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Alexander Franciscus van Beurden
en zijn rol bij de vondst van de man-en-paard-uitrusting
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Voorwoord
Hieronder - en in andere bestanden, uitgebreider - vindt u in kort bestek hoe de
vondst van de Peelhelm en bijbehorende voorwerpen in Helenaveen echt in zijn werk is
gegaan.
Helaas moet ik weer constateren dat eigenlijk alles van elkaar wordt overgeschreven,
zonder dat er veel eigen onderzoek aan te pas komt.
Bot gezegd is de kennis over de Peelhelm van nu niet veel verder dan die van de zomer
1911! Erger nog, bepaalde details in websites kloppen duidelijk niet, niet alleen de
datum van de vondst, maar ook de omstandigheden en de achterliggende oorzaken worden
verkeerd voorgesteld.
Krantenberichten, het weekblad Buiten, wetenschappelijk verslag van Evelein
Aan de hand van krantenberichten van ooggetuigen kunnen we een tamelijk nauwkeurige
reconstructie maken van de gebeurtenissen vanaf woensdag 15 juni 1910.
De datum van de vondst is altijd gesteld op vrijdag 17 juni, maar dat zal echt
herzien moeten worden naar 15 juni. Van Beurden komt 5 dagen later, op maandag 20
juni op bezoek en maakt een snelle, maar tamelijk nauwkeurige beschrijving van de
helm en andere vondsten. De bijbehorende tekening plus tekst komen in het weekblad
Buiten van 2 juli 1910. Dit is dan de eerste (bij mij) bekende afbeelding, een foto
is niet bekend.
De wetenschappelijke beschrijving van de vondst door M.A. Evelein van het voorjaar
1911 geeft een goed beeld van de samenstelling van de helm. Daarbij zijn ook
afbeeldingen, foto's, opgenomen.
Ontbrekende wangklep en munten
Hieronder vindt u een verklaring voor het ontbreken van de wangklep en (minstens) 2
munten. Deze werden door een andere arbeider gevonden. Van Beurden meldt dat zowel de
zijplaten als de achterplaat is gevonden, maar dat een zijplaat (net als 2 munten)
door een andere arbeider gevonden is. Waarschijnlijk wordt de helm volledig aan de
mensen getoond, maar was bekend dat Smolenaars niet alles in één keer gevonden had en
dus niet de enige eigenaar was.
Een centrale rol speelt Frans van Beurden. Op verzoek van het Rijksmuseum gaat hij
kijken. Dan weet hij al dat een zijplaat niet bij de vondst van Smolenaars hoort.
Waarschijnlijk worden de eigendomsrechten van de twee (of drie) vinders goed
gescheiden gehouden, formuleringen in de krant duiden daar ook op: Ook de mooie
zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond men.
Er staat dus niet hij, nl. Smolenaars, maar men, duidelijk meer dan één persoon.
Het kan heel goed zijn dat van Beurden de wangklep en munten “verworven” heeft. Dat
hij er interesse in had, was duidelijk, want hij “verzamelde” alles wat met
oudheidkunde te maken had. Zó, dat dat tot op de dag van vandaag te merken is aan
ontbrekende documenten in archieven!
Nazaten van Frans van Beurden
Enkele nazaten van Frans van Beurden hebben ook belangstelling voor de gehele
geschiedenis en zullen proberen uit te vinden of er nog iets in de familie te vinden
is. De foto hierboven van A.F. van Beurden komt van A.E. van Schoonhoven van Beurden,
kleinzoon.
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Mijn bevindingen m.b.t. Frans van Beurden

60

65

Naar mijn idee moeten we A.F. van Beurden verdenken van handelingen die het daglicht
(van de moderne oudheidkundige) niet kunnen verdragen.
Zijn schrijfwoede heeft een enorme lijst artikelen, boeken, oplossingen voor
maatschappelijke problemen, e.d. opgeleverd, maar werkelijkheid en fictie zijn maar
zeer moeilijk te scheiden in zijn geschriften.
Meerdere mensen hebben al dan niet in het openbaar opgemerkt dat zijn (manier van)
werken meer kapot heeft gemaakt dan dat het nuttig is geweest. Dat neemt niet weg dat
hij op talloze plaatsen geciteerd wordt, maar kritisch wordt dan niet gekeken naar de
inhoud van zijn stukken.
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Hieronder enkele onderwerpen gerubriceerd over de jaren heen, maar allereerst de
gegevens m.b.t. de Peelhelm.

