
Genealogiedag Limburg 2016

Op zaterdag 12 maart 2016 wordt de Genealogiedag Limburg 
georganiseerd in het Regionaal Historisch Centrum Limburg 
(Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht). De organisatie is in 
handen van een gelegenheidscombinatie waaraan deelnemen:  
de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG, NGV afde-
lingen Zuid-Limburg en Kempen- en Peelland, Familiekunde 

Vlaanderen-Provincie Limburg vzw en het RHCL.

Sectie Genealogie van het Koninklijk 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap (SG-LGOG).

Al ruim 150 jaar houdt het LGOG zich bezig met het verleden 
van Limburg. Dat komt tot leven in de vele activiteiten zoals 
lezingen, excursies, reizen en congressen en in door LGOG uitge-
geven publicaties. De SG-LGOG tracht haar meer dan 500 leden 
te stimuleren en te inspireren bij het genealogisch onderzoekswerk 
door het organiseren van lezingen, excursies en bijeenkomsten en 
zelfs door concrete ondersteuning bij het uitgeven van familie- 
geschiedenissen. De sectie richt zich daarbij vooral op de bij  
genealogisch onderzoek in Limburg voorkomende problemen.

Nederlandse Genealogische Vereniging 
(NGV), afdelingen Zuid-Limburg en 
Kempen- en Peelland.

De NGV is de grootste genealogische vereniging van Nederland, 
een vereniging met ongeveer 8.200 leden en die volledig op vrij-  
willigers draait. Het verenigingsgebouw staat in Weesp. De NGV 
heeft daar een van de grootste Nederlandse genealogische collecties. 
De NGV afdeling Zuid-Limburg is een van de 26 regionale  
afdelingen van de NGV met ca. 250 leden. De afdeling organiseert 
per jaar ca. 5 bijeenkomsten met lezingen in Sittard over genealogische 
onderwerpen en geeft viermaal per jaar het afdelingsblad GeneVer 
uit. Daarnaast beschikt de afdeling over een bibliotheek, onderge-
bracht bij het Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap 
Landgraaf (OCGL) en een aantal genealogische databestanden.
De NGV afdeling Kempen- en Peelland is de regionale afdeling in 
Z.O.-Brabant en Midden-Limburg  en  heeft ruim 300 leden.  
Er worden praktisch iedere maand bijeenkomsten gehouden met 
lezingen, excursies, genealogisch gerelateerde cursussen en men 
heeft mogelijkheden tot het lenen van boeken, cd’s met data- 
bestanden en informatie over genealogische bronnen en methoden.

Koninklijke Vereniging Familiekunde 
Vlaanderen – Provincie Limburg vzw 
(KVFV-L).

Familiekunde Vlaanderen vzw is een door de Vlaamse Overheid 
erkende cultureel-erfgoedorganisatie die actief is op het vlak van 
familiegeschiedenis en familiaal erfgoed en actief in de vijf Vlaamse 
provincies en het Hoofdstedelijk gewest. Als enige genealogische 
vereniging in Belgisch Limburg kreeg het KVFV-L vorig jaar de 
titel “Koninklijke Vereniging” naar aanleiding van het 50-jarig 
bestaan. De voornaamste peilers van de KVFV-L zijn onder  
andere: de uitbouw van een provinciaal genealogisch en heraldisch 
documentatiecentrum te Genk en de uitgave van het driemaan-
delijkse tijdschrift “De Rode Leeuw” met genealogieën, kwartier- 
staten, praktische tips, familiegeschiedenissen, genealogisch en 
heraldisch nieuws, enz.

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

Het RHCL is gevormd uit het Rijksarchief in de provincie Limburg 
en het Gemeentearchief Maastricht. Zij vormen de bestuurlijke 
partners in de Gemeenschappelijke Regeling RHCL (2005).  
Het RHCL vormt tevens de archiefbewaarplaats voor de Provincie 
Limburg (2012) en een aantal gemeenten. Het RHCL beschikt 
momenteel over 24 kilometer archief.

Zoals bij eerdere Genealogiedagen zal er een genealogische markt 
gehouden worden, er worden meerdere lezingen georganiseerd 
en er zal die dag in het RHCL een kleine expositie en een lezing 
gehouden worden over een onderwerp dat onder genealogen een 
bijzondere status heeft: Vondelingen. 
Zeker twintig standhouders nemen deel aan de genealogische markt. 
De actuele lijst met standhouders is te vinden op de website van 
Genealogiedag Limburg www.genealogiedag-limburg.nl. 
Voor de eerste keer zal de Limburgse genealogische onderscheiding, 
de “Edmond Delhougne Penning” worden uitgereikt. Tevens zal 
de nieuwe Franstalige genealogische gids “Petit guide généalogique 
Liège-Limbourg” van de hand van Régis de la Haye worden  
gepresenteerd.

