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Activiteit:

Lezing over “De familie Sogelee en andere Franstalige
familienamen in Limburg”

Wanneer:

Op dinsdag 15 maart 2016 van 20:00 tot 22.00 uur

Locatie:

Café Zalencentum Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen.

Aan de leden van de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG,
De sectie Genealogie organiseert in samenwerking met de Kring Valkenburg en Heuvelland en de
heemkundevereniging Klimmen een lezing door de heer Régis de la Haye met als titel

“De familie Sogelee en andere Franstalige familienamen in Limburg”.
Over de lezing
Veel Walen, zeker uit de nabije provincie Luik, hebben voorouders in Zuid-Limburg. En in ZuidLimburg zijn er veel mensen die van Waalse families afstammen. In Klimmen en omgeving vind je
hier de nodige voorbeelden van, zoals bijvoorbeeld ook zijn eigen De la Haye familie.
Migraties zijn van alle tijden en de grenzen waren zeker niet potdicht. Tijdens de lezing zal hieraan
de nodige aandacht besteed worden. Indien je voorouders uit Klimmen komen zullen in jullie
kwartierstaat vrijwel vanzelfsprekend Franse/Waalse voorouders aanwezig zijn.

Over de spreker
Régis de la Haye is uitermate goed op de hoogte van de
bevolkingsmenging die in en verre en nabije verleden tot stand
gekomen is. In onderstaande tekst kun je dit constateren.
Genealogisch onderzoek in Maastricht en in Zuid-Limburg is voor
Franstalige onderzoekers nu eenmaal niet gemakkelijk. Allereerst
moet men toch enige kennis van de taal hebben. Maar vooral, men
moet in de studiezaal op weg geholpen worden, en gewezen worden
op alle beschikbare bronnen, ingangen en indices.
In 1988 heeft Régis de la Haye, archivaris bij het Rijksarchief, een
franstalig A5-gidsje van 24 pagina’s gemaakt, onder de titel Petit
Guide généalogique Liège-Limbourg. Ondertussen is dit gidsje
natuurlijk lang en breed achterhaald: internet bestond nog niet en de
pc was nog niet echt ingeburgerd. Hij heeft inmiddels een nieuwe
uitgave verzorgd van de Petit Guide généalogique Liège-Limbourg.
De Kring Valkenburg start om 19:30 met een jaarvergadering
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