Bemoeienissen van A.F. van Beurden met de Peelhelm
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Op 15 juni 1910 vindt Smolenaars in de Peel bij Helenaveen de Peelhelm. Op 20 juni
bezoekt A.F. van Beurden het huis van de vinder te Meijel en wellicht de vindplaats.
Hieraan voorafgegaan zijn enkele krantenberichten op 18 en 19 juni. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 18 juni meldt dit in de ochtend- en avondeditie. De dageditie van de NRC meldt het ook nog, in andere bewoordingen, en de vindplaats
Helenaveen wordt dan Meijel.
Het lijkt erop dat het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden door de krantenberichten in
de landelijke kranten van 18 juni is gewaarschuwd en hun agent (correspondent) van
Beurden die in de buurt woont, telegrafisch verzoekt te gaan kijken. Dat moet dan
waarschijnlijk 19 juni zijn gebeurd. De volgende dag bezoekt van Beurden samen met
burgemeester Jan Truijen van Meijel dus Smolenaars thuis.
De krantenberichten van 21 juni geven geen nieuwe informatie. Vanwege het aantal
beperkte dagen dat de kranten uitkomen, is dat wel te verklaren.
Op 23 juni inventariseert de gemeente Deurne nauwkeurig de vondst - maar wellicht
niet volledig - om volgens de wettelijke voorschriften de Commissaris van de Koningin
en de Minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte te stellen.
Op 25 juni verschijnt van de hand van van Beurden een uitgebreid artikel in de krant,
met veel details, duidelijk aan de hand van zijn bevindingen van 20 juni. Maar in het
eerste deel van het artikel verbindt hij de vondst aan de Peel en de sagen eromheen.
Van Beurden gebruikt zeer regelmatig het woord “merkwaardig', in andere artikelen
later ook wel “curieus”. Dat gebeurt ook hier weer, het wordt verder door hem geen
schat, maar vondst genoemd.
De dagen daarna, 27 en 28 juni, komen er nog meer berichtjes in de krant, maar die
gaan dan meer over het eigendom.
Het weekblad Buiten, waarin van Beurden regelmatig schrijft, vinden we van zijn hand
in de uitgave van 2 juli een beschrijving met tekening van de helm-onderdelen en
andere delen van de vondst. Onder de kop van het artikel vermeldt hij (15 JUNI 1910).
Hiermee wordt overduidelijk de datum van de vondst vastgelegd op 15 juni. De door
iedereen gehanteerde datum 17 juni is fout: de communicatiemogelijkheden van 1910 in
een verlaten streek als de Peel waren echt nog niet zo, dat in de middag van 17 juni
een notitie over de vondst geschreven kon worden, verstuurd naar de krant en 's
avonds gezet om het de volgende morgen al te publiceren. Overigens bevonden zich in
Helenaveen en Meijel wel degelijk een telegraaf- annex telefoonkantoor; Helenaveen
krijgt medio 1906 een hulptelefoonkantoor. Het museum in Leiden had meerdere
telefoonlijnen, en vader en zoon Holwerda (de directeur en onder-directeur van het
museum) hadden toen al waarschijnlijk een telefoon aan huis. In ieder geval wel in
1915.
Nadat van Beurden op 20 juni een bezoek gebracht heeft aan de vinder zal hij
ongetwijfeld direct zijn bevindingen hebben doorgegeven aan het museum in Leiden.
Deze komt snel in actie om de Peelhelm proberen te verwerven. Op 16 juli wordt
tenminste gemeld dat de secretaris van het museum zaterdag ervoor op het gemeentehuis
van Deurne de helm onderzoekt; dat moet dan de week ervoor, 9 juli zijn geweest.
Eigenlijk stoppen de bemoeienissen van van Beurden met de Peelhelm al einde juni 1910
als zijn artikel voor Buiten is ingeleverd. Een half jaar later publiceert hij nog
wel de bevindingen van de onderzoeker M.A. Evelein van het museum over de helm
beknopt in de krant.
A.F. van Beurden heeft zich dus ongeveer 10 dagen met de Peelhelm te maken gehad; de
vondst noemt hij merkwaardig. Zijn onderzoek aan de helm, 5 dagen na de vondst, lijkt
de toets der kritiek te kunnen doorstaan. Hij observeert en beschrijft nauwkeurig de
vondst en maakt er een goede tekening van, maar alles was wel provisorisch. Er zijn
m.i. toen nog geen foto's genomen.
Opvallend is wel dat hij de vondst van de Peelhelm en zijn betrokkenheid later nooit
meer noemt, tenminste de auteur heeft geen enkele verwijzing kunnen vinden in de
talloze geschriften van van Beurden. Pas veel later publiceert hij zijn ideeën over
de Peel; deze ideeën hebben betrekking op de ontginning en het landbouw-potentieel,
de aanleg van wegen en afwatering, e.d. Over deze ideeën kunnen we alleen maar zeggen
dat ze nooit op die manier zijn uitgevoerd. Maar een verwijzing naar de vondst ben ik
niet tegengekomen.
Hij wilde (beslist?) zijn betrokkenheid bij de vondst van de Peelhelm niet meer aan
de grote klok hangen.
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Wat is er werkelijk gevonden?
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De relevante delen uit de kranten vindt u hieronder. De originele artikelen kunnen
teruggevonden worden op de website van de Koninklijke Bibliotheek en van de
Roermondse kranten. Ook in het weekblad van Venray vinden we enkele berichtjes.
[15 juni: was woensdag, vondst van de Peelhelm in Helenaveen door G. Smolenaars en
andere leden van zijn werkploeg uit Meijel, ongeveer 600 m westelijk van de kom van
het dorp Helenaveen.]
[zaterdag] 18 juni in NMR [hetzelfde artikel in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 20
juni en 21 juni]:
een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje en 3 goudstukjes ter grootte
van een kwartje. Tevens werd een laars gevonden.
18 juni in Het Centrum, NRC ochtend-editie:
een drietal munten, een paar schoenen en een wambuis van leder, waaronder een bruin
weefsel.
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18 juni in NRC, avond-editie; [hetzelfde artikel op 20 juni in Het Centrum en 21 juni
in de Nieuwe Tilburgsche Courant]:
eerst 4 munten; vervolgens stukken leer, welke tot een kleedingstuk moeten hebben
behoord; verder een helm, die jammer genoeg stukgestooten is, maar overigens zeer
gaaf en mooi is bewaard en een soort haak, om kleedingstukken aan elkander te
bevestigen.
Eenige meters vond dezelfde veenarbeider later 38 munten. [dit was dus vrijdag 17
juni in de namiddag]
[de bevindingen van van Beurden in Buiten van 2 juli hebben betrekking op maandag 20
juni!]
maandag 20 juni in Buiten van 2 juli: de lederen koker, een grove schoen, waaraan de
bronzen vergulde spoor zat, een bronzen mantelhaak, een sluitstuk van een pijlkoker
en dan de zilveren zwaar vergulde helm met gedreven lijstwerk en versierselen [...]
Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met de kap door
stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, [...]
Nog werd een plaat gevonden door een ander arbeider.
[dinsdag] 21 juni:
verschillende gouden voorwerpen waarbij 3 goudstukjes. Thans kunnen wij mededeelen,
dat dezelfde arbeider Vrijdagnamiddag [dus 17 juni] op dezelfde plaats, doch iets
dieper in het veen nog 36 goudstukjes vond.
[donderdag, opgesteld door de gemeente Deurne]
23 juni:
1. 41 stuks kleine munten van de derde eeuw van Constantijn met een
Romeinsch hoofd en lauwerkrans
2 Een verguld zilveren helm met oorplaten en naar men meent met
Grieksch opschrift en versiering (erg beschadigd).
3 een stuk van een pijlkoker
4 Twee mantelspelden
5 Een gouden spoor
6 een paar stukken schoeisel en verder een party [?] stukken leder.
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd

190

[zaterdag] 25 juni:
een helm met kruis versierd, doch jammer in stukken; een soort bel, een paar
voetsporen, het gevest eens degens, verreweg vergaan; een speld, stormband en
lederbedekking, alles met fijne bolletjes, ter groote van fietskogeltjes afgezet.
Verder nog een paar overschoenen van ongelijke grootte, terwijl bij dit alles nog
kwamen 41 geldstukken met het jaartal 512.
Later werden nog twee zulke stukken door andere personen gevonden.

195

25 juni in NMR, NRC avond-editie, 27 juni in Het Centrum:
Men vondt een verguld zilveren helm 30 cM. lang en 20 cM. breed en even hoog. Hij
bestond uit een sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren stiften die
in paarlenkoppen eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en driehoekige platen van

185
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verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden door een van voor naar
achter loopenden kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen. Van voren, boven
het gezicht was de helm wat meer ovaal gehouden. Ook de mooie zijstukken, die van den
helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij zijn 20 cM. hoog, van boven 12 breed
en met een sierlijk verloop tot 5 cM. ingaande.
Daarbij lag een gouden lelieversiering 10 c.M. bij 10 c.M.; een mooie achterplaat,
halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd schrift
een lange naam gedreven is. Het schrift herinnert aan 't Runenschrift, maar vertoont
meer Grieksche vormen. Aan een groven schoen zat een bronsverguld spoor, aan een stuk
doek of leder een goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
Ook 41 munten lagen bij deze overblijfselen uit lang vervlogen tijden.
[de bevindingen van van Beurden in Buiten van 2 juli hebben betrekking op 20 juni!]
2 juli: 't Was een stuk van den helm, die inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs
een kussentje lag, om het hoofd tegen den druk te beschermen. Langzamerhand kwamen te
voorschijn de lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat,
een bronzen mantelhaak, een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar
vergulde helm met gedreven lijstwerk en versierselen bedekt, welks saamgehouden
werden; dit alles was met zilveren stiften, die naar buiten in knopjes eindigden, op
de lederen kap bevestigd. Het metaal is zuiver roestvrij, het verguldsel is iets
donkerder van kleur, maar goed bewaard. Doordat men, jammer genoeg, het metaal van
het leder gescheiden heeft, is de helm in de oorspronkelijke samenstellende stukken
gevallen. Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met
de kap door stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, dat
een der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door een ander
arbeider. Door de goede zorgen van den Burgemeester van Deurne werd eene wacht bij de
vindplaats gezet, waardoor ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij dat alles
werden 41 bronzen en zilveren muntstukken gevonden met den kop en het omschrift
Constantinus, keerzijde b.v. gekroonde naakte god met staf, bliksemschichten en
vogel, daarnaast eene B.

