te maken 
op rekeningnummer 6532369 t.n.v. LGOG te 
Maastricht o.v.v. Visitaties (betalingen vanuit het 
buitenland: BIC: INGBNL2A; IBA

Bron:  http://www.lgog.nl/Studiedagvisitaties.htm

Inmiddels worden miljoenen gedigitaliseerde 
gegevens beschikbaar gesteld op het Internet en 
om door die rijstebrij te komen geeft Leonard van 
Kessel een leidraad mee om door middel van een 
specifieke vraagstelling het beste antwoord te 
verkrijgen op het Internet.

In de presentatie worden onderstaande 
onderwerpen behandeld: 

• Kennisopbouw, 
• Primaire bronnen en portalen, 
• Secundaire bronnen, 
• Hulpmiddelen, 
• Buitenland, 
• Gegevens vastleggen, 
• Gegevens verfraaien, 
• Zelf publiceren.

Leonard van Kessel is secretaris van de HCC! 
genealogie (Nederland) en geeft regelmatig 

workshops en cursussen over genealogie en 
paleografie, is lid van de Cultuurhistorische 
Vereniging Ter Aar en als genealoog sinds 1983 
bezig met alle Ter Aarse bewoners uit de periode 
1650-1950 in een genealogische database te 
plaatsen.

Locatie: Brasserie De Beurs
Markt 7, Maaseik (B)
Datum: 14 november 2013
Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur
Organisator: 
FV - Provincie Limburg (B) vzw
Sectie Genealogie LGOG
Toegang: Vrije toegang voor leden, zaal open 
19:00 uur 
Spreker:  Leonard van Kessel
Voor meer info kijk hier.

LEZING: WAAR KAN EEN GENEALOOG ZIJN BESTE ANTWOORDEN VINDEN OP 
INTERNET?

mailto:info@lgog.nl
mailto:info@lgog.nl
http://genealogie.lgog.nl/SGCatLezingen.htm
http://genealogie.lgog.nl/SGCatLezingen.htm