PROGRAMMA  
GENEALOGIEDAG LIMBURG

11:00 Genealogiedag Limburg open voor publiek
11:00 -17:00 Genealogische markt in studiezaal RHCL
11:15 Woord van welkom en officiële opening van de  
 Genealogiedag Limburg door de gedeputeerde  
 van de provincie Limburg voor financiën, sport  
 en cultuur Ger Koopmans
11:15 -15:00 Rondleidingen door RHCL
11:25 -12:45 Flankerend programma in auditorium
11:30 Uitreiking “Edmond Delhougne Penning”
11:55 Aanbieding “Petit guide généalogique  
 Liège-Limbourg” (auteur Régis de la Haye)
12:15 Régis de la Haye: Maastrichtse vondelingen
13:00 -16:00 Doorlopende presentatie van WieWasWie  
 door Fred Baltus in de kapel RHCL
13:30 -15:10 Lezingencyclus in het auditorium
13:30 Neeltje Wessels en Peter Bakker: het nieuwe  
 (digitale?) archief
14:05 Marie-José Lijten: Arlie jr. en zijn crew,  
 digitaal historisch onderzoek
14:40 Gerard Venner: het officialaat Roermond  
 1599-1797 en genealogie
 
Hele dag door een “heraldische stadswandeling”  
(op eigen gelegenheid); route verkrijgbaar aan de balie

17:00 Einde Genealogiedag Limburg.
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LEZINGEN & PRESENTATIES  
GENEALOGIEDAG LIMBURG
Om 12:15 – Vondelingen in Maastricht.
Op de plaats van de huidige Toneelacademie aan de Lenculenstraat 
was vanaf de Franse Tijd het vondelingenhuis gevestigd.  
In de muur van het vondelingenhuis was een cilinder geplaatst die 
om de eigen as draaide, de rol, waarin de kinderen gelegd konden 
worden. Vervolgens kon de rol naar  binnen gedraaid worden en 
was het kind een vondeling. Wanneer een kindje gevonden was, 
moest het onverwijld aangegeven worden bij de Burgerlijke Stand. 
Voorafgaand daaraan werd een proces-verbaal opgemaakt, de  
zogeheten “vondelingenakte”. In zo’n vondelingenakte registreerde 
de ambtenaar van de burgerlijke stand waar en hoe het kind 
aangetroffen was, wat voor kleren het aan had, of het lichamelijke 
kenmerken had, wat de geschatte leeftijd was, of het een jongen of
meisje was, en, in een aantal gevallen, wat er op het kind aangetroffen was. 

En juist met deze voorwerpen wordt het persoonlijke drama 
duidelijk, want dit was het laatste wat de moeder haar kindje mee 
kon geven. Tot deze voorwerpen, die bewaard zijn gebleven bij de 
vondelingenakten, behoren briefjes, waarop geschreven de voornaam 
van het kindje, of het al dan niet gedoopt was, de smeekbede om 
er goed voor te zorgen. Soms trof men de mededeling aan dat het 
kindje zo gauw als maar enigszins mogelijk was weer opgehaald 
zou worden. Vaak zijn die briefjes in onbeholpen Nederlands 
geschreven maar ook in fonetisch Frans. Soms gaf de moeder een 
doorgesneden speelkaart mee. Wanneer ze haar kind zou komen 
ophalen kon ze met de andere helft van diezelfde speelkaart in de 
hand aantonen dat het echt haar kind was. Meestal stokken de 
genealogische naspeuringen bij een vondeling. Maar er zijn ook 
onverwachte gelukstreffers! Zo is op een kindje op 10 juni 1822 
een schuin afgesneden speelkaart gevonden, de schoppenboer, 
waarop de achterkant geschreven staat: “gedoop in St. Servaas, 
Hubertus”. De moeder kan niemand anders geweest zijn dan  
Maria Bockx, wier onwettige zoon Dionisios Hubertus kort 
daarvoor op 4 juni gedoopt was in de Sint-Servaaskerk.  
 
Momenteel wordt er bij het RHCL hard gewerkt aan de herpak 
en materiële verzorging van de processen-verbaal plus de bewaarde 
voorwerpen uit de periode 1803-1830. Eveneens wordt gewerkt 
aan het beschikbaar stellen van deze gegevens in een later stadium. 
Dat bij een vondeling de genealogische onderzoekingen niet 
hoeven te stoppen zal Régis de la Haye aantonen in een studie 
over Hubertus Larik, te vondeling gelegd op 8 juni 1824. Uit de 
informatie op de achtergelaten briefjes bij de kinderen blijkt dat 
verrassend veel Maastrichtse vondelingen Waalse wortels hadden. 
Tijdens de Genealogiedag Limburg is op het koor van de kerk een 
selectie te zien van de vondelingenakten en de vele voorwerpen 
die achtergelaten zijn bij de kinderen: lintjes, touwtjes, kaarten, 
briefjes. Daarop staat vaak cruciale informatie over hun afkomst, 
maar ook hartenkreten van de moeders om goed voor hun kindje 
te zorgen.

