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NIEUWSBRIEF
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op zaterdagmiddag 23 oktober 2021 houdt de Sectie Genealogie haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering in Café Salden te Limbricht.
Door corona is deze in 2020 niet doorgegaan
Het programma voor die middag staat hieronder. Lees ook de
informatie op pagina 2.
13:00 uur

Ontvangst

13:30 uur

Aanvang algemene ledenvergadering

14:30 uur

Lezing “Salviuskerkje” door Guus Janssen

15:30 uur

Rondleiding Salviuskerkje in 2 groepen

17:00 uur

Afsluiting

Ove
Deze
nieuwsbrief is
samengesteld
door de Sectie Genealogie
van het Koninklijk
LGOG
Meer weten over de Sectie
Genealogie? Kijk dan op
onze site
Volg ons ook op
twitter!

Facebook Genealogiegroep
Genealogie Nieuwsgroep

De algemene ledenvergadering is alleen
toegankelijk voor de leden van de Sectie
Genealogie van het Koninklijk LGOG.
De lezing en rondleiding worden
georganiseerd in samenwerking met de
NGV afd. Zuid-Limburg
Aanmelden voor deelname aan de
ALV en deelname aan de lezing en
het bezoek aan het Salviuskerkje met
dit formulier of vi
secr-sg@fredbaltus.nl

Kalende
23 0ktober 2021
ALV en lezing/bezoek
Salviuskerkje, Limbricht
3 november 2021
Presentatie Genealogie
Gemeenschapshuis,
Panninge
9 april 2022
Limburgse dag van de
Familiegeschiedenis

Het adres is
Café Salde
Platz
6141 AT Limbrich
Bij binnenkomst zal gecontroleerd
worden op het hebben van een QR
code (of een papieren bewijs)

Bijdragen van Bert van
Laer, Arno Coopmans, Ton
van den Berg en Fred
Baltus

.
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SALVIUS KERKJE
Na de ALV (om ca. 14:30 uur) beginnen
de SG en NGV-ZL aan de eerste
gezamenlijke “post-corona”
ledenactiviteit in het nabijgelegen Sint
Salviuskerkje. Om te beginnen zal drs.
Guus Janssen een lezing verzorgen over
dit bijzondere kerkje met een uitleg over
de geschiedenis en bezienswaardigheden.
Daarna zal in twee groepen een
rondleiding volgen in en om het kerkje.
De Heilige Salvius was een
Merovingische heilige, bisschop en
martelaar uit de 7e en 8e eeuw, a omstig
uit het Franse Averni. Hij is werkzaam
geweest in Valenciennes en als
missionaris uitgezonden naar Vlaanderen.
Salvius zou beroofd en vermoord zijn
vóór 741 in het Noord-Franse Beuvrages.
In Europa wordt in een zestigtal kerken
de Heilige Salvius vereerd
De geschiedenis van het Salviuskerkje in
Limbricht gaat terug tot het einde van de
10e of begin van de 11e eeuw en werd
gebouwd als een zaalkerkje, opgetrokken
met maaskeien, waarvan alleen nog de
noordmuur resteert. In de 13e eeuw werd
een laatromaans koor aangebouwd en dit
koor heeft nog steeds de oorspronkelijke
kapconstructie. De oudste
gewelfschilderingencyclus van Nederland
(circa 1290) zijn te vinden in dit kerkje.
De iconen tonen guren of taferelen in
een onwerkelijke omgeving. Zo lijken in
Limbricht de guren te zweven in de
ruimte. De uit Keulen a omstige
schilder voegde een ruimtelijk element
toe. Bij de boodschap van de engel
Gabriël aan Maria en bij de verkondiging
van de engel aan de herders is telkens een
boompje opgenomen om ruimte te
suggereren. Merkwaardig genoeg bracht
ook de restauratie van de schilderingen
door Evert Schoonekamp een element
aan het licht dat ons van iconen
vertrouwd is: de sandalen van de
koningen blijken voorzien te zijn van

bladgoud om hun koninklijke status te
accentueren.

