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Op zaterdag 12 maart 2016 vindt in 
Maastricht een genealogische dag plaats. 
Deze dag wordt  georganiseerd door de 
volgende organisaties:

• NGV Zuid Limburg
• NGV Kempen en Peelland
• Familiekunde Vlaanderen vzw Afdeling 

Limburg
• Regionaal Historisch Centrum Limburg
• Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG

Deze genealogiedag is het vervolg op de 10e Limburgse 
Genealogische Contactdag en de 1e Inter-Limburgse Contactdag die 
in 2011 te Beek is gehouden.

Lees meer op genealogiedag-limburg.nl.

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
18 juli 2015 
Workshop Genealogie, 
Alden-Biesen
01 augustus 2015 
Workshop Heraldiek,  
Alden Biesen (wordt 
gegeven door René 
Vroomen)
23 oktober 2015 
Lezing DNA & Genealogie, 
Gennep
12 maart 2016 
Genealogiedag Limburg 
Maastricht

GENEALOGIEDAG LIMBURG 2016

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

Foto Erfgoedcluster Weert: Genealogische markt 2015

Zie voor meer informatie : 
lgog.nl. Nummer 2 verschijnt 
eind juni.

Samenstellers Arno 
Coopmans en Fred Baltus. 
Foto’s o.a. Erfgoedcluster 
Weert en DSM.

http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
http://www.alden-biesen.be/nl/event/workshop-genealogie
http://www.alden-biesen.be/nl/event/workshop-heraldiek
http://genealogiedag-limburg.nl
http://www.lgog.nl/SGInhoudLTG.htm
http://www.lgog.nl/SGInhoudLTG.htm
http://www.alden-biesen.be/nl/event/workshop-genealogie
http://www.alden-biesen.be/nl/event/workshop-heraldiek
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogiedag-limburg.nl
http://genealogie.lgog.nl/SGCatGenealogie.htm
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Op zaterdag 9 mei 2015 vond in het 
Erfgoedhuis te Weert, voorafgaande aan de ALV 
van de Sectie Genealogie, een Genealogische 
Markt plaats.  Deze markt was in 
samenwerking met de Kring Weert van het 
LGOG, Stichting De Aldenborgh, Erfgoedhuis 
Weert en de Sectie Genealogie van het LGOG.  
De markt werd bezocht door zo’n 250 
belangstellenden.  Grote trekpleister was het 
feit dat je kon laten uitzoeken wie je Weerter 
voorouders waren en of je familie bent van je 
buren.
Na afloop van de Genealogische Markt gaf Funs 
Patelski een lezing over ‘Limburgse 
Verwantschappen’. Deze lezing werd 
bijgewoond door zo’n 50 belangstellenden.

SUCCESVOLLE GENEALOGISCHE MARKT IN WEERT

Foto Erfgoedcluster Weert: Genealogische markt 

HOUT-BLERICK, EEN DORP MET KARAKTER

Het nieuwe katern in de reeks “Venlose 
Katernen” (nr. 20) heeft de titel: Hout-Blerick, 
een dorp met karakter. Dit katern is met afstand 
het meest omvangrijke tot nu toe, het telt ruim 
100 bladzijden. 

Diverse artikelen belichten de geschiedenis van 
Hout-Blerick. Genealoog de heer Chrit Klerken 
uit Blerick bespreekt o.a. een bevolkingslijst uit 
1803, die veel gegevens bevat over het dorp, zijn 
inwoners en de huizen waarin die woonden. Bij 
dit artikel is een kaart gemaakt van Hout-Blerick 
en omgeving in 1803. Albert Kiefer ontwierp 
deze kaart, die is gebaseerd op kadastrale 
kaarten, de bekende kaart van Tranchot en op de 
bevolkingslijst. De kaart op groot formaat is los 
bijgevoegd (gevouwen), maar kan daarnaast ook 
los worden aangeschaft.
Het katern is rijk geïllustreerd en kost  € 9,95. 
De losse kaart kost € 2,00.Het is verkrijgbaar bij 

boekhandel Koops, in het Gemeentearchief 
Venlo, bij Plus Benders in Venlo en Blerick, bij 
Bakkerij Fleuren en Slagerij Rutten in Hout-
Blerick.

