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Nieuws van het bestuur
Het bestuur bedankt alle 125 stemmers die op onze vereniging gestemd hebben bij de
Rabobankclubkascampagne. Het gewonnen bedrag is 965,94 euro.
Dit geld gaan we besteden aan het verder uitwerken van ons database systeem.

Werkgroep Maas en Waalse Geslachten
De werkgroep Maas en
Waalse Geslachten is
opgericht op14 januari
1980. De werkgroep
heeft als doel het
verzamelen van zoveel
mogelijk gegevens
over personen die in
Tweestromenland wonen
of gewoond hebben.
Het streven was om
allerlei archiefstukken
die betrekking hebben
op genealogie in het
werkgebied toegankelijk te maken voor bezoekers.
De werkgroep bestaat uit zeven leden.
De werkgroep heeft in de jaren 80 van de vorige
eeuw alle Doop- trouw- en begraafregisters van het
werkgebied gekopieerd en vervolgens geïndiceerd
door middel van fiches. Later zijn al deze gegevens
in de computer ingevoerd, zodat het zoeken naar
personen uit de periode van voor 1811
aanzienlijk werd vereenvoudigd. De
fiches zijn nog steeds ter inzage; de
achternamen zijn op de fiches fonetisch
gerangschikt, hetgeen voordelen kan
hebben bij achternamen die bijvoorbeeld
met een K of C geschreven kunnen
worden. Behalve over gegevens uit de
dorpen van Maas en Waal, beschikt
de werkgroep ook over gegevens van
aangrenzende gebieden.
Van alle Doop- trouw en begraafregisters
is er een kopie van het originele boek

in het documentatiecentrum aanwezig.
Op de website is te zien
wat er verder aanwezig
is. Op woensdagmiddag
is dit alles te raadplegen.
Er is altijd een van
de werkgroepleden
aanwezig die daarbij
behulpzaam kan zijn.
Echter, we worden
ingehaald door de tijd,
steeds meer verschijnt
er in de openbaarheid
op internet zodat iedereen thuis achter de PC een
stamboom kan samenstellen. Dit betekent dat de
werkzaamheden van de werkgroep aanzienlijk
veranderd zijn in het meer ondersteunen bij de
digitale speurtocht naar voorouders om zo een
familiegeschiedenis te kunnen samenstellen.
Ook het zorgvuldig bewaren en opslaan van de
gegevens vraagt hierbij de nodige
aandacht.
Daarnaast zijn de werkgroepleden
regelmatig aanwezig bij evenementen
en bijeenkomsten om uit te dragen wat
we zoal doen.
In het tijdschrift staat er elk kwartaal
een kwartierstaat die is samengesteld
door een van
de leden van de werkgroep.
Leo van Stippent

De werkgroep Maas en Waalse geslachten van
de Historische Vereniging Tweestromenland
is op zoek naar enkele vrijwilligers

De werkgroep richt zich op het bestuderen van familiegeschiedenis van families afkomstig uit het Land
van Maas en Waal.
De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van mensen die met hun
familiegeschiedenis bezig zijn. Niet alleen met de documenten die in het documentatiecentrum te vinden
zijn, maar ook per computer en via internet.
De werkgroep bestaat uit 7 vrijwilligers en is naarstig op zoek naar aanvulling.
Wij zoeken bij voorkeur mensen die;

Taken;

-

-

-

kennis en ervaring hebben met genealogisch
onderzoek,
interesse hebben in geschiedenis,
om kunnen gaan met eenvoudige
computerprogramma’s,
op een prettige manier met mensen om kunnen
gaan en kunnen samenwerken,
het prettig vinden om mensen op weg
te helpen met hun zoektocht.

-

het op toerbeurt op woensdagmiddag samen
met anderen in het documentatiecentrum
aanwezig zijn om bezoekers wegwijs te maken
en hun te ondersteunen bij hun zoektocht.
het mede verzorgen en bemannen van een
kraam bij presentaties zoals b.v. Hernense
Stratenmarkt en andere evenementen.
3 x per jaar een vergadering bijwonen.

Heemkundekring Pagus Balgoye
Ook dit jaar organiseert heemkundekring “Pagus
Balgoye” ter ere van Sint Jan een Openluchtmis
bij de Oude Toren en wel op zondag 23 juni om
11 uur. Deze keer met een bijzonder tintje, omdat
het voor Pater Aloys van Velthoven de laatste
keer is, dat hij voorgaat in deze viering en voor
Pater Yves Mambueni Makiadi zal het zijn eerste
Openluchtmis in Balgoy zijn. In de Oude Toren is

een kleine expo ingericht, waarbij pater Yves zich
wat uitgebreider aan zijn parochianen voorstelt
d.m.v. voorwerpen uit zijn geboorteland (Kongo)
en een foto overzicht over zijn opleidingsplaatsen
en eerdere parochies. Na afloop van de dienst is er
natuurlijk weer koffie met iets lekkers. U bent van
harte welkom

OPENLUCHTMIS
Zondag 23 juni a.s

BALGOY

11 uur bij de Oude Toren

Rubriek WEETJES
Van Henk de Kleijn

Memorie van Successie
De aangifte van het recht op successie geeft
informatie over de bezittingen en de erfgenamen
van de overledenen.
Wanneer de overledenen minder dan 300 gulden
bezat behoefde er geen successierechten betaald te
worden en werd, na 1856, in de index aangetekend
dat er geen vermogen was. (b.v. G.V.O., V.O.S of iets
dergelijks).
De aangifte van successie in het Rijk van Nijmegen
zijn na te zien op het Gelders Archief.
Een directie link is te vinden op de web-site van de
Historische Vereniging Tweestromenland.
Op de site van het Gelders Archief kan ook gezocht
worden op 0034 Memorie van Successie, kantoor
Nijmegen.
Onder “inleiding” vindt men informatie en een
zoekstrategie.
Onder “inventaris “ kan men de aangiften vinden.
De aangiften zijn te vinden onder nummer 1.

