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Op donderdag 12 maart 
houdt de sectie in 
samenwerking met de 
kring Westelijke 
Mijnstreek een lezing over 
de Barbou van Roosteren 
tot Born.  De lezing gaat 
over de periode vanaf de 
Franse Tijd tot de fatale 

brand in 1930.

De lezing wordt gegeven door de heer J. Knoors in ‘Oos Zittest Hoes;. 
Odasingel 685, Sittard en begint om 19:30 uur.

Let op!! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. 
Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de 
direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 meter bevindt zich rechts een 
glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”.

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
12 maart 2015 
Lezing Barbou van 
Roosteren tot Born, Sittard 
(convocaat)
26 april 2015 
Genealogische markt, 
Neerhalen (B)
9 mei 2015 
Genealogische markt, Weert
ALV Sectie Genealogie, 
Weert

LEZING BARBOU VAN ROOSTEREN TOT BORN

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

Kasteel Born, foto Archief Sittard

ONZE MIJNWERKERS

Op de site onzemijnwerkers.nl 
vertellen 55 mijnwerkers hun 
verhaal de site is een zogenaamd 
‘Oral Historyproject’, dat wil 
zeggen dat de geschiedenis 
mondeling wordt overgebracht.

Het Oral Historyproject "Onze 
Mijnwerkers" is een initiatief van 
oud Heerlenaar Eugène van den 
Bosch, filmmaker, die al een 

aantal films over oud-mijnwerkers in Zuid-Limburg heeft gemaakt: in 
1981 de documentaire Mijn Monument, in 1990 Afstand van de Berg, 
vertellingen uit de mijnstreek en de zesdelige serie Zwarte Ogen in 
2004. In 2005 kwam hij met het idee naar filmmaker/producent 
Joost Verhey van MM Filmprodukties en sindsdien hebben ze het 
project samen ontwikkeld en geproduceerd. De financiering van het 
project kwam in twee fasen tot stand: de opnamefase, waarin, na een 
research bij 150 oud-mijnwerkers uiteindelijk 55 oud-mijnwerkers en

http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20150312-Convocaat_2015-03-12-def.pdf/document
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
http://onzemijnwerkers.nl
http://onzemijnwerkers.nl
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
http://www.lgog.nl/Publications/Genealogie-20150312-Convocaat_2015-03-12-def.pdf/document
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
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Hebt u de website van het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (RHCL) al eerder bezocht ? Zo ja, 
is het u opgevallen dat deze website er nu anders 
uitziet? 

De vorige website was inmiddels acht jaar oud. Wij 
vonden hem nog steeds mooi, maar functioneel was 
hij verouderd. Daarom hebben we de nodige 
vernieuwingen aangebracht, waardoor allerlei 
moderne toepassingen (zoals interactie via sociale 
media, leesbaarheid op tablets, bezoek aan virtuele 
tentoonstellingen) mogelijk zijn geworden. 
Tegelijkertijd hebben we de menustructuur 
vereenvoudigd zodat de website nu een stuk 
makkelijker doorzoekbaar is. Als gevolg van al deze 

aanpassingen moest ook het uiterlijk veranderen, maar wij hebben geprobeerd het oorspronkelijke 
ontwerp zoveel mogelijk in stand te houden. 

De zoekpagina met de links naar onze databanken is een tijdelijke oplossing. Landelijk wordt gewerkt 
aan een breder zoeksysteem waar wij op termijn bij zullen aansluiten.
Via http://www.rhcl.nl/nl/info/zoeken/    kunt u verder zoeken.

Zoekt u informatie die rechtstreeks betrekking heeft op onze archieven, collecties, bibliotheek, beeld- 
of archiefbank dan kan dat via de zoekschermen van de verschillende databanken. Hieronder vindt u 
verder ook landelijke of projectgebonden websites, zoals WieWasWie of WatWasWaar, waarin veel 
informatie uit onze archieven en collecties is terug te vinden

NIEUWE WEBSITE RHCL

oud-mijnbeambten werden geïnterviewd aan de hand van een uitgebreide, halfopen vragenlijst, en de 
verwerkingsfase, waarin ruim 170 uur beeldmateriaal moest worden gecategoriseerd en gethematiseerd. 
De opnamefase werd in 2007 afgerond. De financiering van de tweede fase nam ruim twee jaar in 
beslag. Begin 2011 kon met de verwerking van de gegevens worden begonnen. Al dit materiaal wordt 
ook gebruikt voor een aantal informatiezuilen, die op bijzondere locaties zullen worden geplaatst, zoals 
bij het Mijnmuseum in Heerlen en bij Continium in Kerkrade.