In de 15e eeuw werd de huidige zuidbeuk
in mergelsteen aangebouwd. De toren
vóór de zuidbeuk dateert van ca. 1458.
Voor de parochie Limbricht kwam in
1922 de nieuwe Sint-Salviuskerk gereed en
werd het oude kerkje aan de eredienst
onttrokken. Daarna kwam het kerkje
ernstig in verval, zoals goed zichtbaar is
uit de foto’s, van de vijftiger jaren van de
vorige eeuw, op de site van
rijksmonumenten.nl. Vanaf de zeventiger
jaren van de vorige eeuw werd dit kerkje
van a raak gered met een ingrijpende
restauratie. Tussen 1977 en 1984 werden
prachtige muur- en gewelfschilderingen
blootgelegd
Ongetwijfeld zal Guus Janssen op 23
oktober a.s. een boeiend verhaal weten te
brengen (ook voor genealogen) over dit
kerkje en haar geschiedenis. Al met al de
moeite van een bezoek waard.
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AGENDA ALV 23 OKTOBER 2021
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering SG LGOG op 23 oktober 2021
13:30 uur: Aanvang van de ALV; gecombineerd voor de jaren
2019 en 2020,
1. Opening door de voorzitter dhr. Bert van Laer
2. Ingekomen stukken en mededelingen.Notulen van
de vorige ledenvergadering d.d. 17 mei 2019, zie
verder in deze nieuwsbrie
Secretarieel
verslag over 2019 en 2020 door de
3.
secretaris de heer Fred Baltus
Redactioneel
verslag LTG 2019 en 2020 door de
4.
hoofd- en eindredacteur de heer Jan Hanssen
Financieel
verslag over 2019 en 2020 door de
5.
penningmeester de heer Kees Hessel
Begroting
2022
6.
7. Verslag van de kascontrolecommissie, 2018, 2019
en 2020
8. Contributie. Voorgesteld om deze te handhaven op
€ 25,- voor LGOG leden en € 30,- voor abonnees
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Verkiezing bestuursleden:
• Bestuursperiode van de voorzitter Bert van Laer
is in 2018 verlengd.
Voorgesteld wordt deze periode verder te
verlengen tot de ALV in 2022
• Aftredend is bestuurslid Liesbeth Dirks-Jessen
en de voorzitter van de commissie Heraldiek en
Banistiek René Vroomen.
Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Voorgesteld wordt om beiden te
herbenoeme
• Met het beëindigen van de functie hoofd- en eindredacteur door Funs Patelski kwam ook
de plaats in het bestuur vacant.
Voorgesteld wordt om de opvolger, Jan Hanssen, te benoemen tot bestuurslid
• Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10
dagen voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie
•
11. Activiteiten seizoen 2021-2022 (o.a. de Limburgse dag van de Familiegeschedenies op
zaterdag 9 april 2022 te Maastricht in het HCL
12. Sluiting

.
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NOTULEN ALV 2019
Notulen van de Algemene Ledenvergadering
van de Sectie Genealogie van het Koninklijk
LGOG gehouden op donderdag 16 mei 2019 in
het Museum van de Vrouw, Plats 1 (6101 AP) te
Echt
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter dhr. Bert van Laer opent om
19:30 uur de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Berichten van verhindering van bestuurslid
Liesbeth Dirks-Jessen, redacteur Funs
Patelski en het lid van de
kascontrolecommissie Henk Hermans
3. Notulen van de vorige algemene
ledenvergadering d.d. 16 juni 2018.
Inhoudelijk worden de notulen akkoord
bevonden en met dank aan de secretaris
goedgekeurd. Naar aanleiding van de
notulen wordt door de heer Majoor
opgemerkt dat het voorstel met betrekking
tot de kascontrole niet haalbaar is omdat
dit in het reglement voor de secties van het
LGOG zo geregeld is
4. Secretarieel verslag over 2018 door secretaris de
heer Fred Baltus.
Dit verslag wordt door de secretaris
voorgelezen. Het verslag van de secretaris
betre ende de Sectie Genealogie is in het
Jaarboek 2018 opgenomen. Het verslag
wordt voor kennisgeving aangenomen
5. Financieel verslag over 2018 en begroting 2019.
Onder de aanwezige leden wordt
jaaroverzicht 2018 en de begroting over
2019 uitgereikt. De penningmeester, de
heer Kees Hessels, geeft een nadere
toelichting. Het ledenaantal (en
contributie) is redelijk stabiel. Door losse
verkopen van het LTG en een batig saldo in
de exploitatie (met name ook de lagere