Spreker: Régis de la Haye, historicus en archivaris.

Om 13:30 – Het nieuwe (digitale?) archief: 
bij het RHCL vindt u het straks wel! 

In 2015 werd het organogram van het RHCL uitgebreid met een 
“E”-pijler voor de ontwikkeling van een e-depot en virtuele dienst- 
verlening in 2020. Beleidsmatig is het RHCL er klaar voor, maar 
wát moet er nog gebeuren voor het zover is? Vijf dingen die van 
belang zijn voor het Nieuwe Archief:

1. Mentaliteitsomslag naar archivaris nieuwe stijl  
(niet kunnen, kennen wij niet!)

2. Achterstanden Collectie Beheer Systeem wegwerken  
(met bepaalde protocollen valt niet te sollen)

3. Ten minste 10% van alle archieven digitaliseren  
(scanstraat in overdrive)

4. Volledig operationeel e-depot  
(de luxe en last van een schone lei)

5. Website met een “virtuele studiezaal”  
(weg met de fysieke studiezaal!?)

Aan de hand van bovenstaande vijf speerpunten wordt het plan 
van aanpak en de visie voor de transitie naar het Nieuwe Archief 
toegelicht.

Sprekers: Neeltje Wessels en Peter Bakker,  
nieuwe medewerkers RHCL belast met digitaal collectiebeheer en 
depot, alsmede digitale dienstverlening.

Om 14:05 – Arlie jr. en zijn crew;  
een voorbeeld van digitaal historisch onderzoek.

In juli 1943 ging de tienkoppige bemanning van een Amerikaanse 
B-17 bommenwerper in het Engelse Grafton Underwood op de 
foto. Op 25 juli 1943 kwamen zeven van hen om het leven
bij Operatie Gomorrah, het grote bombardement dat de Engelse 
en de Amerikaanse luchtmacht op Hamburg uitvoerden. 

De drie overlevenden brachten de rest van de Tweede Wereldoorlog 
door in een Duits krijgsgevangenenkamp. De namen van twee van 
de gesneuvelden staan vermeld op de “Wall of the Missing” van de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Wat is het verhaal van 
deze tien jonge mannen? Een reconstructie aan de hand van voor-
namelijk digitale bronnen.

Spreker: Marie-José Lijten. Rechter en rechtshistorica.
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Om: 14:40 – Het officialaat Roermond  
1599-1797 en genealogie.

Het archief van het officialaat, de kerkelijke rechtbank van het 
eerste bisdom Roermond 1599-1797, kan erg goed dienen als 
genealogische bron. 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 de overtredingen van de seksuele moraal en de huwelijks- 
wetgeving, waartoe al het buitenhuwelijkse seksuele verkeer  
behoorde. Het archief van de officiaal is dus een mooie, zeldzame 
bron voor genealogisch onderzoek met verrassende resultaten.

Spreker: Gerard Venner.  
Chartermeester en rechtshistoricus bij het RHCL. 

PETIT GUIDE GÉNÉALOGIQUE 
LIÈGE-LIMBOURG

Veel Walen, zeker uit de nabije provincie Luik, hebben voorouders 
in Zuid-Limburg en in Zuid-Limburg zijn veel mensen die van 
Waalse families afstammen. Genealogisch onderzoek in Maastricht 
en in Zuid-Limburg is voor Franstalige onderzoekers nu eenmaal 
niet gemakkelijk. Allereerst moet men toch enige kennis van de 
taal hebben. Maar vooral, men moet in de studiezaal op weg  
geholpen worden en gewezen worden op alle beschikbare bronnen, 
ingangen en indices. In 1988 had Régis de la Haye, archivaris bij 
het Rijksarchief, een Franstalig A5-gidsje van 24 pagina’s gemaakt, 
onder de titel Petit Guide généalogique Liège-Limbourg.  
Ondertussen is dit gidsje lang en breed achterhaald: internet 
bestond nog niet en de pc was nog niet echt ingeburgerd. Vandaar 
de noodzaak om een nieuwe uitgave te maken, die up-to-date is. 
Het is nu een echte handleiding geworden van 52 pagina’s.  
De Petit Guide généalogique Liège-Limbourg wordt uitgegeven door 
de Sectie Genealogie van het LGOG. Het boekje wordt op de 
Genealogiedag Limburg gepresenteerd en is daarna te koop voor €16,-.