Bron:Archief Venlo

De vraag naar familiebanden, naar afstamming is 
onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis. 
Het onderzoek naar ons verleden biedt de 
bouwstenen voor het begrijpen van het heden. 
Zelfevaluatie op grotere schaal, van het DNA, 
van voorouders, van genetica, leert ons wat ons 

te verwachten staat. In de internationale 
tentoonstelling Eén grote familie benaderen we 
dit fascinerend onderwerp vanuit historisch, 
genealogisch, wetenschappelijk én artistiek 
perspectief. 
Lees meer op Alden-Biesen

EEN GROTE FAMILIE IN ALDEN-BIESEN

http://archief.venlo.nl/nieuws/Paginas/Katern-18.aspx
http://www.alden-biesen.be/nl/e%C3%A9n-grote-familie
http://archief.venlo.nl/nieuws/Paginas/Katern-18.aspx
http://www.alden-biesen.be/nl/e%C3%A9n-grote-familie
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STUDIEZAAL CBG WORDT BRONNENZAAL CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE

OVERLEG GROTE GENEALOGISCHE ORGANISATIES

Sinds het najaar van 2014 neemt de Sectie 
Genealogie deel aan het Voorzitters Overleg in 
de persoon van Arno Coopmans. Aan dit overleg 
nemen Genealogische Verenigingen en 
instellingen deel met meer dan 500 leden. 

Op dit moment nemen de volgende organisaties 
deel:

• HCC!Genealogie;
• Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons 

Voorgeslacht’;
• Koninklijk Nederlandsch Genootschap 

voor Geslacht- en Wapenkunde;
• Nederlandse Genealogische Vereniging;
• Sectie Genealogie van het Koninklijk 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap;

• Vereniging Veluwse Geslachten;
• Brancheorganisatie Archieven in 

Nederland (Brain); 
• Centraal Bureau voor Genealogie.

Op de vergaderingen komen de voorzitters van 
deze organisaties samen en zij bespreken nieuwe 
ontwikkelingen, proberen van elkaar te leren en 
trachten via de brancheorganisatie BRAIN 
contacten te leggen met de archiefwereld en een 
dialoog met hen aan te gaan.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn 
o.a. :

1. Nieuws uit de verenigingen.    
2. Rapportage van diverse nieuwsfeiten en    

ervaringen uit de diverse verenigingen.
3. Code of Practice.    
4. Versteviging contacten met het    

archiefwezen.
5. Wat zijn de ervaringen met MyHeritage.    

Per 1 juli  2015, zal de studiezaal van het CBG 
worden omgevormd tot een bronnenzaal. 
Bezoekers kunnen daar zelfstandig vooral 
bronnen en naslagwerken van het CBG en het 
Nationaal Archief (NA) op het gebied van de 
genealogie en de familiegeschiedenis 
raadplegen, zowel in druk, als fiches en als 
film. Computers blijven beschikbaar voor 
bezoekers om toegang te geven tot bronnen 
via het web en ter bestudering van 
gedigitaliseerde genealogische literatuur. 
Raadpleging gebeurt volledig op basis van 
zelfbediening. Individuele begeleiding zal in de 
bronnenzaal niet meer aangeboden worden.

De omvorming is een gevolg van het 
feit dat de afgelopen jaren 
de belangstelling 
voor een fysiek 
bezoek aan de 
studiezaal sterk is 
afgenomen. Als 
onderdeel van een 
brede reorganisatie, 
waarin het CBG zich verder met 
name richt op de digitale dienstverlening, is de 
aandacht geheel verlegd naar de digitale 
studiezaal en zullen andere taken op nieuwe 
manieren worden ingevuld. 