drukkosten van het tijdschrift), is het batig
saldo van de sectie verder gegroeid. De
begroting van de sectie voor het jaar 2019
laat een bescheiden positief saldo zien. De
leden hebben verder geen vragen of
opmerkingen over het nancieel verslag
2018 en de begroting 2017
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
De penningmeester meldt dat het
onmogelijk was om de kascontrolecommissie (en plaatsvervangers) bijeen te
roepen voor het uitvoeren van de
kascontrole. De voorzitter stelt voor dit te
verschuiven naar de volgende ALV waarmee
de vergadering akkoord gaat
7. Redactioneel verslag LTG over 2018.
De hoofdredacteur Jan Hanssen doet
verslag van het werk voor het LTG in 2018.
De redactie is blij dat Funs Patelski als
redacteur blijft doorgaan. De invoering van
het nieuwe huisstijl was tijdrovend en hulde
aan Funs voor zijn grote inzet daarvoor. De
redactie streeft ernaar om per tijdschrift
een goede verdeling te maken met
betrekking tot artikelen. Afgelopen jaar
waren er betre ende Z-L 8 artikelen, M-L 3
artikelen en N-L 5 artikelen. De artikelen
besloegen in totaal 138 bladzijden
8. Verkiezing bestuursleden.
Statutair is de voorzitter Bert van Laer
aftredend. De zoektocht naar een nieuwe
voorzitter is gaande, echter dit heeft tot nu
toe nog geen resultaat gehad. De
vergadering stemt in met de verlenging van
de bestuursperiode van de voorzitter. De
voorzitter doet een dringende oproep voor
kandidaat-bestuursleden voor onze sectie.
Aftredend zijn de secretaris Fred Baltus en
de penningmeester Kees Hessels. Beide
bestuursleden stellen zich kandidaat voor
een nieuwe bestuursperiode. Bij de
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secretaris hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. De vergadering
gaat per acclamatie akkoord met de
herbenoeming.
9. Contributie.
Gezien het nanciële resultaat, de
begroting voor 2019 en de verdere
nanciële vooruitzichten van de sectie ziet
het bestuur geen reden om de contributie
te verhogen. De vergadering gaat daarmee
akkoord
10. Benoeming kascontrolecommissie.
Voorzitter zal kandidaten benaderen om
zitting te gaan nemen in de
kascontrolecommissie om de kascontrole
voor de jaren 2018 (en t.z.t. ook voor het
jaar 2019) ter hand te nemen. De
vergadering gaat daarmee akkoord
11. Activiteiten seizoen 2019-2020.
Er staan nog enkele lezingen gepland samen
de Kringen LGOG en Familiekunde
Vlaanderen afd. Limburg. Het bestuur
heeft besloten om de samenwerking met de

JAARGANG 11 NUMMER 2 2021

afdeling Zuid-Limburg van het NGV verder
te versterken.
De voorbereiding zal gestart worden om,
samen met NGV-afdelingen en FV en met
de medewerking van het RHCL, in 2019
wederom de “Genealogiedag Limburg” te
organiseren
12. Rondvraag.
Er waren geen vragen vanuit de aanwezigen.
Opgemerkt werd door René Vroomen dat
op 13 oktober 2019 in Tongeren een
Genealogische Dag door Familiekunde
Vlaanderen Provincie Limburg vzw wordt
georganiseerd.
’s Middags vindt dan ook de uitreiking
van de Edmond Delhougne Penning
plaats
13. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor de
aanwezigheid en sluit de vergadering om
20:20 uur en attendeert de leden op de
lezing over Heraldiek en Familiewapens die
de heer René Vroomen zal geven
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LIMBURGSE DAG VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS

Vorig jaar, maar ook dit jaar, heeft de Limburgse dag van de familiegeschiedenis helaas niet
plaatsgevonden. De datum is nu zaterdag 9 april 2022 in het HCL te Maastricht. Zodra er meer bekend
is, wordt dit o.a. aangekondigd op de site van het LGOG, maar ook de site van de Limburgse dag van
de Familiegeschiedenis en natuurlijk in een nieuwsbrief.