De vondst van de Peelhelm, dag na dag herschreven
230
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woensdag 15 juni 1910: De Peelhelm, 3 (elders wordt genoemd 4) munten en andere
bronzen voorwerpen (voetsporen, belletje, mantelhaak), plus een laars en wat leer,
waarvan de functie niet duidelijk is (wambuis, met daaronder een bruin weefsel), zijn
op woensdag 15 juni 1910 gevonden. De vinder Gabriel Smolenaars gaat hiermee naar
huis in Meijel. Waarschijnlijk werkte de vinder alleen en hoefde hij nog niet
voorzichtig te zijn m.b.t. de precieze vindplaats.
De helm is stuk gestoten, maar overigens gaaf en mooi bewaard [gebleven]. De
weersverwachting vanuit Eindhoven is afwisselende bewolking met weinig of geen regen.
donderdag 16 juni: geen gegevens bekend.
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vrijdag 17 juni: 's middags vindt Smolenaars iets dieper nog 36 (elders wordt genoemd
38) munten.
Dan heeft de informatie over de vondst zich blijkbaar al verspreid, want de volgende
ochtend meldt de ochtend-editie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Het Centrum de
vondst in kleine artikeltjes.
zaterdag 18 juni: de lokale en landelijke kranten maken melding van de “Merkwaardige
vondst”. Dan al hebben veel belangstellenden de voorwerpen bezichtigd, waarschijnlijk
donderdag en vrijdag.
Dan verschijnen ook meer details onder dit keer “Den vondst”. Opvallend waren eenige
donkere plekken in het veen, die den indruk geven uit asch te bestaan. Dit zou heel
goed kunnen duiden op de verrotte ijzeren binnen-helm.
Waarschijnlijk verneemt het Rijksmuseum van Oudheden via de krant van de vondst en
zag het belang ervan direct in. Enkele maanden hiervoor wordt door de heer Holwerda
(zoon) getracht één gedragslijn op te stellen die de gemeenten zouden moeten volgen
bij dit soort vondsten. Men was er zich van bewust dat veel verloren ging. Omdat het
onmogelijk was vanuit Leiden (of de “Randstad”) alles in de gaten te houden had men
een net opgebouwd van agenten (of correspondenten) “die vrijwillig langen tijd zich
wekelijks zeer veel arbeid hebben getroost om de zaak in het goede spoor te houden”
(27 mei 1910).
zondag 19 juni: geen definitieve gegevens bekend, maar op deze dag gaat van Beurden
#19100620
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naar Meijel om de vondst te bekijken. Om 8 uur de volgende dag wordt een telegram
naar het museum in Leiden gestuurd met de bevindingen.
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maandag 20 juni:
Van Beurden - die later zich in een uniforme stijl “A. F. van Beurden, landmeter
(soms verbasterd tot landmeester!) van het kadaster, alhier” [Roermond] laat noemen is klaarblijkelijk de agent van het Rijksmuseum voor Midden-Limburg en Oostelijk
Brabant. Volgens een verklaring van van Beurden bij de rechtszaak vanwege belediging
tegen de krantenuitgever L. Reijners op 12 januari 1911 en later, wordt hij door de
directeur [dus vader Holwerda] van het Rijksmuseum te Leiden telegrafisch verzocht
naar de helm te gaan kijken. Dit verzoek is van 18 juni, of wellicht zondag 19 juni,
in ieder geval is hij de 19e naar Meijel gegaan.
Volgens andere bronnen gaat van Beurden dus op maandag 20 juni op bezoek, samen met
de burgemeester van Meijel. Hieruit resulteert een artikel met tekening in het
weekblad Buiten van 2 juli. Van Beurden observeert nauwkeurig de helm en maakt de
nodige aantekeningen. Het bezoek lijkt in goede vrede te verlopen. Het moet
Smolenaars dan wel echt duidelijk geworden zijn dat hij iets zeer bijzonders heeft
gevonden. Zie verder 2 juli.
[nasleep van het bezoek van 20 juni]
Rechtszaak van Beurden versus L. Reijners, uitgever van de Roermondenaar,
getiteld "Voor waarheid en recht"!?
Overigens ging de rechtszaak (12 januari 1911 en verder) over belediging van de
heer van Beurden door de onbekende auteur van een artikel in de Roermondenaar,
want in het artikel van nummer 144 van de Roermondenaar of Limburgs Belang
(helaas niet te raadplegen via Internet) zou het volgende gestaan hebben, een
wel heel brisante opmerking in deze context:
... als hij zekeren Roermondschen landmeter tot helper neemt, want dat moet
een geleerd oudheidkundige zijn, maar die kwam toen op de koffie, toen hij
naar de gevonden voorwerpen kwam kijken, want die had met den vinder nog een
karwei onder de voeten, omdat hij zoo goed bij de hand is om erfenissen te
regelen en daarvoor al vooruit voor onkosten honderd francs laat betalen en
dan niets meer van zich laat hooren, want zoo denkt hij zeker, van de domme
menschen is het nog te halen, maar hij was gauw de deur uit en zal wel niet
meer terugkomen en de erfenis zal wel zuur worden van het lange liggen.
In deze zin wordt blijkbaar een verband gelegd tussen twee zaken:
De zaak waarop de 100 franc betrekking heeft, speelde in 1900. De andere zaak
was de ontmoeting van van Beurden met Smolenaars. De insider die dit stuk in de
Roermondenaar publiceert was goed op de hoogte van beide gevallen. Deze krant
met uitgever Reijners was altijd goed ingelicht over misstanden en dit werd dan
altijd gepubliceerd onder een pseudoniem.
Het boven aangehaalde stukje impliceert ook dat Smolenaars niets meer met van
Beurden te maken wilde hebben. Hij schakelt waarschijnlijk Jan Truijen, de
burgemeester van Meijel in als vertrouwenspersoon. Er is geen enkele aanwijzing
dat hij op dit moment personen uit Helenaveen raadpleegt, zoals de pastoor,
hoofd der school J.P. van de Kerkhoff (de voorganger van de grootvader van de
auteur), maar wel A. Bos van de Maatschappij Helenaveen.
Blijkbaar was dus in beperkte kring al duidelijk dat waar van Beurden kwam, er
voorwerpen verdwenen. Dit werd veel later nog eens geconstateerd door de
archivaris van Venray op 9 mei 1985:
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Gemeente-archivaris H. Camps nam officieel afscheid
In tegenwoordigheid van het voltallige college van burgemeester en wethouders,
hoofden van dienst, collega archivarissen en leden van Veldeke, nam donderdag
jl. dr. H. Camps officieel afscheid als archivaris der gemeente.
Dr. Camps ging in een sympathieke toespraak nader in op zijn werken aan het
Venrays archief. Hij vergeleek dit met 20 jaar geleden, toen hij zijn werk
begon, in wat hij een varkensstal noemde. De wanorde die er heerste was niet
alleen het gevolg van slecht beheer, maar vooral door het werk van de
streekhistoricus A. van Beurden. “Die man hadden ze nooit toegang mogen geven
tot het Venrayse archief”. Wat er eigenlijk behoorde te zijn, dat bleek
verdwenen.
Archiefwerk blijft zoekwerk. Een archief werd vroeger ook niet opgesteld voor
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dat doel. Voor samenhang moet er dikwijls gegaan worden naar steden waar
vroeger de hogere Overheden hebben gezeten. Dat zijn voor Venray steden als
Dusseldorf, Brussel, Arnhem en Maastricht. Het Venrayse archief is een
ruïne. Vooral in de 19e eeuw is er slordig mee omgesprongen. Bij een aantal
verhuizingen verdween er veel. Ook van Beurden heeft meer kwaad dan goed
gedaan. Die interesseerde zich alleen voor de Peel. Archiefstukken aan de
hand waarvan Van Beurden verhalen schreef over deze streek zijn in de regel
verdwenen. [...]
En daarmee haalde het Rijksmuseum van Oudheden - ongewild, mogen we aannemen het paard van Troje binnen.
Samen met de burgemeester van Meijel gaat van Beurden op 20 juni op bezoek bij
Smolenaars. Daar maakt hij een gedetailleerde tekening van de vondsten, en
ongetwijfeld ook een reeks aantekeningen. Hij noteert ook de ingekraste tekst
die hij dan niet vertalen kan.
Tijdens de rechtszaak blijkt dat het museum veel vertrouwen heeft in van
Beurden:
Spr leest een brief voor van prof. Dr. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum
voor oudheden te Leiden, die in die kwaliteit schrijft, waaruit blijkt, dat de
heer van Beurden iemand is, die op archeologisch gebied talrijke diensten aan
de wetenschap bewezen heeft.
Eigenlijk is mij de precieze inhoud van het verslag van een dergelijke klein
vergrijp niet geheel duidelijk:
Van Beurden heeft in 1900 blijkbaar wat geld gevraagd voor een geschiedkundig
onderzoek dat geen resultaat heeft opgeleverd en
het bezoek van van Beurden aan Smolenaars op 20 juni lijkt gladjes verlopen te
zijn, maar het artikel in de Roermondenaar doet het tegendeel geloven. Wellicht
hebben buitenstaanders Smolenaars gewaarschuwd voor de verzamel-zucht van van
Beurden. Wat precies het probleem was is onduidelijk, maar de parallel met de
zaak van 1900 is duidelijk: Domme mensen laten zich door hem in de luren leggen
en hij, van Beurden, ontvangt voor weinig of geen geld antieke voorwerpen van
de vinder.
Dat zijn verzamel-zucht zeer grote vormen had aangenomen bewijst de catalogus
met kavels (vooral boeken, maar ook perkamenten, zegels e.d.) uit ultimo 1934,
waarin de bibliotheek uit de nalatenschap van van Beurden in Tilburg verkocht
wordt. Meer dan 500 kavels, waaronder tot de verrassing van de auteur een
boekje van de hand van een overgrootvader A.M. Mertens uit Grathem betreffende
Limburgse dialecten.
Van Beurden schroomde ook niet om (overtollige?) voorwerpen aan bijvoorbeeld
het Rijksarchief in Maastricht cadeau te doen, waardoor hij nog meer aanzien
kreeg, zo ook op 9 april 1910.
De beschuldigde L. Reijners wordt vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie
gaat medio februari 1911 in beroep bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
Maar zover is het toch niet gekomen, want men kan in het archief van Den Bosch
geen papieren vinden die betrekking hebben op een dergelijk proces.
Eigenlijk stond van Beurden helemaal in zijn hemd, zeker ook - en dat zal hij
wel niet van te voren bedacht hebben - omdat de vondst en de beschrijving rond
de Peelhelm nogmaals prominent in de krant komt met zijn dubieuze rol daarbij.
We zullen direct zien, waarom de auteur van dit stuk dat vermoedt.
[einde nasleep van het bezoek van 20 juni]
dinsdag 21 juni: weer verschijnen artikeltjes over de vondst, maar nieuws bevatten
zij niet, alleen dat dezelfde arbeider op vrijdagnamiddag nog 36 goudmuntjes vond.
En er komen tal van bezoekers. Als deze bezoekers nog zouden leven of als ze een
verslag of dagboek hadden bijgehouden, dan hadden zij ons kunnen meedelen of de helm
volledig was, en hoeveel muntjes tentoongesteld zijn geweest.
woensdag 22 juni: geen nieuws

