
Over!

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

NIEUWSBRIEF

Kalender!
15 April  om 19:30 
Adel & Kermis Adel - 
Roermond!
23 Maart 
Opening Familiemuseum!
30 Maart 
GOL Houthalen (B)!
17 Mei  
ALV - Valkenburg!

In het begin van de vorige eeuw bewoonden diverse adellijke families 
voorname panden in of nabij de stad Roermond. Na hun overlijden 
werden ze vaak bijgezet of begraven in imposante grafkelders of onder 

markante monumenten op de algemene stadsbegraafplaats ‘nabij Kapel 
in ’t Zand’, in de volksmond ‘den Aje Kirkhaof ’. Het verschil in stand 
met de ‘gewone’ inwoners van de stad kwam mede daardoor duidelijk 
tot uitdrukking. Vanaf 1900 overwinterden kermisexploitanten uit 
binnen- en buitenland graag in Roermond met het doel herstellingen 
aan hun attracties en/of salonwagens te laten verrichten. Roermond 
bezat immers, onder meer door de aanwezigheid van de werkplaatsen 
van de architect Pierre Cuypers, vakbekwame beeldhouwers, schilders 
en smeden, die graag gezien waren bij de kermisfamilies. Tussen deze 
families ontstonden goede vriendschappen; ze vormden een clan van 
kermisbaronnen en door onderlinge huwelijken, ’kermisadel’. Ook zij 
lieten in de stad tot de verbeelding sprekende panden bouwen en 
werden eveneens bijgezet in ruime grafkelders of in monumentale 
graven, die vaak minstens zo indrukwekkend waren als die van de 
gevestigde adel.!!
Waar: Dinsdag 15 april om 19:30 in MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, 
6041 GA Roermond, door John Vaessen. Leden gratis toegang.!

LEZING : ROERMONDSE ADEL EN ‘KERMISADEL’ OP ‘DEN 
AJE KIRKHAOF’

Bijdragen van!
Arno Griens!
Arno Coopmans!
John Vaessen!
Fred Baltus
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Het Vaticaans Geheim Archief (Italiaans: 
Archivio Segreto Vaticano), gelegen in 
Vaticaanstad, is de centrale bewaarplaats van 
alle akten uitgevaardigd door de Heilige Stoel. 
Deze archieven bevatten ook de 
staatsdocumenten, briefwisseling, pauselijke 
verslagen en veel andere documenten die de 
Kerk gedurende eeuwen heeft verzameld. Deze 
zijn voor een groot deel door de nuntiaturen 
verzameld en naar het Vaticaan gestuurd.!

Het grootste deel van het archief wordt bewaard 
in een betonnen kubus die de bunker wordt genoemd. Deze bevindt zich onder de Cortile della Pigna, 
een terras net achter de ingang van de Vaticaanse Musea. In totaal wordt er nu zo'n 85 kilometer 
archiefstukken bewaard. De naam Archivio Segreto betekent niet alleen geheim archief maar ook Privé 
archief.!

Lees verder op : http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaans_Geheim_Archief!

Via onderstaande link kunt u een kijkje nemen achter de schermen van de Geheime Archieven van het 
Vaticaan, een wereldprimeur naar aanleiding van de publicatie van het gelijknamige boek van VdH 
Books.!

Klik hiervoor op : http://www.archief20.org/video/de-geheime-archieven-van-het-vaticaan!

Kijk voor het prachtige boek op de link : http://www.vdhbooks.com/en_vatican_ce.htm!

De prijs voor het boek is wel pittig !!

DE GEHEIME ARCHIVEN VAN HET VATICAAN

TIJDSCHRIFT RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een 
tijdschrift uit. Hierin leest u alles over de actuele ontwikkelingen op 
het gebied van de erfgoedzorg. U kunt zich abonneren via 
onderstaande link.!

Informatie en abonneren :!

<http://www.cultureelerfgoed.nl/organisatie/publicaties-van-rijksdienst/
tijdschrift>!

Nu direct het eerste tijdschrift van 2014 lezen? klik dan hier:!
<http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/rce%20tijdschrift
%201%202014%20web%20DEF.pdf>

LID WORDEN?

Lid worden van de sectie of een abonnement 
nemen op het tijdschrift? Kijk op http://
www.lgog.nl/SGLidmaatschap.htm
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NIEUWE SITE VAN HISTORISCH ARCHIEF AIJEN (GEM. BERGEN L.)

Deze site is opgezet door een enthousiaste groep mensen, die de 
historie van Aijen beschrijft en onderzoekt. De site bevat onder 
andere foto's, verhalen, krantenknipsels en andere 
documenten. Bij de diverse onderwerpen vindt u een 
beschrijving en d.m.v. dubbel klikken op de betreffende foto, zal 
deze groot in beeld verschijnen. Wij hopen u een mooi overzicht 
te geven van de vervlogen tijden in Aijen. Deze site zal geregeld 
aangevuld worden met nieuwe onderwerpen, te bekijken onder 
button "Nieuw op de site"!

De Geschiedenis van Aijen!

Het dorpje Aijen is gelegen op een rivierduin (gemeente Bergen 
L.) langs de Maas. Het kent een eeuwenoude geschiedenis, 
waarschijnlijk van meer dan 1500 jaar. Het dorp en haar bijbehorende 
"buurtschappen" vormen een hechte gemeenschap van nu 350 inwoners. In vroegere tijden werd de 
broodwinning in dit landelijke dorp voornamelijk verkregen uit boerenbedrijfjes, klompenmakers, 
mandenmakers, een bakkerij, een hoefsmid en veel cafeetjes. Sindsdien is er veel veranderd. !

