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Op zaterdag 20 december wordt om 15:00 
uur in een sfeervolle setting nummer vier 
van het LTG gepresenteerd in het 
Internationaal Familiemuseum te Eijsden, 
gelijk met de opening van het Karel de 
Grote Paviljoen in het museum. Deze 
uitgave is een speciaal Karel de Grote 
nummer. Dit jaar, 28 januari 2014, was de 
1200e sterfdag van Karel de Grote.

In deze speciale uitgave van het LTG 
wordt ingegaan op de Limburgse nazaten 
van Karel de Grote.

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
20 december 2014 
Presentatie LTG in Het 
Familiemuseum
20 januari 2015 
Lezing WieWasWie, 
Eindhoven (NGV)
23 februari 2015 
Verwantschappen tussen 
bekende (noord) 
Limburgers, Venray

PRESENTATIE LTG 4 IN HET FAMILIEMUSEUM

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

SPECIALE UITGAVE LTG 4

Van het Karel de Grote nummer worden 
extra nummers gedrukt op speciaal papier, 
voor € 7,50 per stuk, exclusief 
portokosten. Bij afname van minimaal 5 
exemplaren bedraagt de prijs € 5,00 per 
stuk, exclusief portokosten.
Bestellingen bij het Bureau van het 
Koninklijk Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap te 
Maastricht, via e-mail info@lgog.nl.

Wel graag vermelden: Naam, het volledig adres en het aantal gewenste 
nummers.
Bestellingen vóór woensdag 17 december a.s. gedaan worden nog voor 
de kerstdagen afgehandeld. Latere bestellingen worden het volgende 
jaar afgehandeld.

http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
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UITNODIGING

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de 
opening van het Karel de Grote Paviljoen van het 
Familiemuseum en de presentatie van het Karel de 
Grote nummer van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie.

Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op 
zaterdag 20 december 2014

Programma

15:00: Ontvangst in het Familiemuseum.
15:15: Welkomstwoord door de heer Leo Barjesteh 
van Waalwijk van Doorn, voorzitter van het 
Familiemuseum.
15:30: Opening van het Karel de Grote Paviljoen 
door de heer Leo Barjesteh van Waalwijk van 
Doorn.
15:45: Presentatie van het LTG-special no.4 2014, 
over Karel de Grote met enkele afstammingslijnen 
door de onthulling van enkele platen gebaseerd op 
het LTG in het Karel de Grote Paviljoen. 
Hoofdredacteur de heer Funs Patelski zal het Karel 
de Grote special LTG-nummer presenteren.

16:00: Glühwein en warme chocolademelk op het 
voorplein van het museum.

18:00 Kerstdiner voor de vrijwilligers van het 
Familiemuseum. 
LGOG-leden en gasten mogen hierbij aansluiten, 
door zich vooraf aan te melden.

Aanmelden, voor het kerstdiner, voor 16 december 
per e-mail: familiemuseum@gmail.com

S.v.p. vermelden met hoeveel personen u wilt 
komen.

De prijs voor het driegangenmenu bedraagt 22,50 
euro. Te betalen op bankrekeningnummer:
NL95 INGB 0006 3817 83 
ten name van: De Ursulinen te Eijsden.

Adres: Breusterstraat 27, 6245 EH Eijsden
Het Familiemuseum ligt op loopafstand van 
treinstation Eijsden en is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer en de auto.
Route: Klik hier

Mylène de la Haye, Hadewych Minis, Camille Oostwegel, Guido 
Dieteren en André Rieu zijn de hoofdpersonen in het Karel de 
Grote nummer. Zij doen er gemiddeld 40 generaties over om bij 
Karel de Grote uit te komen. De afstamming gaat onder meer 
via de Franse koningen (Capetingers), de hertogen van Gelre en 
Gulik, de familie Van Buren naar de familie Hoen op kasteel 
Hoensbroek. Een andere hoofdlijn loopt via de Capetingers naar 
de familie Poell uit Wachtendonk. Al deze hoofdlijnen zijn 
uitvoerig beschreven.