390

donderdag 23 juni: de gemeente Deurne legt de vondst vast en stuurt hierover een
notitie naar de Commissaris van de Koningin en naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken.
vrijdag 24 juni: geen nieuws
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zaterdag 25 juni: enkele kleine toevoegingen in de kranten:
Zij bestond u[i]t een helm met kruis versierd, doch jammer in stukken; een soort
bel, een paar voetsporen, het gevest eens degens, verreweg vergaan; een speld,
stormband en lederbedekking, alles met fijne bolletjes, ter groote van
fietskogeltjes afgezet. Verder nog een paar overschoenen van ongelijke grootte,
terwijl bij dit alles nog kwamen 41 geldstukken met het jaartal 512. Later werden
nog twee zulke stukken door andere personen gevonden
Hieruit blijkt dat het aantal munten wordt gebracht op 43. Over het aantal wordt
verschillende keren bericht, elke keer met andere aantallen.
Laten we aannemen dat Smolenaars 3 en daarna 38 munten vond, en iemand anders nog 2.
Het aantal dat in Leiden in het museum ligt, is 39, zodat 2 of 4 munten ontbreken en
waarschijnlijk door van Beurden of de vinders zijn achtergehouden.
25 juni: Van Beurden heeft waarschijnlijk zijn aantekeningen uitgewerkt en waagt zich
aan een uitleg in de krant. De eerste helft gaat over sagen en het grote Soemeer bij
Helenaveen.
Daarna komt hij ter zake en geeft afmetingen en gegevens m.b.t. de samenstelling van
de helmdelen.
sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren stiften die in
paarlenkoppen eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en driehoekige platen van
verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden door een van voor naar
achter loopenden kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen. Van voren, boven
het gezicht was de helm wat meer ovaal gehouden.
De zijstukken zijn dan nog allebei aanwezig!
Ook de mooie zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij
zijn 20 cM. hoog, van boven 12 breed en met een sierlijk verloop tot 5 cM. ingaande.
Er kan geen verwisseling met de nekbeschermer zijn, want daarop volgt direct:
Daarbij lag een gouden lelieversiering 10 c.M. bij 10 c.M.; een mooie achterplaat,
halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd
schrift een lange naam gedreven is.
En verder nog:
Aan een groven schoen zat een bronsverguld spoor, aan een stuk doek of leder een
goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
26 juni t/m 1 juli: geen echt nieuws.
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Op de verschijningsdatum van Buiten op 2 juli gaan we verder:
Het artikel in Buiten dat van Beurden geschreven heeft m.i. betrekking op
van 20 juni, net als het krantenartikel van 25 juni.
Hij vermeldt enkele details m.b.t. de vinders:
Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met
door stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift,
der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door een
arbeider.

de situatie
de kap
dat een
ander

2 juli 1910: Een volledige helm en 41 munten.
Twee keer vinden we dat 2 munten en een zijplaat door een andere arbeider is
gevonden. Deze zijn dus niet in bezit van Smolenaars gekomen.
Van Beurden had het bij Smolenaars verbruid, maar hij kon wel terecht bij de andere
arbeider of arbeiders. Misschien heeft van Beurden geld geboden voor deze delen van
de vondst.
Voor omstanders van toen was de zaak duidelijk: er waren twee of drie vinders,
waarschijnlijk heeft Smolenaars de volledige helm tentoon gesteld. Toen de vondst op
16 juli in het Raadhuis van Deurne bekeken werd door de secretaris van het museum was
de helm waarschijnlijk in zijn geheel te zien. Toen echter het museum de helm wilde
kopen heeft de vinder van de 2e zijplaat zijn vondst weer meegenomen en van de hand
gedaan aan (waarschijnlijk) van Beurden.
De beschrijving van 25 juni laat hiervoor ook de ruimte, want het is eigenaardig door
van Beurden geformuleerd:
Ook de mooie zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond men.
Daarmee suggereert hij dat de tweede zijplaat niet tot de vondst van Smolenaars
behoorde.
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De rol van A.F. van Beurden
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Uit de - toch nauwgezette - beschrijving van de vondst van de Peelhelm in de kranten
door A.F. van Beurden zelf kunnen we de situatie van 20 juni, 5 dagen na de vondst,
nauwkeurig vastleggen. Hij schrijft hierover in de krant(en) en zijn naam en
woonplaats staan er expliciet onder.
Een volledige helm, weliswaar uiteengevallen, en 41 munten. Hij had niet ontdekt dat
er een ijzeren binnenhelm was waarop het haardunne zilveren kleinood op was
vastgezet. Wel was het leer dat weer in de ijzeren helm was gemonteerd bewaard
gebleven. Ook was er een leren kussentje dat de druk van beide grote helmdelen op het
hoofd deed verlichten. De helm in al zijn onderdelen zal naar onze begrippen heel
zwaar geweest zijn.
Iedereen kon destijds al in de kranten en het blad Buiten zijn bevindingen lezen.
Maar als Holwerda jr eind augustus 1910 de helm en andere vondsten in Deurne komt
ophalen, ontbreken een zijplaat en enkele munten. Wellicht heeft het Rijksmuseum van
Oudheden dat in een proces-verbaal of en aankoop-omschrijving ook opgetekend.
Hoe dan ook, het museum laat direct een zijplaat maken door een Amsterdamse goudsmid.
Blijkbaar waren de Holwerda's en ook Evelein tot de conclusie gekomen dat ze het
ontbrekende stuk niet meer konden verwerven...
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Biografie van A.F. van Beurden te Roermond en Amersfoort
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1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
De familie VAN BEURDEN VAN SCHOONHOVEN.
Voor onze KINDEREN en KINDSKINDEREN.
Schrijver dezer aanteekeningen, welke een chroniek moeten uitmaken van het HEDEN en
VERLEDEN onzer FAMILIE, heeft deze opgeteekend, niet omdat ze zich door
belangrijkheid onderscheiden, maar als een GEDACHTENIS aan het streven van mij en
mijne levensgezellin, om onze kinderen, ons in ruime mate door God geschonken, door
werken en zorgen tot nuttige leden der groote Maatschappij op te voeden. Wij hebben
daarbij geluk gehad, waardoor wij dankbaar waren en ongeluk, dat wij met geduld
verdragen hebben. Als zoodanig zullen onze kinderen ook deze regelen te aanvaarden
hebben en verder voortzetten.
PAPA.
ALEXANDER FRANCISCUS VAN BEURDEN is geboren 28 Juli 1857 te Grave, als zoon van
Wilhelmus van Beurden Martinuszoon, die zelf geboren is te Eindhoven 10 Augustus
1816, en van Anna Maria Speijkers Antoons dochter, geboren te Tilburg 4 Juni 1818,
gehuwd aldaar 14 September 1854.
Mijn naam Franciscus kreeg ik van mijn Peter: Franciscus Janssen Dams, later Bisschop
van Nieuw Orleans, bij wiens Ouders mijne Moeder in haar jeugd in huis was en
opgevoed.
Ik heb nog een broer en een zusje Antoon en Marietje gehad, die echter jong gestorven
zijn, ik herinner mij ze nog even.