OVERLEDEN
Afgelopen tijd zijn in beide Limburgen een aantal peilers
op het gebied van genealogie helaas overleden
• Mathieu Kunnen, 25-6-1951 / 15-8-202
• Riet Palmen, 17-11-1950 / 8-2-202
• Lambert Joosten, 12-9-1953 / 8-9-202
Mathieu en Lambert waren jarenlang, tot aan hun
overlijden, de steunpilaren van Koninklijke Vereniging
Familiekunde Limburg vzw in Belgisch Limburg.
Riet heeft jarenlang de genealogie in Nederlands Limburg
op haar handen gedragen en ze is vele jaren het gezicht
geweest van de Sectie Genealogie. Ze was van april 2002
tot en met mei 2013 voorzitter van de sectie en vanaf 2011
was ze ook lid van de redactie van het LTG.

TIP: ZOEKEN BIJ FAMILYSEARCH
Zoek je ook altijd bij familysearch.org Zoeken > Documenten
en dan verder? Als je op die wijze zoekt dan vindt je helaas niet
meer alle (nieuwe) gegevens. Op dit moment is Zoeken >
Catalogus een betere manier. Je kan dan op plaatsnaam zoeken
en als je dan ook nog online selecteert dan zie je alle online
documenten
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PERSBERICHT STICHTING EDMOND DELHOUGNE
Op 27 augustus jl. heeft de Stichting Edmond Delhougne in Roermond een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met de Universiteit van Antwerpen
Deze overeenkomst betreft de
samenwerking op het terrein van genetische
genealogie
Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline
genealogie een stevige transformatie door,
dankzij onder meer de digitaliseringsgolf en
het DNA-onderzoek
Met de samenwerkingsovereenkomst met de
Universiteit Antwerpen - vakgroep
erfgoedstudies - en in het bijzonder met
genetisch genealoog prof. dr. Maarten
Larmuseau (KU Leuven en Universiteit
Antwerpen) beoogt onze stichting inhoud te
geven aan deze transformatie voor een brede
doelgroep.
Via de samenwerking wordt beoogd om de
traditionele genealogie uit te breiden met
genetisch onderzoek
Naast professionals (in spe) en
geïnteresseerden in familiale en andere
vormen van sociale geschiedenis,
stamboomonderzoek en familiekunde,
geschiedenis van migratie, heemkunde,
archeologie en genetica, richt een en ander
zich tot wie zich wil verdiepen in het
potentieel van DNA in hedendaags
onderzoek en dat vanuit een
erfgoedperspectief in de breedste zin van het
woord
Vanaf september 2021 zullen daartoe aan de
Universiteit Antwerpen cursussen worden
gegeven op academisch masterniveau. Voor
de doelgroep, doelstelling en het programma
achter deze cursussen verwijzen wij hierbij
naar Voorouders en nakomelingen
Naast de studie aan de universiteit zullen er
vanaf 2022, in samenwerking met

Universiteit Antwerpen, ook cursussen op
het instituut in Roermond worden gegeven
voor belangstellenden.
De samenwerking richt zich uitdrukkelijk op
de wetenschappelijke ontwikkeling van
genetische genealogie en niet op de
commerciële toepassingen.
Het beleid van de stichting is uitdrukkelijk
ook gericht op het meer betrekken van jonge
mensen bij onderzoek en publicaties in het
kader van (genetische) genealogie.
Via de wetenschappelijke ontwikkeling, de
diverse samenwerkingsverbanden en de
verdere digitalisering van archieven beogen
wij de toegankelijkheid van genealogische
bronnen en de uitstraling van genealogie
voor een zo groot mogelijke doelgroep te
bevorderen
Voor meer informatie, cursussen en
symposia, kunt u terecht op de site van de
stichting

