
 

 
UITNODIGING 

 
PATER SANGERSKRING MAASEIK 

 Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg 

• Webstek : www.patersangerskring.org 

• Voorzitter:  Jos Henckens, tel. +32 494 78 66 65, joshenckens@teletraffic.be 

• Erevoorzitter: Tony Van Wijck 

• Secretaris : Jan Rutten , tel. +32 89 81 19 42, jan_rutten@skynet.be       

• Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26, lene.annie.metten@skynet.be 

• Bankrelatie : 453-4099021-85   -   IBAN: BE89 4534 0990 2185  -  BIC : KREDBEBB 

 

 

 
Waarom is genealogie in onze regio zo moeilijk? 

Voordracht door Thieu Wieërs 
Donderdag 20 februari 2020 - 20.00u. - Brasserie De Beurs Maaseik 

 

Geachte leden en belangstellenden 
 
Thieu Wieërs uit Geistingen kent u ongetwijfeld van voorgaande, 
zeer gesmaakte voordrachten vol merkwaardige anekdotes voor 
onze Kring. Hij is een gepassioneerd genealoog, maar is vooral 
nauwgezet kritisch en historisch voorzichtig door zijn conclusies 
uitsluitend te baseren op ondubbelzinnige originele historische 
bronnen. Frequent archiefonderzoek is dan ook één van zijn 
voornaamste activiteiten. 
Hij publiceerde onder meer in 1985 Wij zullen u met assen lonen  
over de Bokkenrijders in onze streek. Verder kan u zijn 
conclusies lezen in de heemkundige tijdschriften Doa roastj get 
(GHK Kinrooi) en De Kroetwès (GHK Het Land van Thorn). 
Van hem ontvingen we volgende inleiding tot zijn exposé.  
 
Onze regio? 
 
Een gebied op de echte Limburgse kaart met als uiterste punten: 
Meijel in het noorden, Stokkem in het zuiden, Bree in het westen 
en Echt in oosten. Een ruitvorm van noord naar zuid 40 km, van 
west naar oost 25 km. 
Toevallig? Vier Franse kantons uit 1795? Weert, Heythuysen 
Maaseik en Echt. 
Hopelijk kent iedereen zijn aardrijkskunde. 
Groot genoeg om de avond gevuld te krijgen. 
 

 
 

Kaartje van de bestuurlijke verdeling van de omgeving van 
Maaseik (18de eeuw). 

 
Afbeelding: Wim Bosmans - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66494922 
 
Een gebied met schuivende schuivende grenzen. 

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 
provincies, kantons, gemeenten, parochies en bisdommen. Zelfs 
van gewoonten. 
Dit alles deed de mens, maar de Maas stroomde er ook nog. 
 
Om de verwarring nog groter te maken vallen de grenzen 
parochies dikwijls niet samen een juridisch gebied of een 
gemeente. 

De inwoners 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. Belangrijke zaken past traagheid.  
De vraag die men zich voortdurend moet stellen is: “Waar moet 
men ter kerke en waar gaat men ter galge?” 
 
De puzzel. Gelardeerd met grote en kleine enclaves 

Aan enclaves is er geen tekort. Gaande van Ass, Winkel, Katert, 
het Solt, de Ketel en Haler, tot Kelpen, Oler en Ell. Wie weet ze 
allemaal liggen? 
Molenbeersel werd in 1845 een nieuwe gemeente. 
Ze werd samengesteld uit acht stukken van andere oudere 
gemeenten. Welke? 
Waarom trouwden die van Kinrooi niet met die van Bree? 
Nog in 1947 weet de Maaseiker lijsttrekker voor de CVP niet waar 
precies het Maaseiker-Solt ligt. Hij ging de stemmen zoeken in 
Gruitroder-Solt.  
 
Gepokt en gemazeld met zwarte en grijze gaten  

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 werden nooit gemaakt. Visserweert werd 
gewoon over het hoofd gezien.  
Kortom: er is heel wat te vertellen. 
 
Tenslotte 

Er zal ook (als er nog tijd over is) aandacht besteed worden aan: 
De emigratie van de vele jonge mannen die vooral als herder 
naar het gebied van het verre Vlaanderen, Henegouwen en 
Zeeland trokken. Dit verschijnsel verdampte na 1840. 
De seizoensarbeid naar Haarlem, Leiden en Dordrecht. De 
katholieke enclave Heemstede was een favoriete verblijfplaats.   
De massale trek naar het aanliggende Rijnland, startend rond 
1870 en teruglopend vanaf 1905, evolueert naar het drama van 
1914-1918.  
____________________________________________________ 
  
Praktisch: 
  
Dag/tijd: donderdag 20 februari 2020 – 20.00u. 
Locatie: Brasserie De Beurs - Markt 7  Maaseik 
Toegang: 3-5 €. 
____________________________________________________ 
  
Wij bevelen u ook onze volgende activiteiten aan: 
  
Do. 05 maart 2020 - 20.00u. - Lezing door Anne van Grevenstein 
over De restauratie van het Lam Gods. - Aula Sted. Academie. 
 
Zat. 14 maart 2020 - Daguitstap naar Gent met bezoek aan de 
Sint-Pietersabdij en de tt. Van Eyck, een optische revolutie. 
____________________________________________________ 
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