De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert een themajaar over haar 
herkomst met voor inwoners en bezoekers een breed programma aan 
activiteiten en langetermijnprogramma’s.

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat toenmalig minister Den Uyl aankondigde 
de kolenwinning te stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het tijd de balans op te maken. Welk effect hebben 
de mijnbouwjaren zelf en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag? En op welke manier 
helpt het mijnerfgoed vragen van nu te beantwoorden?

Zie voor meer informatie: http://www.m2015.nl/

JAAR VAN DE MIJNEN

http://www.m2015.nl/
http://www.rhcl.nl
http://www.rhcl.nl/nl/info/zoeken/
http://www.m2015.nl/
http://www.rhcl.nl
http://www.rhcl.nl/nl/info/zoeken/
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NOG MEER OVER DE MIJNEN

De geschiedenis van de Limburgse mijnen is nog niet zo 
oud, zo’n 122 jaar. Op 2 mei 1893 kreeg de heer Sarolea 
toestemming om een mijnbouwbedrijf in Heerlen op te 
zetten. Deze eerste mijn kreeg de naam Oranje Nassau en 
de eerste kolen werden in 1899 gedolven. Dit delven ging 
door tot in 1974 toen de laatste mijn werd gesloten.

In de begin jaren van de mijnindustrie zijn veel mensen 
vanuit een aantal regio’s in Nederland, maar ook vanuit 
Polen en Italië, naar Zuid-Limburg getrokken. In bijna 
iedere Zuid-Limburgse familie zitten hierdoor wel 
niet-‘Limburgers’. Zo stamt mijn (Fred Baltus) oma af van 

Arnoldus Berns, geboren in Huissen, die in 1916 zijn tweeling-
broer Rut gevolgd is naar Eygelshoven, waar hij bij de Laura gingen werken. In 
1958 verscheen van deze familie een verhaal in het personeelsblad ‘De Mijn’ 

van Laura en Vereniging. 

Een aantal sites zijn:
• Historie van de Mijnbouw in 

Limburg
• Onze 

Mijnwerkers
• Limburgse 

Mijnen
• De Mijnen

foto: Fred Baltus (1976)

De officiële wapentekeningen van alle Nederlandse gemeenten, 
waterschappen en heerlijkheden zijn online raadpleegbaar.

Lees en kijk verder via de link : Hoge Raad van Adel

Hiernaast het wapen van de vroegere gemeente Sittard.
Let op: als er een wapen beschikbaar is, dan staat rechts de tekst ‘wapen 
bekijken’.

ALLE NEDERLANDSE GEMEENTEWAPENS

NIEUWE VERSIE ALDFAER

Sinds kort is er een nieuwe versie van Aldaar beschikbaar, 
namelijk versie 6.1. Kijk op Aldfaer.
Aldfaer biedt ondersteuning van de commerciële 
MyHeritage-diensten Smart Matching™ en Record 
Matching.

http://aldfaer.net/sitemap/index.php
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/historie-van-de-mijnbouw-in-limburg/
http://onzemijnwerkers.nl/#
http://www.limburgsemijnen.nl
http://www.demijnen.nl/collectie/tijdschriften-staatsmijnen
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/historie-van-de-mijnbouw-in-limburg/
http://onzemijnwerkers.nl/#
http://www.limburgsemijnen.nl
http://www.demijnen.nl/collectie/tijdschriften-staatsmijnen
http://aldfaer.net/sitemap/index.php
http://www.hogeraadvanadel.nl/instellingen
http://www.hogeraadvanadel.nl/instellingen

