Sectie Genealogie
Dames en heren leden
van de Sectie Genealogie

Sittard, april 2012

Geacht lid,
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit tot het bijwonen van een
lezing over:

Bezit en eigendom van de
veertiende tot de achttiende eeuw

Sectie Genealogie
Horatiuslaan 15
6135 HW Sittard
Tel: 046-4514600

door

Rombout Nijssen

E-mail:
irmalommen@home.nl

Op dinsdag 17 april 2012 om 19.30 uur te Valkenburg
in Grand Hotel Monopole, Nieuweweg 22.
043-6013545
Het hotel ligt op 5 min. loopafstand vanaf het station Valkenburg.
Het station uitkomend links af en einde weg rechts af.
Het hotel ligt dan aan de overkant schuin links.
Deze lezing vindt plaats in samenwerking met
LGOG Kring Valkenburg en Heuvelland en de Sectie Genealogie.
Toegang niet leden € 2,-

De spreker:
Rombout Nijssen, Rijksarchivaris van het Provinciaal Rijksarchief te Hasselt (België).
Onderwerp:
Wie zijn stamboom uitwerkte, komt wel eens in de verleiding om meer over al die personen
te weten te komen dan de belangrijkste data in hun leven. Erfenisaangiften bijvoorbeeld, of
akten van verkoop of van deling van onroerend goed geven een aanwijzing over de welstand
van onze voorouders.
Akten uit de periode na 1800 zijn vrij goed te begrijpen, ook al zijn ze in sommige gevallen in
het Frans opgesteld. De inhoud van de akten en de terminologie die er in voorkomt vanaf
1800, verschillen niet veel van de taal die notarissen vandaag in hun akten gebruiken.
Voor stukken uit de periode vóór 1800 ligt dat anders. In akten uit de periode van de
middeleeuwen tot de achttiende eeuw komen we begrippen tegen als: cijns, leengoed,
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relieven, keurgoed of tienden. Al te vaak blijft de betekenis daarvan onduidelijk, en toch is
het systeem dat daar achter schuilgaat erg eenvoudig en helder.

Stuk schepenbank Limbricht

Op dinsdag 17 april spreekt Rombout Nijssen op een bevattelijke manier over bezitsvormen
in het ancien regime: over de ontwikkeling van gemeenschappelijk bezit, over leengoederen
en cijnsgoederen, over pacht en over eigendom en bezit. Daarbij komen ook de
schepenbanken, leenhoven en laathoven aan bod en hun rol in de registratie van bezit.
Weer een avond om niet te missen!
We hopen u te verwelkomen op 17 april in Valkenburg.
Namens het bestuur van de Sectie Genealogie
Secretaris
Irma Lommen - Salden
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