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Sinds medio oktober zijn ook 
Militieregisters via WieWasWie 
benaderbaar. Hierdoor wordt 
WieWasWie steeds meer een 
aggregator van persoonshistorische 
data, ongeacht de herkomst.

Een samenwerking tussen het particuliere initiatief Zoekakten.nl, de 
Amerikaanse organisatie FamilySearch en het Centraal Bureau voor 
Genealogie zorgt ervoor dat een deel van de militaire stamboeken van 
het Nationaal Archief vanaf vandaag via WieWasWie.nl te doorzoeken 
en te raadplegen zijn. WieWasWie slaat daarmee een bredere weg in: 
van toegang op datasets van uitsluitend deelnemende 
erfgoedinstellingen naar aggregator van persoonshistorische data uit 
allerhande bronnen. Ook de toevoeging van de eerste militaire 
bronnen vanuit het platform Militieregisters.nl is daar een voorbeeld 
van.

Uiterlijk van je voorvaderen 
De militaire stamboeken op WieWasWie  bevatten de gegevens van 
dienstplichtigen en beroepsmilitairen vanaf 1813 tot 1830. De originele 
stamboeken die bij het Nationaal Archief liggen zijn door 
FamilySearch gefilmd en online gezet. Particuliere initiatieven zorgden 
voor indexen die op de website genver.nl  en later zoekakten.nl  
doorzoekbaar zijn gemaakt. WieWasWie combineert nu de indexen 
van zoekakten.nl  met de bijbehorende scans op familysearch.nl .

Van de stamboeken 1813-1830 is nu ongeveer de helft geïndexeerd, 
goed voor zo’n 258.000 namen. Meehelpen kan via zoekakten.nl : de 
nieuwe indexen worden aan WieWasWie.nl toegevoegd.

Militieregisters op WieWasWie 
Op het platform militieregisters.nl zijn dankzij de inzet van 
vrijwilligers militieregisters uit heel Nederland over de periode 
1813-1940 online te doorzoeken en te raadplegen. WieWasWie biedt 
sinds kort een extra toegang op een deel van de Noord-Hollandse 
militieregisters  aldaar.

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!

NIEUWSBRIEF

Kalender
14 november 2014 
Lezing WieWasWie, 
Urmond
3 december 2014 
DNA & Genealogie, 
Maaseik
20 januari 2015 
Lezing WieWasWie, 
Eindhoven (NGV)
23 februari 2015 
Verwantschappen tussen 
bekende (noord) 
Limburgers, Venray

MILITIEREGISTERS OP WIEWASWIE

Nog geen lid van de 
sectie of geen abonnee? 
Ga dan naar 
genealogie.lgog.nl en 
wordt lid.
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http://www.zoekakten.nl
http://www.familysearch.org
http://www.cbg.nl
http://www.wiewaswie.nl
http://www.militieregisters.nl
http://mz-limburg.hcc.nl/activiteiten/afdelingsavond-3
http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20141203-20141203SGDNA.pdf
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
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FAMILIE SPEE VAN KESSEL 1531-1932

Vier eeuwen Kessel door de ogen van de familie 
Spee.

In twee boeken over de ‘familie Spee van Kessel’ 
worden de gebeurtenissen van deze familie in 
Kessel beschreven. In 1531 krijgt Thijs Spee een 
‘nieuw erf ’, een klein stukje land van ongeveer een 
kwart hectare. Zijn kleinzoon Henrick Spee laat in 

1617 op de Spurckt een boerderij bouwen, waar de 
familie tot 1932 zal wonen. Vier eeuwen lang speelt 
de familie een belangrijke rol in Kessel omdat zij 
functies als schepen, gezworene, belastingheffer, 
tiendeheffer, gerechtsbode e.d. bekleden. Ze maken 
oorlogen mee, economische voorspoed en 
tegenspoed, hongersnoden, natuurrampen, maar 
ook klein leed zoals diefstal, beroving, ongewenste 
zwangerschap en boetes voor overtredingen.

In Nederland leven nu ongeveer 2000 personen 
met de achternaam Spee (Spée). Zij stammen uit 
Baarlo, Kessel, (Maas)Bree en Roermond. In de 
‘familie Spee van Kessel’ krijgen circa 150 Spee’s 
een stamboom. 

De familie Spee woont van 1617 tot 1932 in Kessel. 
Rond 1750 trekken twee takken naar Neer 
(uitgestorven rond 1950), een tak naar Helden (die 
in 1843 uitsterft), rond 1815 een tak naar Beesel, die 
zich later in Roermond voortzet. Vanaf de jaren 

1900 trekken takken van de familie naar onder 
andere Belfeld, Meyel, Roermond, Tilburg, Arnhem 
en Dülken, zodat de oorspronkelijke familie Spee 
uit Kessel is vertrokken.

De boeken zijn rijk geïllustreerd met kopieën van 
oude documenten, afbeeldingen van schilderijen, 
tekeningen en oude foto’s. Zo zijn er bijvoorbeeld 

afbeeldingen opgenomen van vijf aquarellen met 
gezichten op Kessel (door Jan van der Drift, 1850), 
die in het bezit zijn van de Parochie Kessel.