Bron: CBG

WORKSHOPS OP ALDEN-BIESEN (B)

Heeft u de kalender gezien? René Vroomen van de Commissie Heraldiek en Banistiek geeft op 1 
augustus een lezing over Heraldiek. Lees meer op Alden-Biesen

http://www.alden-biesen.be/nl/event/workshop-heraldiek
http://www.cbg.nl/index.php/6/home+-+nieuws?id=6
http://www.cbg.nl/index.php/6/home+-+nieuws?id=6
http://www.alden-biesen.be/nl/event/workshop-heraldiek
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DSM FOTOCOLLECTIE

Met ingang van 2 mei 2015 is de fotocollectie van 
de Staatsmijnen (DSM) online beschikbaar via 
de Beeldbank van het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (RHCL).

Het project is mogelijk gemaakt dankzij 
financiële steun van het Fonds voor Sociale 
Instellingen (FSI). "Met recht kan worden 
gesproken van Limburgs cultureel erfgoed van de 
bovenste plank," aldus het FSI.

Het betreft een omvangrijke collectie die, door 
de uitgave van de bedrijfsbladen Steenkool van 
de gezamenlijke kolenmijnen en Nieuws van de 
Staatsmijnen, voor het grootste deel na de 
Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Het is nu 
mogelijk zelf te ontdekken welke beelden 
bewaard zijn gebleven. Het zijn onder andere 
verouderde foto’s en veel (glas)negatieven. Het is 
teveel om op te noemen, dus neem zelf een 
kijkje!

Fotocollectie DSM : Groep mijnwerkers met de laadwagen Eimco 21 in gebruik in het 
ondergronds bedrijf van de staatsmijn Maurits te Geleen. Foto 17/2/1959

Nagenoeg vanaf de oprichting van de 
Staatsmijnen, en met name de bouw van de 
eerste Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, 
zijn sinds 1904 foto’s gemaakt door een 
onbekende fotograaf. Niet lang hierna komt 
fotograaf P. Stutz in beeld. Deze fotograaf was 
gevestigd in de Helmstraat te Maastricht, en in 
Breda. Hij legde met name de voortgang van de 
aanleg van Staatsmijn Wilhelmina vast. In de 
loop der tijd maakten verschillende fotografen 
uit de streek foto’s van de vooruitgang van de 
bouw van de verschillende Staatsmijnen in 
Hoensbroek, Rumpen-Brunssum en Geleen. 
Gust Rheingans uit Heerlen maakte in de jaren 
twintig veel foto’s van het boven- en 
ondergrondse bedrijf van de Staatsmijnen 
Wilhelmina en Hendrik. Later, in de jaren 

dertig, komt fotograaf Werner Mantz uit 
Maastricht in beeld. Hij maakte in 1938 op bijna 
alle locaties van de Staatsmijnen in Limburg 
bijzonder mooie foto’s. Ook de bekende 
fotograaf Hub Leufkens heeft foto’s gemaakt van 
de mijnbedrijven. De voortgang van de bouw van 
het Stikstofbindingsbedrijf te Geleen werd op de 
voet gevolgd door fotograaf J. Maesen uit Elsloo. 

Bron:  Projectpagina fotocollectie DSM

Auteur: Harry Strijkers, was meer dan 40 jaar 
werkzaam bij  DSM, waarvan een groot deel bij 
het Centraal Archief van DSM en hij was lange 
tijd hoofdredacteur van het Limburgs Tijdschrift 
voor Genedalogie. 

Naar de zoekpagina

http://rhcl.nl/nl/ontdekken/projecten/dsm/
http://rhcl.nl/nl/ontdekken/projecten/dsm/
http://www.rhcl.nl/nl/ontdekken/projecten/dsm/
http://rhclimburgpubliek.hosting.deventit.net/zoeken.php
http://www.rhcl.nl/nl/ontdekken/projecten/dsm/
http://rhclimburgpubliek.hosting.deventit.net/zoeken.php