1880? bibliografie A.F. van Beurden
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De kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten
(1880?; Claessens; 9 p.)
Ten onrechte werd door Van Sasse van Ysselt tegen Van Beurden verdedigd, dat de vader
van de kardinaal Willem heette en niet Goyart. De schepenprotocollen van Mierlo
sluiten alle twijfel hierover uit. In een van de daarin opgenomen notities staat het
volgende: '...zeger voir hem ende goyarts syns broeders kynderen met Willemken
goyartssoen... ende seger en willemken geloiven voir goyart andere kynderen te weten
heinken [...]

1881, bibliografie A.F. van Beurden

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Van Assen werd ik als Landmeter van het Kadaster te Roermond gestationeerd, 24 jaar
oud. Ik ging wonen op kamers aan de markt boven de Burgersocieteit, waar Mevrouw
C.C.H. van Schoonhoven, mijn latere schoonmoeder woonde. –
Mélanie was een aardig, jong, knap, handig, muzikaal meisje; ik verloofde mij met
haar met volle toestemming mijner Ouders en liet er geen gras over groeien. Wij
vierden de verloving 30 April 1881, en toen wij naar mijn Ouders te Boxmeer gingen,
viel de kennismaking voor mijn Moeder met Mélanie bijzonder mede en ontstond er een
band van vriendschap en respect, die altijd behouden bleef.
Op een zonnigen dag in October 1881 op den 18en trouwden wij eerst op het stadhuis
tegenover ons, dan in de Kathedrale Kerk naast ons. Mélanie had van Oudoom en Tante
Cuypers den bruidssluier als geschenk gekregen, den witten bruidskrans van hare
vriendin Marie Bijl de Vroe, dochter van Kolonel B. d. V. en zijn echtgenoote M.
Croes. –

530

22 oktober 1881 Burgerlijke Stand
Aangifte van den 15 tot en met den 21 Oct. 1881.
GEHUWD: Alexander Franciscus van Beurden, landmeter bij het Kadaster, oud 24 j. en
Melania Maria Hubertina van Schoonhoven z. b. oud 19 j.;

535

1882, bibliografie A.F. van Beurden

540

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
1882. In het eerst hadden wij op de markt op de onderverdieping met Mama v.
Schoonhoven zamengewoond, maar daar de broeders nog thuis waren en het wat druk was,
werd het ook door mijne ouders beter gedacht, dat wij binnen eenigen tijd
afzonderlijk zouden wonen. Inmiddels werd in 1882 onze eerste dochter Adèle geboren
en wendde Mélanie een groot deel harer zorgen aan haar eerste. Ik had de opdracht
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gekregen den nieuwen spoorweg Venlo-Nijmegen op te meten en was daarom nogal dikwijls
op dienstreis. Mama kreeg dan dikwijls bezoek van hare vriendin Marie Bijl de Vroe en
de Pagels. Wij waren met verschillende landmeters aan het kantoor verbonden, nl. E.
Weijgers, D. v. Eck, W. v. Dijck, en Fr. Bingen, vader van mijn lateren zwager
Pierre. De laatste voor den kantoordienst. Er was veel werk in het veld, terwijl we
destijds ook des winters nogal de kaarten bij te houden hadden. Het is een
bijzonderheid, die bij het Kadaster niet zooveel voorkomt, dat ik 40 jaar lang in
dezelfde standplaats Roermond ben gebleven, en behalve mijn eigen district NoordLimburg en de Peel, tot steun, als men in andere deelen van Limburg of Oost-Brabant
achter was, ook daar opnamen verricht heb, soms van langen duur, te Gemert, te
Deurne. Ik heb dan een groot deel dezer provincie tot in de kleinte gehuchten met de
grootste bosch- en heidevelden leeren kennen. Ik moet hier vermelden, dat ik op 22
April 1882 aan de Maas was met mijn zwager Francois van Schoonhoven, Jos.
Hoogenstraten, die aan het verdrinken was, met veel moeite en levensgevaar gered heb,
waarvoor mij 24 Juli 1882 bij Kon. Besluit de reddingdmedaille geschonken is. 29 april 1882 Onze badplaats.
Reeds 2 maal heeft de Volksvriend gewezen op het gevaarlijke der door het
gemeentebestuur van Roermond aangewezen plaats, waar het publiek zich des zomers mag
gaan baden. [...]
Het doet ons daarom genoegen dat, nu verleden week weer een jongen het slagtoffer van
die plaats werd, zonder de hulp van den heer van Beurden, landmeter van het kadaster,
die, met gevaar van eigen leven, geheel gekleed te water sprong, een burger zijne
medestadsgenooten op het gevaarlijke van die plaats wijst [...]
29 april 1882 DANKBETUIGING.
De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen innigen DANK aan den heer A. F. VAN
BEURDEN, Landmeter bij het Kadaster alhier, voor de REDDING van zijnen 13jarigen zoon
uit de “Maas” aan de zoogenaamde “Zwemplaats”, in der namiddag van den 22 dezer. Hij
waarschuwt tevens Ouders en Voogden voor het levensgevaar dat hunne Kinderen of
Pupillen loopen wanneer zij zich aan die plaats te water begeven, daar niet verre van
den oever kuilen worden aangetroffen van meer dan 12 voet diepte, in eene waarvan
mijn Zoon zonder de hulp van genoemden heer VAN BEURDEN, een wissen dood zou hebben
gevonden.
ROERMOND, 23 April 1882.
L. Hoogstraaten,
Oud O. I. Ambtenaar.

580

8 juli 1882 - Als blijk van Z. Majesteits goedkeuring en tevredenheid is de bronzen
medaille met loffelijk getuigschrift, ingesteld bij Hoogstdeszelfs besluit van 22
Sept. 1855 nº 64, toegekend aan den heer A. F. van Beurden alhier, wegens het met
levensgevaar redden van een drenkeling uit de Maas op 22 April 1882.