Tot 1856 is er geen register van deze aangiftes
en moeten de aangiftes één voor eén doorzocht
worden.
Soms is wel een maandregistratie aanwezig.
Overlijdens na 1856 zijn opgetekend in een
alfabetische index onder nummer 2.
Hier dient men eerst, aan de hand van het
overlijdensjaar, de juiste film te zoeken.
Een film bevat een of enkele jaren waarin de
overledenen op alfabet en daarna op datum zijn
ingeschreven.
Kolom 2 van deze index geeft het registernummer
weer.
Op dit registernummer is de aangifte terug te
zoeken in de aangifte onder nummer 1.
Ook hier weer eerst het jaar zoeken daarna het
registernummer.
De aangiftes zijn gratis te downloaden.

In de nieuwsbrief van mei is melding gemaakt van het doorzoeken van gegevens bij het Gelders Archief
van de ORA`s, en de Openbare Rechtelijke Archieven.
Inmiddels zijn deze (en anderen) archieven te bereiken via een directe link op onze website,
www.tweestromenland.com.
Heeft u ook een wetenswaardigheid die u aan andere leden van de vereniging kenbaar wilt maken. Stuur
dan een mail naar mij Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com

Algemeen nieuws:
DVD Bewaorsmiense
Tijdens de voorstellingen van de musical Leste Snert door de Bewaorsmiense zijn er video-opnamens
gemaakt. Het is mogelijk om een dvd te bestellen à 15,- euro per stuk. Ook van eerdere voorstellingen
is dit nog mogelijk.
U kunt bestellen bij Ria van de Velden, j.velden14@upcmail.nl

Feest 100 jarig bestaan Steenfabriek
De Vogelensangh in Deest
Op zaterdag 22 juni (van 11.00 tot 15.00 uur) wordt
een open dag georganiseerd op Steenfabriek De
Vogelensangh Munnikhofsestraat 33 te Deest.
De Open dag wordt georganiseerd om het 100 jarig
bestaan te vieren. Steenfabriek De Vogelensangh
is een Rijksmonument en de enige nog met kolen
gestookte ringoven in Nederland.
Een uniek monument waar het Land van Maas
en Waal trots op mag zijn. Buiten rondleidingen
zijn er ook nog allerlei andere activiteiten zoals
straattoneel en zang georganiseerd door de
Bewaorsmiense. Dit is gebaseerd op het eerder
vertoonde toneelstuk over de Baksteen Industrie

rond 1900, Klaore armoei. En dat allemaal in
het Maas en Waals dialect. De Kleding voor dit
straattoneel is door De Historische Vereniging
Tweestromenland ter beschikking gesteld. Ook
zijn er diverse benodigdheden te zien van het
Museum Tweestromenland te Beneden Leeuwen.
Verder zijn er uiteraard activiteiten voor kinderen
zoals een springkussen en onder begeleiding
kleien. De Muzikanten van Trio Raak zullen het
geheel muzikaal ondersteunen. Kortom een mooie
gelegenheid om op een ontspannen manier in de
keuken te kijken van dit unieke monument.

ATELIERMUSEUM JAC MARIS

NIEUWE TENTOONSTELLING: Wim van Woerkom, veelzijdig en gedreven
Op 29 juni komt de burgemeester van Nijmegen
naar ons Ateliermuseum om het eerste exemplaar
in ontvangst te nemen van een boek over Wim
van Woerkom. Van Woerkom is een van de
belangrijkste kunstenaars geweest in het Nijmegen
van de vorige eeuw. Hij ontwierp glas-inloodramen voor het stadhuis, voor kerken, scholen
en bedrijfspanden, hij legde de wederopbouw
van de benedenstad vast in tekening en ets en hij
portretteerde tal van prominenten uit bestuurlijk
en universitair milieu. Zijn vlotte etsen van de
Stevenskerk, de Commanderie van Sint-Jan en het
Valkhof, van de Ooijpolder en het landschap langs
de Waal hangen nog in menig interieur.
Ook in Heumen heeft hij zijn sporen nagelaten.
Want de Heumense Jorisschool kreeg bij zijn
nieuwbouw behalve keramiek van Jac Maris een
glas-in-loodraam van Wim van Woerkom. De twee
kunstenaars hebben trouwens op verschillende

plaatsen samengewerkt, onder meer in scholen en
kerken in Nijmegen, Wamel, Herten en Sevenum.
Het grote modehuis in de Burchtstraat tegenover
het stadhuis heeft zowel beeldhouwwerk van Maris
als glas-in-lood van Van Woerkom. Beiden waren
ook goede bekenden in de kunstgalerij van Wim
Polman in Malden.
Het boek dat het Marismuseum nu presenteert
is rijk geïllustreerd. Met zijn meer dan 300
afbeeldingen is het een document over het leven
in het Nijmegen van de vorige eeuw. Dankzij een
subsidie van het Prins Bernhardfonds is de prijs
slechts 25 euro.
Na tentoonstellingen over Peter Roovers, Albert
Meertens, Jac Maris en Els Tervoort plaatst het
Ateliermuseum Jac Maris hiermee opnieuw een
interessante kunstenaar uit onze eigen regio voor
het voetlicht.

In juli en augustus wordt er geen nieuwsbrief verstuurd. Even vakantie.
U kunt mij wel gewoon wetenswaardigheden sturen.
Welke werkgroep meldt zich aan voor de nieuwsbrief van september?
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag melden bij
Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com.
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