
Over!

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

NIEUWSBRIEF

Kalender!
 16 Mei!
Opening Familiemuseum!

17 Mei 
ALV en lezing Valkenburg!

24 Mei 
Heemkundecontactdag 
Schinveld!
 

In 2013 hebben veel veranderingen plaatsgevonden in de Sectie 
Genealogie van het Koninklijk LGOG. In de Jaarvergadering van 
zaterdag 17 mei a.s. te Valkenburg a/d Geul wil het bestuur van de Sectie 
uitleg geven en daarover  “rekening en verantwoording afleggen”. Het 
bestuur van de Sectie Genealogie wil u bij deze nogmaals van harte 
uitnodigen om bij deze ALV aanwezig te zijn.!
Programma:!
• Om 13:00 uur ontvangst met een kop koffie en vla(ai),!
• Om 13:00 uur jaarvergadering met o.a. het verslag van de secretaris, 

penningmeester en de eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift 
voor Genealogie en de herbenoeming van 2 bestuursleden,!

• Om 15:00 uur een zeer interessante lezing van de heer Lou Heynens 
over belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen met de 
Limburgse kastelen direct na de Tweede Wereldoorlog; met als titel 
“Dubbel verwant door ontvijanding”. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden in Nederland verscheidene kastelen geconfisqueerd omdat 
de eigenaren Duits waren of met de Duitsers hadden 
samengewerkt. Lou Heynens legt uit wat voor betekenis dit had, 
speciaal ook voor de Limburgse kastelen.!

• Om 16:00 uur zal een van deze, historisch zéér interessante, kastelen 
bezocht worden; nl. kasteel Schaloen. De geschiedenis van dit 
kasteel gaat waarschijnlijk terug tot de 14e eeuw (1381) en in de 15e 
eeuw werd het kasteel uitgebreid. In 1575 

brandde het kasteel vrijwel geheel af en 
werd dit herbouwd. Op een kaart van 
Jacob van Deventer stond het kasteel 
vermeldt als Sloenes. Het kasteel 
kwam tot de Franse tijd in bezit van 
de familie Van Hoen van Cartils. Na 
de Franse tijd werd de familie De 
Villers Masbourg d’Eclaye eigenaar 

en liet in 1894 door architect Pierre Cuypers een 
restauratie in de neogotische stijl uitvoeren. Gedurende de Tweede 
Wereldoorlog waren in het kasteel Duitse soldaten ingekwartierd. 
Na de oorlog was het kasteel volkomen uitgeleefd en een in 
1956 vond een grondige restauratie plaats.!

Al met al een boeiend en interessant programma waarvoor ik u 
van harte uitnodig.!
Bert van Laer,!
Voorzitter Sectie Genealogie LGOG.

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN LEZING

Bijdragen van!
Bert van Laer!
Arno Coopmans!
Fred Baltus

Waar: Zaterdag 17 mei 13:00 uur in 
Grand Hotel Monopole,!
Nieuweweg 22, 6301 ET, !
Valkenburg aan de Geul
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Iedereen kan vanaf zijn eigen computer 
meehelpen met het digitaal ontsluiten van 
de bevolkingsregisters van Rotterdam, Breda 
en Maastricht. Met hulp van vrijwilligers 
worden personen in archiefbronnen 
eenvoudig online vindbaar via 
WieWasWie.nl. !

Meer voorouders online 

Het Stadsarchief Breda, het Stadsarchief 
Rotterdam en het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (RHCL) werken al samen 
in het platform WieWasWie.nl. Daar kun je 

eenvoudig je familiegeschiedenis en stamboom 
uitzoeken op basis van miljoenen archiefbronnen. Nu doen de archieven samen een beroep op de crowd 
om hun bevolkingsregisters te ontsluiten via de succesformule VeleHanden.!