In zeven geneagrammen staan de afstammingslijnen van onder 
meer Charles Eyck, Huub Claessens, Karel Doorman, André 

Rieu, Brigitte Heitzer, Janine Kitzen, Theu Boermans, Roger van Boxtel, Fernand Jadoul, Wendy 
Kokkelkoren, Guido Dieteren, Eddy Beugels, Marcia Luyten, Camille Oostwegel, Joost Vrouenraets, 
Rob Waltmans, Carine Crutzen, Wiel Kusters, Kim Savelsbergh, Wim Krings, Paul en Claudia Volders, 
Fabienne Nijsten, Gemma Visser, Henri Schoonbrood, Rosalie Sprooten, Klaus Hautermans, Paul 
Eenens, Frans de Wever, Yvonne Schiffelers, Frans Beckers, Harry Meens, Bennie Ceulen, Gabrielle 
Dorren, Alf Poell, Alphons Winters en anderen. Deze lijnen sluiten aan op de voornoemde hoofdlijnen.

GENEAGRAMMEN

Guido Dieteren en Wendy Kokkelkoren
Foto: Guy van Grinsven

http://hetfamiliemuseum.nl
http://hetfamiliemuseum.nl
http://hetfamiliemuseum.nl/bezoek/adres-en-route/
http://hetfamiliemuseum.nl
http://hetfamiliemuseum.nl
http://hetfamiliemuseum.nl/bezoek/adres-en-route/
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HET KAREL DE GROTE PAVILJOEN IN HET INTERNATIONAAL MUSEUM VOOR 
FAMILIEGESCHIEDENIS

Op 16 mei van dit jaar opende het Internationaal 
Museum voor Familiegeschiedenis te Eijsden zijn 
deuren. Een basisopstelling van het museum was 
vanaf die datum reeds te bezichtigen. Vanaf de 
opening wordt er in het museum hard gewerkt om 
aanvullende onderdelen en afdelingen in te richten. 
Een werk dat ook in de komende maanden met 
veel enthousiasme zal worden voortgezet. Op 20 
december a.s. zal het Karel de Grote Paviljoen voor 
het publiek geopend worden. Dat wil zeggen dat de 
basisopstelling in het paviljoen vanaf dat moment 
te bezichtigen zal zijn en dat die in de komende 
jaren, zoals dat ook in enkele andere afdelingen van 
het museum geschiedt, met inhoudelijke bijdragen 
van het publiek een verdere verdieping zal krijgen.

Het Karel de Grote Paviljoen vormt ook het 
schakelpunt in het museum vanaf waar de bezoeker 
van het museum geconfronteerd wordt met de 
familiegeschiedenis en genealogie die in het Westen 
met behulp van archiefbronnen te ontrafelen is. 

In het Karel de Grote Paviljoen zal in de komende 
maanden ook een vaste opstelling rond de 
dynastieke geschiedenis van Europa vorm krijgen. 
Vanzelfsprekend is aan Karel de Grote en zijn 
geslacht in die geschiedenis een centrale rol 
toebedeeld.

Een ronde, bijna gesloten muur, van 23 meter vormt 
het hart van het Karel de Grote Paviljoen. Door 
een op Karolingische architectuur geïnspireerde 
opening in de muur kunnen de bezoekers de cirkel 
in- en uitgaan. Aan de binnenkant zijn rondom op 
de muur 79 van de 244 afstammingslijnen van de 
gebroeders Jan II en Gwijde van Avesnes naar 
Karel de Grote weergegeven. De overige 
afstammingslijnen zijn herhalingen en worden 
aangeduid met nummers die verwijzen naar de 
getoonde afstammingsreeksen.

Jan II van Avesnes (1247-1304) was graaf van 
Henegouwen (1280-1304) en Holland (1299-1304). 
Zijn broer Gwijde van Avesnes (ca. 1253-1317) was 
bisschop van Utrecht (1301-1317). Deze 244 
afstammingslijnen lopen zowel via hun vader Jan I 
van Avesnes als via hun moeder Aleida van Holland. 
Aan de buitenkant van de muur boven beschreven 
worden afstammingslijnen getoond van nazaten van 
Jan II van Avesnes en zijn vrouw Philippa van 
Luxemburg alsook van de twee dochters van 
bisschop Gwijde. Een ieder met een 
afstammingsreeks naar Karel de Grote kan 
aanspraak maken op een plek op de muur in het 
Karel de Grote Paviljoen. U zult er wel snel bij 
moeten zijn, de muur heeft slechts beperkt plaats.

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. 