ACADEMIE VOOR GENEALOGIE
Begin september is de eerste talkshow in de serie "Boeren Burgers en Buitenlui" van start gegaan bij
de Academie voor Genealogie. Dit is een serie talkshows, waaraan ieder gratis kan deelnemen, geleid
door genealoog John Boeren.
Op hun website schrijven ze o.a. : Wij zijn de Academie voor Genealogie. We voegen verdieping toe
aan de basiskennis van een genealoog. Dat doen we door het geven van onderwijs, zowel in fysieke
vorm (cursussen, studiebijeenkomsten en workshops) als op digitale wijze (webinars)
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LIMBURGS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE
Onlangs is het septembernummer van het
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
verschenen. Hieronder de inhoudsopgave.

Geen lid van de sectie en toch interesse?
Bestelinformatie is hier te vinden!

• Peters in de Weerd, eilandbewoners in
Limbur
• Gulpen en de familie Huppert
• Huis Croonen in Tegele
• Genetische genealogie op academisch nivea
• Algemene Ledenvergadering van de Sectie
Genealogi
• Gesignaleerd: Genealogie (de) Goede(n)/
Go(o)de
• Gesignaleerd: Genealogie Familie Voncke
• Gesignaleerd: Genealogie (de) Saive

DIGITALE ARCHIEVEN IN DUITSLAND (NRW)
In Duitsland is men ook hard aan de weg aan het
timmeren om de archieven te digitaliseren. In de
vorige nieuwsbrief is hier al aandacht aan
besteed. Via deze link kan men online zoeken.

Als je kiest voor Nur met Digitalisat dan kan
men zoeken in de gegevens die al online staan.
Vul je bij Schlagwortsuche een zoekzin in dan
komt je bij de gewenste gegevens uit. Geef je
bijvoorbeeld PA 1102 in, dan kom je bij de
Kirchenbücher Landgerichtsbezirk Aachen terecht.
Deze site levert een toegang op naar de
gedigitaliseerde parochiegegevens
Hieronder een a eelding van de Parochie St.
Nikolaus in Eupen die op de site van de NRWarchieven te vinden is.
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AROLSEN ARCHIEF
Nu, meer dan 75 jaar na het einde van WOII worden
heel veel archieven openbaar. Eén hiervan is het Arolsen
Archief waar o.a. de nazislachto ers met een focus op
documenten met betrekking tot concentratiekampen,
dwangarbeid en ontheemden te vinden zijn.
Het archief is online doorzoekbaar op persoonsnamen,
maar je kan het ook zelf bezoeken of een aanvraag doen
Wil je meer weten over het archief dan kan je dit lezen
op deze pagina.Wil je direct aan de slag? Dan kan je hier
zoeken
Zo zijn in dit archief o.a. de gegevens van de vader van de
vroegere eindredacteur van het LTG te vinden. Hij is
vanuit kamp Amersfoort op transport gezet naar
Merseburg/ Halle Merseburg
In het boek Poolse wortels in Limburgse Grond staat
een autobiogra sch artikel van Funs Patelski hier over.

Presentatie Genealogie… Wat is
dat? Hoe begin ik
Op woensdagavond 3 november om 19:15
geeft Fred Baltus een presentatie over
bovengenoemd onderwerp in
Gemeenschapshuis In Kepèl, Kerkstraat 27
(Ingang via Kerkstraat), 5981 CD
Panningen. Aanmelden via de heer Jan
Verheijen op 06 37458193.

Hulp bij Genealogi
De Sectie Genealogie heeft behalve op
Facebook ook op groups.io een
discussiegroep. Doel is om elkaar te helpen
met genealogische vragen. Neem gerust
eens een digitaal kijkje!

Interesse in het 3e Limburgs
Kwartierstatenboek? Dit is nog te
verkrijgen via het bureau LGOG. Kijk voor
de inhoud en meer informatie op de site.
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