Bevolkingsregisters zitten boordevol informatie over personen in het verleden zoals namen, adressen, 
geloofsovertuigingen en beroepen. Gegevens die door dit project makkelijk online te vinden worden. !

De Maastrichtse bevolkingsregisters ! !

Wat is te vinden in de bevolkingsregisters? Hierin staat de samenstelling van alle gezinnen uit de betreffende 
periode: vader, moeder, de kinderen, inwonende grootouders, personeel. Je vindt er wanneer ze geboren 
zijn, trouwen en, als dit binnen die periode plaatsvindt, hun overlijden. Ook kun je zien waar de 
gezinsleden wonen, wanneer ze verhuizen, welk geloof ze hebben en welk beroep.!

Waarom hebben wij de periode 1890-1920 gekozen? Door de snelle bevolkingsgroei was het niet meer 
mogelijk om alle gezinnen alfabetisch in één deel in te schrijven. Het gevolg was dat er een supplement 
gemaakt werd zonder echter een alfabetische opbouw. Daardoor zijn de bevolkingsregisters uit deze 
periode moeilijk te doorzoeken. Om die reden is dit de laatste versie die nog daadwerkelijk in kloeke 
folianten is ingeschreven. Daarna komen de gezinskaarten van 1920-1938, die gemakkelijker 
doorzoekbaar zijn.!

Welk gebied bestrijkt dit register? In 1890-1920 was Maastricht nog relatief klein. Het bestond nog uit de 
binnenstad, Wyck en de nieuwe wijken en singels die op de gesloopte vestingwerken waren aangelegd. 
De grote annexaties van omringende zelfstandige gemeenten of gedeelten daarvan moesten nog komen. 
Oud-Vroenhoven (inclusief heel Maastricht-West), Sint Pieter, Heugem en Limmel kwamen er in 1920 
bij. En Heer, Amby, Borgharen en Itteren pas in 1970.!

Voor meer informatie: Regionaal Historisch Centrum Limburg

ARCHIEVEN EN WIEWASWIE ZETTEN BEVOLKINGSREGISTERS MAASTRICHT, BREDA 
& ROTTERDAM ONLINE

BOEK STADSGESCHIEDENIS ROERMOND 80-JARIGE OORLOG BEGON IN ROERMOND!

Volgens de boeken was een glorieuze overwinning in 1568 bij Heiligerlee het 
startsein voor de legendarische oorlog met de Spaanse bezetter. Maar het begin 
van de strijd was in werkelijkheid een mislukte poging Roermond in te nemen, 
en een daarop volgende nederlaag van de troepen van Oranje.!
Dat staat in de op 28 april 2014 gepubliceerde stadsgeschiedenis van 
Roermond geschreven door Peter Nissen en Hein van der Bruggen.!!

Voor meer informatie: kijk hier en hier!
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SCANS VAN MEER DAN 1000 BIDPRENTJES ONLINE

Sinds ongeveer een jaar kan iedereen die ingelogd is op de website van 
genealogie in limburg gegevens van zijn eigen bidprentjes invoeren, en 
ook scans van de betreffende prentjes uploaden naar de website.!
Veel mensen blijken daarin geïnteresseerd te zijn. Inmiddels staan al meer 
dan 1000 scans online.!
In totaal zijn de gegevens van ca 44.000 Limburgse bidprentjes 
ingevoerd.!
Indien u geïnteresseerd bent, klik dan eens in het hoofdmenu op 
'Bidprentjes', en gebruik het zoekscherm om te zoeken op de naam van 
de overledene, naam partner, geboorteplaats of overlijdensplaats. (Of een 
combinatie van deze gegevens).!
Ook is het mogelijk om alleen maar te zoeken op prentjes waarvan 
ook een scan aanwezig / te downloaden is!!
Voor meer info:  genealogie-limburg.net 
Meer bidprentjes via roots.fred-baltus.nl en roerstreekmuseum.nl

LINTJESREGEN 2014

Databank gedecoreerden, lintjesregen sinds 2004 t/m 2014!