585

1883, bibliografie A.F. van Beurden

590

595

600

605

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
1883. Ik heb bovendien in de eerste tien jaren veel calligrafisch werk voor
particulieren en vereenigingen verricht, terwijl ik spoedig artikelen ging schrijven
voor de pers en beëedigd vertaler bij de Arrondissements-Rechtbank in diverse talen
werd, al was het dan ook tegen het vroegere, benauwend lage tarief, maar men kon
daardoor de talen ook goed onderhouden. Ik kreeg daardoor ook onderzoekingen als
deskundige in schriftzaken, die door de Rechtbank beter betaald werden, gewoonlijk
met Broeder Conrad zaliger, een goed fotograaf, en mijn goeden bekende J. Snackers,
hoofd der school. –
Aldus werd gezorgd, dat Mama zich bij het niet te groote vaste salaris beter kon
helpen, waarbij zij bewees dat zuinig leven heel goed kan samengaan met netjes leven.
Voor den Wethouder van 's Hertogenbosch, Mr. Jan v.d. Mortel deed ik de eerste jaren
genealogische onderzoekingen, die goed gehonoreerd werden.
Nu moet ik spreken over mijn schoonzus Hortense van Schoonhoven, die voor
onderwijzeres gestudeerd had, eerst bij C. de Rijk in Tegelen als gouvernante, daarna
in Brussel op een kostschool les gegeven had. Ze had acte Fransch, Handteekenen,
Nuttige en Fraaie Handwerken, enz. Ze was te Berlijn destijds gehuwd met Gustav
Scherenberg, geb. 1832, zoon van den Hollandschen Consul, directeur van het Groote
Victoriatheater, uit welk huwelijk nog een zoon Victor, te Berlijn wonende. Gustav
mijn zwager is overleden 9 Mei 1906 te Berlijn. Later is Hortense weer hertrouwd met
een Fransche officier Louis Baron de Baudran, geb. 1861, waarmede ze al jaren woont±
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610

615

620

625

630

635

Gustav Mùllerstraat 43, Schòneberg, Berlijn.
1883. Nu werden wij begin 1883 geïnviteerd naar Berlijn te komen, waarheen Mam v.
Schoonhoven reeds gegaan was, wat haar bijzonder goed bevallen was.
Aldus gingen wij met den sneltrein naar Düsseldorf en daar in den trein ParijsBerlijn en werden daar 's avonds met een schitterende tweespan schimmels in een open
landauer afgehaald, wat op Mama Mélanie, zoowel als op mij, een diepen indruk maakte.
De oude Keizer en Bismarck waren toen nog in vol aanzien. Het uitrukken der troepen,
het optrekken der Paleiswacht en het hollende leven der hoofdstad waren voor ons
vreemd. Berlijn schitterde toen nog evenals een toental jaren later; toen ik het
bezocht, maar was na den oorlog geheel afgetakeld, doorschoten en vernield, nadat de
Spartakisten daar gehuisd hadden, zooals ik zelf waarnam. Café Bauer unter den Linden
was geheel doorschoten en half vernield.
Hortense en Gustav zijn later een tijd lang te Roermond geweest, waar het toen daar
geboren zoontje Otto overleden en begraven is.
Mijne Ouders uit Boxmeer kwamen de eerste jaren vast met Pinksteren, terwijl ze ons
voor den winter en door het jaar heen, hammen, gerookt vleesch, alles was welkom,
zonden.
Adele kon nog pas loopen en viel met een kleine flesch – ze zal toen een goed jaar
geweest zijn, ze sneed zich den duim door, waarop ik haar onmiddellijk oppakte, naar
de voorsted St. Jacob naar dr. Hennus liep, die haar verbond. Het Lidteeken is nog te
zien. Het kinderaantal vermeerderde. Willy werd geboren, ook Frans. De kinderen
kregen natuurlijk te kampen met kleine kinderziekten, die door onzen huisdokter, Dr.
Quadvlieg bekampt werden. Mama v. Schoonhoven kwam toen wij in 1884 naar de nieuwe
Frans Douvenstraat vertrokken waren, dikwijls helpen, als de werkzaamheden voor voor
het huisgezin en de kinderen wat druk liepen. Wij hielden ze opzettelijk zoo mogelijk
tot de zes jaren thuis, wat ons natuurlijk scheen.
Als er een concert van de Kon. harmonie was, ging ik er met Mélanie en Mama v.
Schoonhoven heen, daar Mélanie en Mama veel van muziek hielden, als bekend. Zoo
gingen wij 23 September 1883 naar het groote concert voor de ramp van Krakatau. Ik
was toen ook led van de handboogschutterij op Halfweg, wat nog zeer in zwang was.

1885, bibliografie A.F. van Beurden
640

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
In 1885 werd ik secretaris van het groote gezelschap de Flarussen, nadat er een
groote vliegerwedstrijd en klepperoptocht op de stadswei in 1885 gehouden was, wat
zeer vermakelijk was voor de kinderen, die op de latere kinderzittingen gewoonlijk
goed met speelgoed bedacht werden.

645

1886, bibliografie A.F. van Beurden

650

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Gewoonlijk gingen Mélanie en ik omstreeks 1886, Augustus veertien dagen naar Boxmeer
naar de Ouders met een of twee van de kinderen.
Het Fransche Toekomst-kadaster (1886; Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde; p.
255)

1887, bibliografie A.F. van Beurden
655

660

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Ik was ook werkend lid van het Mannenkoor op 4 September 1887 den tweeden prijs
behaald, wat door feesten gevierd werd. Ik maakte een calligrafisch diploma voor den
Directeur H. Thijssen en later een groot reglement en een naamlijst, die nog op de
zaal hangen.
Kadaster der 18e eeuw in het land van Cuyk (1887; Tijdschrift voor kadaster en
landmeetkunde; p. 225)

1888, bibliografie A.F. van Beurden
665

670

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
1888. Aldus vergingen de eerste jaren, voor Mama al zorgende, voor mij al werkende,
geleidelijk en ongezien, want het aantal kinderen groeide en de kinderen werden
grooter. –
Thuis hielden wij ze bezig met vertellen, knippen, schilderen, poppenkast, met
wandelen, enz. Ze kregen een eigen speelgoedkast met allerlei paardjes, soldaatjes,
karren, een kruiwagen. Van Mijnheer en Mevrouw Huygens-Backer in de Munsterstraat een
prachtige "bonebak" of slee, enz. zooals de kinderen zich best alles herinneren
zullen.
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680

685

Voor Juffrouw Wolters, eene Venlosche dame, moest ik haar huizen te Venlo beheeren en
verhuren, eene oorkonde voor HM. de Koningin voor de burgemeesters van Limburg maken
f40.- de statuten van het slachthuis van Roermond vertalen f26,75.
Ik kreeg daar tusschendoor nog vergaderingen van het Genootschap te Venlo bij Poos,
enz. Ik hield voor het Kadaster dezelfde streek en richtte al mijn werk volgens vaste
regels van tijd en plaats in, wat mij zeer gemakkelijk was. De jaren stonden niet
stil.
7 december 1888 [stuk van?} Een schoone kerk en een schoone polychromie.
Tusschen Venlo, den slagader van het spoorwegverkeer, en de grijze mijterstad, het
nette ?ette Roermond, met zijn eenige Munsterkerk, met haar koepels en torentrans,
die onwederstaanbaar uw oog tot zich trekken. ? wat halfweg, ligt het dorp Reuver.
[...]
VAN BEURDEN.

1889, bibliografie A.F. van Beurden
Chroniek van Boxmeer van af het jaar 1269 en 1889 (1889; Van der Marck; 71 p.)
690

695

700

9 mei 1889 ROERMOND, 9 Mei.
- Het herdenkingsfeest van de 40-jarige regeering van onzen geëerbiedigden Koning zal
te Roermond gevierd worden, zooals we reeds in 't kort gemeld hebben, door een
fakkeloptocht.
In den optocht zal een praalwagen rondgevoerd worden eene apotheose van Willem III
voorstellende. Onder de leiding van den heer Geradts hadden gisteren bij Conti de
besprekingen daaromtrent plaats, waarna besloten werd, dat de heeren Leclaire,
Berens, Rammers, van Beurden en Beltjens met de decoratie van den wagen zouden belast
worden. [...]
1 juli 1932

Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek

1890, bibliografie A.F. van Beurden
705

Velden (1890; Maasgouw; p. 89, 94, 98)
Arcen (1890; Maasgouw; p. 89, 94, 98)
De Zusters van het Gezelschap J.M.J. te Boxmeer, 1865-1890 (1890; -; -)

