PROGRAMMA 14 MEI 2022.
Int Brookx te Stevensweert.
-

10.00 uur: inloop met koffie en vlaai.
10.30 uur: begin jaarvergadering.
12.00 uur: einde jaarvergadering.

Daarop aansluitend LUNCH.
Het bestuur heeft besloten om u, als lid van Amici Insulae, een gratis lunch aan te bieden.
Dit als tegemoetkoming aan het einde van de vervelende Coronatijd die wij met zijn allen
gedeeltelijk en steeds meer achter de rug hebben.
Echtparen melden zich ieder apart aan. De bedoeling is dat u uw aanwezigheid te kennen geeft op
het secretariaat, t.w.

info@amici-insulae.nl
Inschrijving kan t/m 10 mei.
Na inschrijving krijgt u op 14 mei ter plaatse een bewijs van inschrijving en kunt u aan de lunch
deelnemen.
Mocht u aangewezen zijn op een aangepaste plaats tijdens de lunch en lezing, geeft u dat aub te
kennen aan ons.
Zo ook als wij met de lunch rekening kunnen houden met een eventueel dieet.
Middagprogramma:
-

13.00 uur: lezing door Thieu Wieërs: Waarom is genealogie in onze regio zo moeilijk?
15.00 uur: einde middagprogramma.

Na het formele gedeelte van deze dag is er gelegenheid om nog na te kaarten op het terras met
hopelijk goed weer.
=====================================

Op de volgende pagina staat de lezing van Thieu Wieërs.

Waarom is Genealogie in onze regio zo moeilijk?
Onze regio is een gebied op de Limburgse kaart met als uiterste punten: Meijel in het noorden,
Stokkem in het zuiden, Bree in het westen en Echt in het oosten. Een ruitvorm van noord naar zuid
40 km en van west naar oost 25 km.
Nadat de Franse revolutionairen in 1795 in ons gebied de legpuzzel terugbrachten tot één blad
trokken de Belgische opstandelingen er in 1830 (1839-1843) opnieuw een streep door.
Herschikkingen drongen zich opnieuw op.
Maar niet alleen de landsgrenzen verschoven, maar ook die van de provincies, kantons, gemeenten,
parochies en bisdommen. Zelfs van gewoonten.
Dit alles deed de mens, maar de Maas stroomde er ook nog en niet altijd zoals nu. Ze is niet altijd
braaf. Dat weten de grensbewoners als niemand anders.
Het gebeid tussen Pol en Panheel wordt in de Franse periode nog een aparte gemeente om in 1820
verdeeld te worden tussen Heel en Wessem.
De inwoners van Kelpen moesten eerst ter kerke in Grathem, kregen het recht op een aparte kerk in
1794. Maar…..die kerk kwam er pas in 1934-35.
Aan enclaves is er geen tekort, De gemeente Molenbeersel wordt pas in 1845 gevormd uit de resten
van Stramproy, twee delen van Hunsel, twee enclaves van Ittervoort, twee delen van Neeritter en
twee van Kessenich.
Sommige primaire bronnen voor genealogisch onderzoek zijn zoek (Nunhem) of verbrand (Geistingen
en Baexem)
De service van de rijksarchieven is niet overal van het Maastrichtse niveau.
Dat je voor heel wat zaken uit onze regio in Duisburg (voor enkele jaren in Dusseldorp of Brühl) moet
zijn of natuurlijk in Luik, Hasselt of Brussel is vrijwel onbekend en schrikt af.
De Franse volkstellingen uit 1796 van Echt gingen verloren, die van het Ven en Wurfeld (grote
gehuchten van Maaseik) werden zelfs nooit gemaakt. Visserweert werd gewoon over het hoofd
gezien.
Wat te denken over de emigratie van de vele jonge mannen naar andere gebieden, de
seizoensarbeid elders, de massale trek naar het aanliggende Rijnland.
Kortom: er is heel wat te vertellen, waarom Genealogie in onze regio zo moeilijk is.