EDMOND DELHOUGNE PENNING

In 1998 is op de zesde Limburgse Genealogische Contactdag voor 
de eerste keer de Limburgse Genealogische Prijs uitgereikt voor 
de beste genealogische studie in Limburg. Aan de prijs waren een 
bronzen penning en een oorkonde verbonden, ter beschikking 
gesteld door de organisatie en sponsors.  
Op 12 maart wordt in Maastricht, op de elfde Genealogiedag 
Limburg, de eerste “Edmond Delhougne Penning” uitgereikt. 
Deze penning kan gezien worden als een voortzetting van de
Limburgse Genealogische Prijs in een aangepaste vorm. De pen-
ning wordt maximaal één keer in de twee jaar en minimaal één 
keer in de vijf jaar toegekend. De uitreiking vindt bij voorkeur 
plaats op de Genealogiedag Limburg.  
 
De “Edmond Delhougne Penning” is bestemd voor een persoon 
die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en 
promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse 
en Belgische provincie Limburg. De penning, die is ontworpen 
door Tanja Webbers uit Heythuysen, is in brons uitgevoerd en 
draagt de beeltenis van de genealoog Edmond Delhougne met 
omschrift: “EDMOND DELHOUGNE PENNING”.  
Op de achterzijde wordt de naam van de winnaar, de plaatsnaam 
Roermond en het jaartal van uitreiking gegraveerd. 

Aan de penning zijn verder een oorkonde en een geldbedrag 
verbonden. De penning en het geldbedrag worden beschikbaar 
gesteld door de Stichting Edmond Delhougne, voorheen Stichting 
Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis. Dit instituut 
werd door de genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013) 
in 1957 opgericht en is sinds 1992 gevestigd aan de  
Pierre Cuypersstraat 17-19 te Roermond. De Stichting Edmond  
Delhougne heeft tot doel het bevorderen van de Limburgse  
genealogie en streekgeschiedenis. Het instituut heeft een  
omvangrijke bibliotheek, genealogische, heraldische en historische 
documentatie en archief- en werkruimten. Naast genealogische 
verzamelingen beschikt de stichting over een omvangrijke collectie 
bidprentjes (ca. 1 miljoen), manuscripten, zegels en prentbrief-
kaarten. Medewerkers van de Stichting Edmond Delhougne  
verrichten genealogisch en historisch onderzoek. Daarnaast onder-
steunen en stimuleren zij onderzoek en publicaties door derden, 
onder meer middels cursussen.  

De beoordeling van kandidaten voor de nominatie en de uiteindelijke 
toekenning van de “Edmond Delhougne Penning” ligt in handen van 
een deskundige, onafhankelijke jury onder leiding van voorzitter 
A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard. De jury bestaat uit genealogen, 
historici en redacteuren uit Nederlands en Belgisch Limburg. 
Naast de voorzitter zijn dat Ton van den Berg, Lisette van Corven, 
Arno Griens, Mathieu Kunnen, René Lauwers, Jean Maenen, 
Patrick Vanoppen en Ans van Wegberg-Veugen. Allen hebben ruime 
ervaring met het verrichten van genealogisch c.q. historisch onderzoek.

(De publicaties bij de Genealogiedag Limburg worden  
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting  
Dr. P.G.J.M. Janssens te Maastricht)
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BOEKHANDEL & ANTIQUARIAAT

B O O M

Neerstraat 31a, 6041 KA Roermond

tel. 0475 33 46 65

boomboekhandel@freeler.nl

Geopend:

woensdag t/m zaterdag 11-17 uur

Gespecialiseerd in nieuwe en antiquarische

uitgaven over Limburgse geschiedenis,

te vinden in ons Kwartaalblad Limburgensia.

Verlag Degener & Co.
Seit über 100 Jahren der Fachverlag 

für Genealogie, Heraldik und Geschichte

Verlag Degener & Co., Am Brühl 9, D-91610 Insingen
Tel. (0049) 9869-978228-0 • Fax: (0049) 9869-978228-9 

degener@degener-verlag.de 
www.degener-verlag.de • www.genealogie-zeitschriften.de 

www.degener-antiquariat.de

PRO-GEN is een tekstgebaseerd genealogieprogramma dat 
werkt met Windows XP t/m Windows 10.

PRO-GEN heeft uitgebreide uitvoermogelijkheden voor uw 
tekstverwerker en website, die u tot in detail kunt instellen 
en aanpassen. Vandaar ons motto: Genealogie à la Carte 

U kunt ook een cirkelvormige kwartierstaat tot 10 generaties 
per blad laten aanmaken als PDF document.

Bezoek onze website en probeer de demoversie (tot 50 personen) 
voordat u de volledige versie (tot 2 miljoen personen) gaat bestellen.

Het bestelformulier, de demoversie en andere informatie is te 
vinden op onze website: www.pro-gen.nl
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De specialist in het drukken 
van genealogische boeken

Bekijk onze website voor uitgebreide informatie!
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