710

715

720

725

730

735

Van Beurden in Maasgouw Deel 8, 1890-91, pag. 119, zegt: “Eigenaardig is eene
schilderij der bedevaart, die in de kerk hangt, [...]
4 oktober 1890 - Zooals wij onlangs mededeelden, zal de heer P. Th. Houba, griffier
der Staten in dit gewest, Zondag 5 October, den dag herdenken, dat hij 25
onafgebroken jaren in dienst dezer provincie is.
[...] Het geheel is vergezeld van eene oorkonde. Deze oorkonde, vervaardigd door den
heer A F. van Beurden, landmeter bij het kadaster alhier, doet den maker alle eer
aan. [...]
Deze oorkonde is door den heer G. Pisters, op den Steenweg, in eene passende lijst,
zwart met koperen lauwertak, gezet, waardoor genoemde heer wederom bewees, dat in
zijn gerenommeerd magazijn, dergelijke teekeningen en schilderstukken op degelijke
wijze kunnen worden geëncadreerd.
4 november 1890 ROERMOND.
Heden namiddag werd namens het bestuur en de leden door den heer N. Snackers,
voorzitter van Roermonds Mannenkoor, aan den weledel achtbaren heer G. Diepen,
burgemeester der stad, het “diploma als beschermheer” aangeboden.
Het diploma is een keurige penteekening van den heer Van Beurden, die blijkbaar ten
kantore van het kadaster de beoefening der schoone kunst op uitstekende wijze ter
harte neemt.
In de beginletter is het Limburgsch wapen zeer bevallig aangebracht; op zij staat een
minstreel met de luit, als vertegenwoordiger der toonkunst. Aan den voet zetelt de
Roermondsche Stedemaagd tusschen de kathedraal en het oude Munster, omgeven van een
aantal schilden, waarop de kunsten en wetenschappen zijn afgebeeld.
Het geheel is vernuftig ontworpen, netjes afgewerkt en streelt het oog door den
bijzonder zachten kleurengloed.
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1891, bibliografie A.F. van Beurden

De sociale nood en zijne oorzaken (1891; van der Marck, 37 p.; met P. Heinrich Pesch)
740

745

750

Herten (1891; Maasgouw; p. 146, 155, 159)
Stevensweert. Limburg's kleinste veste (1891; Maasgouw; p. 181)
Venray of “Rooy” (1891/1892; ?; p. 118, 123/ p. 9, 13)
Merum (1891; ?; p. 146, 155, 159)
Broekhuizen (1891; Maasgouw; -)
19 mei 1891 ROERMOND, 19 Mei.
Gisteren waren de leden der societeit Cambrinus in het societeitslokaal bijeen, om
het prachtige kunststuk in ontvangst te nemen, dat de heer Lücker Sr. voor het
societeitslokaal vervaardigd en ten geschenke gegeven had.
[...] en de perkamenten bevestigingsoorkonde, gezegeld door alle leden van het
Bestuur en vervaardigd door den heer Van Beurden, overgereikt. [...]

1892, bibliografie A.F. van Beurden
755

De brand der kathedraal van Roermond, 20 mei 1892 (1892; Van der Marck, 46 p.)
Na de brand van de Roermondse kathedraal van 20 mei 1892 werd het beeld van de
stadspatroon [...]
Eene Limburgsche driehoeksmeting uit het begin der 18e eeuw (1892; Tijdschrift voor
kadaster en landmeetkunde; p. 18)

760

765

770

775

780

785

De nieuwe vereniging gaf Limburg's Jaarboek uit, waarvan A. F. van Beurden de
bezielende kracht was. Ofschoon het aandeel van deze landmeter en autodidact in het
licht van zijn tijd gezien alle lof gezien verdient en autoriteit [...]
betekenis van de drie-en-dertig verschenen jaarboeken aanzienlijk minder dan die van
de Publications en De Maasgouw... (1970; Grensland en bruggehoofd: Historische
studies; 473 p.)
18 februari 1892 Katholieke Kiesvereeniging
[...] Hierna vroeg de president of er ook leden voor waren, dat de heer Ruijs vóór
men overging tot stemmen, gehoord werd waarop de heer Henri van der Marck het woord
bekwam en zeide, dat er sommige heeren aanwezig waren, die den heer Ruijs wel gaarne
eerst wilden hooren omtrent zijn gevoelens over de Legerwet, daar de heer Ruijs
vroeger homogeen was met het ministerie-Berganius.
Ook de heer A. F. van Beurden was van gevoelen, dat het beter was eerst den heer
Ruijs te hooren, [...]
23 juni 1892 De brand der Kathedraal.
In een 46tal flinkgeschreven bladzijden geeft onze stadgenoot, de heer F. van Beuren,
een omstandig verhaal van de ramp, die de stad Roermond heeft getroffen op 20 Mei jl.
Naar ik met genoegen verneem, heeft het boekje bijzonder veel aftrek.
Ieder Roermondenaar, ook hij, die in den vreemde woont, zal zeer gaarne kennis maken
met de vele bijzonderheden, welke daarin staan opgeteekend.
Belangrijk zijn ook de “Geschiedkundige aanteekeningen betreffende de Kathedraal” en
de rampen, welke haar vroeger hebben getroffen.
Het boekje ziet er netjes uit.
F. P.

1893, bibliografie A.F. van Beurden

790

795

800

Het Geldersch geslacht Portmans (1893; Van der Marck; 14 p.)
Het Geldersch-Beiersche geslacht Syben (1893; M. Waterreus; -)
De familie Groenen (?; Limburg, II; p. 12)
De vensters en schilderingen van het carmelietenklooster te Boxmeer (1893; Taxandria;
p. 59)
18 februari 1893 Tweede Blad. LEO XIII.
Vol innige dankbaarheid en geestdrift vereenigen zich op den huidigen dag de
Katholieken der geheele wereld, om den Almachtige een dankgebed te brengen, een
loflied te zingen. [dan volgt een zeer lang stuk over het leven van paus Leo XIII.]
Nu vieren al zijne kinderen het gouden feest der Bisschopswijding. Laat ons allen dus
verheugd zijn; laten wij instemmen met het Te Deum, dat heden ook in Roermons
Kathedraal weerklinkt en door onzen gevierden Bisschop-Jubilaris aangeheven wordt.
Dat God het “Licht aan den Hemel” der Kerke nog lang moge doen schitteren is onze
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bede, onze wensch.
A. F. VAN BEURDEN.
Roermond, 18 Febr. 1893.
805

810

815

820

825

830

835

28 februari 1893 Volksbrochuren.
De sociale nood en zijne oorzaken, door P. Heinrich Pesch S. J., in 't Nederl.
vertaald door A. F. van Beurden f0.15, bij 25tal f0.10, 50tal f0.09, 100tal f0.008.
24 maart 1893 - Naar wij vernemen, heeft Z. H. de Paus aan de heeren H. van der
Marck en A. F. van Beurden de nieuw ingestelde “Médaille pontificale” geschonken.
Deze medaille, van zilver vervaardigd, heeft eene middellijn van 2 c.M. Op de
voorzijde bevindt zich de beeltenis van Z. H. Paus Leo XIII, terwijl men op de
achterzijde leest: “Anno L. ab inito episcopatu”.
De medaille wordt gedragen aan een rood moiréé zijden lint met twee witte streepjes
aan de zijden, gelijk aan dat der medaille “Pro Ecclesia et Pontifice”, met dit
onderscheid, dat in de witte streepjes twee geele biesjes voorkomen.
Onlangs mochten bovengenoemde heeren nog eene andere onderscheiding van Z. H.
ontvangen, n.l. eene groote zilveren legmedaille, 3½ c.M. in middellijn, bevattende
aan de voorzijde de prachtig uitgevoerde beeltenis van Paus Leo XIII en aan de
achterzijde de afbeelding van het Vatikaan. De heer van Beurden ontving bovendien nog
uit Rome een fraai schilderstuk, een Italiaansch landschap voorstellende.
Wij wenschen genoemde heeren geluk met de hun tebeurt gevallen onderscheidingen en
voegen er den wensch bij, dat zij nog lange jaren hunne beste krachten aan het
welzijn der goede zaak, die der Kerk, mogen wijden.
25 maart 1893 - Door Zijne Heiligheid den Paus zijn aan de Heeren H. van der Marck,
uitgever en den Heer A. F. van Beurden, landmeter aan het Kadaster, onlangs verleend
aan ieder twee médailles, de eerste een kleine herinneringsmédaille van het 50-jarig
Bisschopsfeest van Z. H., de andere eene groote zilveren pontificale médaille en
zulks naar aanleiding van hunne werkzaamheid in zake het Piusmonument te Rome.
Wij maken hiervan thans melding, omdat in een paar bladen deze zaak te goeder trouw
onjuist voorgesteld is, als zou genoemden heeren eene nieuw ingestelde orde verleend
zijn. 't Zijn beiden herinneringsmédailles, prachtig van slag en uitvoering, maar
niet bestemd om gedragen te worden.
6 juni 1893 - De heer A. F. van Beurden, landmeter bij het kadaster alhier, is
benoemd tot eerelid van de maatschappij voor letterkunde en wetenschap in Belgisch
Limburg.