Binnenkort staan de doop-, trouw- en 
overlijdensakten van de familie Spee van Kessel op 
StamboomNederland.nl

@rnold Spee, Gerard Spee, René Spee en Jacques Spée 

Familie Spee van Kessel 1, ISBN 
978-90-8222620-0-1,   25,- Euro, plus verzendkosten 
4,50 Euro.

Familie Spee van Kessel 2, ISBN 
978-90-8222620-1-8,  20,- Euro, plus verzendkosten 
4,50 Euro

Meer informatie: aspee@telfort.nl  Amsterdam

Open Data op WieWasWie 
Recentelijk is WieWasWie uitgebreid met indexen die door het Nationaal 
Archief als open data aangeboden worden. Deze kleinere collecties zijn op 
WieWasWie vindbaar onder de ‘diverse collecties ’ en bevatten ook gegevens 
over oa. legerofficieren. Deze toevoeging laat zien dat ook voorouders in open 
data een plaats gaan krijgen op WieWasWie.

http://www.stamboomnederland.nl
mailto:aspee@telfort.nl
http://www.stamboomnederland.nl
mailto:aspee@telfort.nl
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INVENTARISATIE ARCHIEF KERKELIJKE RECHTBANK ROERMOND

Het bisdom Roermond en het 
Regionaal Historisch 
Centrum Limburg te 
Maastricht hebben het 
bereiken van deze mijlpaal op 
woensdag 8 oktober 2014 
gevierd met een 
middagcongres in het 
auditorium van het RHCL. 

Twee sprekers, drs. Tom 
Bervoets en dr. Gerard Venner, zijn toen in hun 
voordracht ingegaan op interessante aspecten van 
het verleden van het officialaat. Aan het einde van 
het congres werd het eerste exemplaar van de 
inventaris van het archief door de inventarisator dr. 
Gerard Venner aangeboden aan monseigneur
Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Naast het 
gedrukte boek is de digitale versie te raadplegen en 
te downloaden.
De officiaal was een rechter die namens de 
bisschop kennisnam van zaken betreffende het 
huwelijk, kerkelijke functies als pastoor en 
kapelaan, en de uitvoering van testamenten. De 
huwelijkszaken omvatten met name de vordering 
tot het nakomen van trouwbeloften door het 
sluiten van het huwelijk. Een vrouw die in 
verwachting was geraakt, kon zo de man tot een 
huwelijk dwingen. De officiaal kon ook scheiding 

van tafel en bed uitspreken, meestal op verzoek van 
de vrouw wegens huiselijk geweld van de man. Op 
het terrein van de strafrechtspraak berechtte de 
officiaal overtredingen van het religieuze leven 
zoals ketterij, bijgelovige praktijken waaronder 
waarzeggerij, het niet vervullen van de Paasplicht 
en nalatigheid in het laten toedienen van 
sacramenten, als de doop en het sacrament der 
stervenden. Een belangrijk aantal processen betreft 
de overtredingen van de seksuele moraal en de 
huwelijkswetgeving, waartoe al het 
buitenhuwelijkse seksuele verkeer behoorde. Een 
bijzondere groep strafprocessen is die waarbij 
priesters werden aangesproken op nalatigheid in de 
uitoefening van het ambt en/of onwaardig gedrag 
als dronkenschap, herbergbezoek, agressief 
optreden en verdachte omgang met vrouwen. Het 
archief van de officiaal van het eerste bisdom 
Roermond (1569-1801) biedt dus een mooie 
zeldzame inkijk het in het leven van alledag en de 
geloofsbeleving in de praktijk in de zeventiende en 
achttiende eeuw in het huidige Midden- en Noord-
Limburg. 

De digitale versie van de inventaris is hier te 
raadplegen en te downloaden

Bron: RHCL

KWARTIERSTATENBOEK 

De redactie heeft helaas wederom moeten 
besluiten om de verschijningsdatum van de 
uitgave uit te stellen. November 2014 blijkt niet 
haalbaar. Omdat wij kwaliteit nog steeds boven 
snelheid stellen schuiven we de  
verschijningsdatum van het Derde Limburgs 
Kwartierstatenboek door naar medio 2015.

VERWANTSCHAPPEN TUSSEN BEKENDE LIMBURGERS

Op maandag 23 februari 2015 geeft Funs Patelski 
een lezing over 'Verwantschappen tussen 
Bekende Limburgers, met speciale aandacht 
voor Noord-Limburgers'.  De lezing wordt 
georganiseerd door de Sectie Genealogie van het 
LGOG in samenwerking met de Kring Venray. 
Aanvang 19.30 uur. Zaal Het Trefpunt, 
Beukenrode te Venray. 

DNA & GENEALOGIE

Op woensdag 3 december 2014 om 19:30 uur. 
Brasserie „de Beurs”, Markt 7, Maaseik (B). De lezing 
wordt gegeven door Bert van Laer, voorzitter van de 
sectie Genealogie. De lezing is in samenwerking met 
Familiekunde Vlaanderen afd. Limburg. Niet leden 
wordt een vergoeding van €2,- gevraagd. Kijk hier 
voor het convocaat.

http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20141203-20141203SGDNA.pdf
http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20141203-20141203SGDNA.pdf
http://www.rhcl.nl/data/files/algemeen/Inventaris%20Officialaat%20dr.%20G.H.A.%20Venner.pdf
http://www.rhcl.nl/data/files/algemeen/Inventaris%20Officialaat%20dr.%20G.H.A.%20Venner.pdf