Lees verder op : http://www.archiefaijen.nl/index.php/home!

Het plan om een nieuw Limburgs Kwartierstatenboek uit te geven is bijzonder goed aangeslagen. Vorig 
jaar hebben 68 leden van de Afdeling Zuid-Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging en 
van de Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in 
totaal 211 kwartierstaten ingeleverd. En daar zijn wij als redactie heel verheugd over.!
Dit succes heeft echter ook een keerzijde. Meerdere kwartierstaten vragen extra redactionele aandacht 
omdat er van alles aan ontbreekt. Sommige inzendingen zijn kwalitatief onder de maat. Niet alle 
inzenders blijken vertrouwd met de oorspronkelijke bronnen en gebruikten als bron voornamelijk de 
toegangen tot de bronnen, zoals de website www.wiewaswie.nl, Gendalim en de klappers  op de doop-, 
trouw- en begrafenisregisters. De akten zelf werden daarna niet meer nagekeken en bestudeerd.!
Dit leidde als vanzelfsprekend tot onnauwkeurigheden en meer dan eens tot een onjuiste afstamming. 
Immers deze toegangen bevatten tal van fouten en lacunes. Voor het vaststellen van een correcte 
afstamming en de juiste personalia dienen onderzoekers minimaal de akten zelf te raadplegen. Maar 
zelfs daar kunnen onjuistheden in staan zoals navolgend voorbeeld laat zien. Alleen diepgaand 
onderzoek kan dit aan het licht brengen.!
Het raadplegen van de registers van de burgerlijke stand en de doop-, trouw- en begrafenisregisters kan 
tegenwoordig niet alleen in de studiezalen van de ons bekende archiefbewaarplaatsen, maar ook voor 
een belangrijk deel op internet. Via de portaalwebsite www.genver.nl kan men de akten en archivalia 
snel op de website www.familysearch.org van de mormonen terugvinden.!
De redactie heeft bij controle (aanvankelijk steekproefsgewijs, later uitvoeriger) nogal wat 
onnauwkeurigheden en onjuistheden in de kwartierstaten aangetroffen. Het correctiewerk en het 
raadplegen van de oorspronkelijke bronnen, waar nodig om een aanvaardbaar eindresultaat te bereiken, 
vraagt zoveel tijd dat de redactie besloten heeft om de verschijningsdatum van de uitgave uit te stellen 
naar het najaar 2014. Een kwartierstatenboek wordt niet ieder jaar uitgegeven. Daarom stellen wij 
kwaliteit boven snelheid. !!
Verwachte verschijningsdatum : najaar 2014

VOORTGANG DERDE LIMBURGSE KWARTIERSTATENBOEK

Foto : Site Archief Aijen
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VELEHANDEN

Wat is VeleHanden?!
VeleHanden is een online platform waarop archieven en musea scans of foto's 
kunnen aanbieden, zodat de crowd deze beter toegankelijk kan maken. VeleHanden 
is een initiatief van Stadsarchief Amsterdam, het platform wordt gebouwd en 
onderhouden door Picturae!!
Hoe werkt VeleHanden?!
Iedereen die wil, kan zich gratis aanmelden bij VeleHanden. Elke gebruiker krijgt een eigen 
profielpagina en kan scans gaan indexeren. Tegenover het indexeren van scans kan een vergoeding !
staan in de vorm van punten. Wat u met die punten kan doen verschilt per project. Meer informatie 
daarover vind u op de projectpagina van het betreffende project. Deze is bereikbaar via het menu-item 
„Projecten".!!
Wat staat er op VeleHanden?!
Op dit moment wordt er gewerkt aan een aantal projecten, zoals:!

* Bevolkingsregisters Nijmegen!
* Ja, ik wil!!
* West-Friese Lidmaten!
* Officiersboekjes Nationaal Militair Museum!
* AlleFriezen - Bevolkingsregisters!

Voor meer informatie kijk op : http://velehanden.nl/projecten/bekijk

WINDOWS XP : MICROSOFT STOPT MET ONDERHOUD

Vanaf 8 april 2014 brengt Microsoft geen nieuwe updates meer uit van Windows 
XP. Concreet wil dat zeggen, dat als u de computer verbonden hebt met 
internet u PC minder beschermd is. De meeste leveranciers van Virusscanners 
brengen nog wel updates uit, zodat de PC wel minimaal beveiligd is. !
Hierbij komt, dat in het geval dat er iets misgaat met internet bankieren en u 
gebruikt XP, dat banken niets vergoeden.Banken, maar ook andere sites, 

kunnen namelijk zien wel systeem u gebruikt! !!
Andere producten die niet meer ondersteunde worden vanaf dit voorjaar zijn 
Office 2003 en Internet Explorer 8.!!
Meer weten? Kijk op <http://mz-limburg.hcc.nl/nieuws/overstappen-van-
windows-xp-naar-iets-nieuws-anders#overlay-context=nieuws/windows-xp>!

OPENING FAMILIEMUSEUM

Op 23 maart opent het FamilieMuseum in Eijsden zijn deuren. Bij het Familiemuseum kom je alles te 
weten over familiegeschiedenis, stamboomonderzoek, familiecultuur en familietradities. Meer info op:!
http://hetfamiliemuseum.nl/
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