Kiek ins
nao bove

Volgende week woensdag 26 september van 13.00 – 21.00 uur:
het Famillement van het Internationaal Congres voor heraldiek en
genealogie met verschillende activiteiten in het Rijksarchief (RHCL),
St. Pieterstraat 7, de Bonbonnière, Achter de Comedie 1 en het Centre

Jef Bartelet, VMG 19-09-2012

Ceramique, Plein 1992.
Alles gratis toegankelijk met voor iedere bezoeker een flyer met een

Heraldische wandeling door het oude Maastricht
op 26 september gratis verkrijgbaar in het RHCL en de Bonbonnière

Is nu nog niet maar aan het
eind van de week wel ook
volledig te bekijken én te
downloaden op:

www.maastrichtsegevelsten
en.nl/heraldischewandeling.
pdf

en om 16.00 uur voor genodigden in het auditorium van het RHCL de presentatie van het boek

Chronogrammen in Maastricht
meer informatie over dit boek:
kijk op
www.maastrichtsegevelstenen
.nl/boekchronogram/aanbod1.
htm )
te bestellen op
http://www.mooilimburgswebshop.nl/pr
oducts/220849

Een beperkt aantal
exemplaren zal 26 september
te verkrijgen zijn aan onze
verkooptafels in het RHCL én
de Bonbonnière.
Nog andere boeken van
chronogrammen en /of
gevelstenen zullen dan daar te
koop zijn.

(voorlopig) Programma
13.00-21.00

13.00-15.00
14.00-15.00
15.30-16.00
16.00-16.30

Famillement

Genealogische markt in RHCL
Heraldische en antiquarische markt in
La Bonbonnière
Rondleidingen door RHCL
Lezingen-carrousel in auditorium van het RHCL (zie
onderstaand)
Aanbieding familiearchief Nève (auditorium)
Presentatie boek 'Chronogrammen in Maastricht' van
Bernard Grothues & Jef Bartelet. (auditorium)
Tevens officiële aanbieding van de Heraldische
Stadswandeling Maastricht

Inleiding tentoonstelling in RHCL over dood en begraven
door de eeuwen heen (auditorium)
Openingshandeling tentoonstelling (op het koor)
17.00
Rondleidingen door RHCL / Tentoonstelling open voor
17.00-19.00
bezoek
17.30-20.00
Vervolg lezingen-carrousel in auditorium RHCL
Sprekers Lezingen-carrousel zijn o.a. : Lilian de Bruijn
over ‘Schrijven van familiegeschiedenis’, Ron Habiboe
over ‘Molukse Voorouders’, Régis de la Haye over
‘Waalse migranten in Limburg’ en Funs Patelski
over 'Limburgse verwantschappen’.
16.30-17.00

Hele dag

Heraldische Stadswandeling (op eigen gelegenheid).
Locaties van Famillement zijn opgenomen in wandeling,
zo ook het station van Maastricht.
Expositie over Ex Libris in Centre Ceramique met o.a.
originele tekeningen van Daniël de Bruin
Dhr. de Vries verzorgt twee maal een rondleiding door
Protestants Maastricht. Vertrek bij RHCL.

Aan het begin van de congresweek is op maandagmiddag 24 september Prins Willem Alexander aanwezig in de
Bonbonnière bij de opening van het congres.
Ter gelegenheid daarvan heeft Bernard Grothues twee chronogrammen gemaakt; eentje op het thema van het congres
en een die Zijne Koninklijke Hoogheid welkom heet.

‘grenzen VerVaLLen, nIeUWe ontstaan’
aLs Leer en theMatIek
koos het XXXe InternatIonaaL Congres
‘grenzen In geneaLogIe en heraLDIek’
(2012)
XXXe Internationale Congres voor Genealogie & Heraldiek

Het welkomschronogram zou als spandoek een plek krijgen op de gevel van de Bonbonnière en de prins zou daarvan een
korte explicatie krijgen bij zijn entree.
Tenminste, dat was het voornemen van Bernard Grothues en Jef Bartelet, maar het organiserend comité is van mening dat
dit niet past in het programma van het congres en ook dat het protocol daar geen ruimte voor biedt.