Het NRC houdt een Lintjesregen-database bij. Daarin kun je zoeken naar iedereen 
die sinds 2004 tijdens de traditionele lintjesregen vlak voor Koninginnedag en nu 
Koningsdag een lintje kreeg. De database is ook te downloaden als spreadsheet.!
De database van het NRC : Lintjesregen!
De database is bijgewerkt met de 3155 onderscheidingen ter gelegenheid van de 
lintjesregen van 2014. Men kan er dus ook de gedecoreerden van 2014 (vrijdag 25 
april 2014) terugvinden. !!
Voor meer details over de Lintjesregen 2014 kun je terecht op een speciale 
pagina van de website van de Rijksoverheid. !
Zie hiervoor de : Lintjesregen 2014!

VERBORGEN VERLEDEN

De namen van de hoofdpersonen van de nieuwe serie van het populaire 
programma Verborgen Verleden zijn bekend gemaakt. Dit najaar 
kunnen de volgende prominente Nederlanders worden gevolgd tijdens 
hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis: interieurontwerper Jan des 
Bouvrie, columniste Aaf Brandt Corstius, presentator Ruben 
Nicolai, actrice Anna Drijver, sportjournalist Jack van Gelder, 
schrijfster Paulien Cornelisse, presentator Cornald Maas en 
historicus Herman Pleij.!

Verborgen Verleden is een programma van de NTR en wordt 
geproduceerd door BlazHoffski. De nieuwe serie start op zaterdag 6 
september 2014, 20.15 uur, Nederland 2. Het CBG heeft ook dit jaar 

weer veel onderzoek gedaan ten behoeve van de serie.!

 !

Voor meer info:  Verborgen Verleden!
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Op 16 mei opent het Familiemuseum, in Eijsden, officieel zijn deuren met 
een seminar dat voor iedereen gratis toegankelijk is!!!
Bij het Familiemuseum kom je alles te weten over familiegeschiedenis, 
stamboomonderzoek, familiecultuur en familietradities.!!
Doel & missie 
De Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis - kortweg 
Het Familiemuseum – ambieert het bevorderen van de kennis over de 
geschiedenis van de mensheid met daarbij speciale aandacht voor:!

• familiegeschiedenis, !
• verwantschapsvraagstukken, !
• familiecultuur en familietradities !
• en de daaraan gekoppelde relevante maatschappelijke, culturele, 

biologische en/of medische aspecten!!
waartoe door of in opdracht van de stichting worden verzameld, gecreëerd 
of samengesteld die objecten, documenten, beeldende en andere materialen, 
die inzicht geven in deze aandachtsgebieden, en die door de stichting via 
het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis worden beheerd en beschikbaar gesteld voor een 
groot publiek via vaste opstellingen, via tijdelijke exposities of via het beschikbaarstellen van les- of 
studiemateriaal.!!
Studiezaal Genealogie 

In het Familiemuseum vind je een studiezaal 
Genealogie waar ze je op allerlei manieren 
faciliteren bij je eigen stamboomonderzoek.!!
Het Familiemuseum werkt hiervoor onder 
andere samen met MyHeritage: ’s werelds 
grootste onlinefamilienetwerk. Iedere 
museumbezoeker krijgt bij aankoop van een 
kaartje 2 maanden gratis toegang tot 
MyHeritage.!!
Voor meer info : Het Familiemuseum 

FAMILIEMUSEUM OPENT ZIJN DEUREN OP 16 MEI

STAMBOOMONDERZOEK - DTB’S DUITSLAND ONLINE!

In de zomer van 2014 start de testfase van het „Kirchenbuchportals” in 
Duitsland.  Wilt u ook een van de eerste zijn? Kijk dan snel op de site 
van het kirchenbuchportal.de . Op dit moment doen 11 Landeskirchen 
mee.
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