840

845

850

855

860

865

14 oktober 1893 Een nieuwe kaart der residentie 's Gravenhage.
(Uitgave der Oudh. Vereeniging “die Haghe.”)
Reeds vroeger, bij gelegenheid van de omzending van een proefblad eener kaart van
Limburg, door een onzer gewestgenooten vervaardigd, bespraken wij uitvoerig de
eischen, die men aan eene degelijke, goede kaart mag stellen, wel onderscheidende het
doel, waartoe zij gebruikt moet worden. [...]
Het Genootschap “Die Haghe”, dat met zijne jaarboekjes reeds zooveel succes behaalde,
heeft een goed werk verricht met dezen uitgaven. Wij hopen, dat het bij die eerste
welgeslaagde proeven niet zal blijven.
VAN BEURDEN,
Coor. Lid van “die Haghe”.
ROERMOND, 14 October 1893
16 november 1893 ROERMOND.
Gister-namiddag hield “Limburg. provinciaal genootschap voor geschiedkundige
wetenschap, taal en kunst”, hare eerste algemeene vergadering in het lokaal
Akkermans, alhier.
Een net aantal heeren waren van heinde en verre ter bijeenkomst herwaarts gekomen.
De oud-kolonel Janssen opende de vergadering en riep den aanwezigen een hartelijk
welkom toe.
De heer Van Beurden deed voorlezing van de ingekomen berichten der heeren, die
verhinderd waren aan de bijeenkomst deel te nemen.
Een dichterlijke welkomsgroet, door den heer J. Gabriëls, lid, der jeugdige
Vereeniging gewijd, werd voorgelezenen luide toegejuicht.
In een sierlijke rede zette de heer Van Beurden het doel van het Genootschap uiteen
en mocht zich herhaaldelijk in een geestdriftige bijvalsbetuiging verheugen. [...]
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1894, bibliografie A.F. van Beurden
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Roermonds Mannenkoor van 1880-1894 (1894; Mannenkoor; 87 p.; Centre Céramique
SB187C154)
Geslachten uit het Overkwartier en Land van Kessel: Dencken, Barbou, Van Douveren,
Rouffs, Puteanus, Creemers (1894; Romen; 13 p.)
1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Dan in 1894 schreef ik de geschiedenis van het Mannenkoor, evenals ik dat later met
de Kon. Harmnie deed, welke tot een complete muziekgeschiedenis van Roermond
uitvloeide. Voor beide werd ik later tot eerelid dier Vereenigingen benoemd.
27 januari 1894 [...] in het middenvak de stamboom met zijtakken, terwijl in den
rand de 36 wapens der aangebrachte geslachten zijn aangebracht.
Het geheel is keurig bewerkt en doet den vervaardiger, den heer A. F. van Beurden,
alle eer aan.
20 maart 1894 - Door de 16e afdeeling van de H. Familie is aan den weleerw. heer
Jos. Thissen, kapelaan aan de kathedrale kerk alhier, ter gelegenheid van zijn
patroonfeest op Maandag j.l. het eere-directeurschap die afdeeling, genaamd
“Caecilia”, aangeboden.
Deze aanbieding ging vergezeld van een fraai diploma, dat op kunstvolle wijze is
vervaardigd door den heer A. F. van Beurden, landmeter alhier.
7 april 1894 - Voor den internationalen schietwedstrijd in Juli e. k. te houden,
hebben zich 40 gezelschappen aangemeld. Het 300jarig feestvierend Akkermansgilde zal
zich in de Spaansche oorspronkelijke kleederdracht vertoonen, zooals die bij de
oprichting in 1594 was. Voor het onderzoek der oude schilden en oorkonden is een jury
benoemd bestaande uit de heeren Sasse van Ysselt, te Helmond, A. F. van Beurden, te
Roermond, en M. H. Miechels te Venlo.
16 mei 1894 [...] Door een lid van Roerm. Mannenkoor was een schotel geschilderd in
pracht van kleuren, met bekwame kunstenaarshand en een blijvende herinnering aan de
overwinning. Deze werd namens het geheele koor aan den Directeur aangeboden, die
dadelijk den naam van den schilder ried en den heer Frans van Beurden èn het geheele
koor dank zeide voor de attentie. [...]
30 juni 1894 [...] De heer Frans van Beurden, schrijver van het boek: Geschiedenis
van Roerm. Mannenkoor, trad naar voren en sprak als volgt:
Geachte Heer Directeur,
Bij al de huldebetuigingen, u gebracht na den zege te Düsseldorf, zij 't mij nog
vergund uit naam der leden van Roermonds Mannenkoor er eene te voegen, die schoon
wellicht de eenvoudigste toch getuigt van ware erkentelijkheid, van innige
dankbaarheid.
't Is de geschiedenis van 't koor, dat onder uwe alvermogende leiding groot werd,
[...]
2 juli 1894 Buitengewone vergadering van den Gemeenteraad van Roermond.
op Maandag 2 Juli, 4 ure 's namiddags.
[...] De Voorzitter zegt [...]
De heer Janssen heeft gevraagd, of er ook al iets is medegenomen uit het oudGeldersch archief. Hierop kan ik antwoorden, dat, nadat de archieven uit de
zijvleugel waren weggevoerd, men ook begonnen is met het oud-Geldersch archief te
vervoeren.
Hierna leest de Voorzitter eene lijst van boeken voor die allen tot het oud-Geldersch
archief behooren.
De heer Michiels stelt den Raad voor te besluiten, Burg. en Weth. te gelasten zich
feitelijk te verzetten tegen de wegvoering van het archief.
De Voorzitter antwoordt, dat hij, een dusdanig besluit als Burgemeester en ook
overeenkomstig art. 70 der Gemeentewet, niet zal kunnen uitvoeren. Dit spijt hem
zeer, daar hij de handeling der Regeering niet vindt, zooals het behoort. Als alles
in richte was gegaan, dan zou hij er een voorstel van gemaakt hebben om het oudGeldersch archief tegen billijke vergoeding voor hetgeen de gemeente door aankoop er
aan heeft toegevoegd en wat door schenking is verkregen, af te staan.
[...]
Door den heer van Beurden is in 1893 eene lijst van het archief opgemaakt, dat naar
#19100620
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diens oordeel gemeente eigendom is en hiervan is ook deze namiddag niets ingepakt.
De heer Michiels zegt, dat hij den heer van Beurden niet als deskundige kent.
Spreker stelt voor, dat het volgende besluit zal worden genomen:
“De Raad besluit Burg. en Weth. te gelasten zich feitelijk te verzetten tegen
wegvoering van archiefstukken, zoolang niet is uitgemaakt, wat niet tot dat archief
behoort.”
Bij stemming bleek, dat negen leden voor het voorstel van den heer Michiels waren en
twee, de heeren Berger en Steffens er tegen.
De Voorzitter zegt, dat hij in bedenking neemt of hij uitvoering zal geven aan 't
genomen besluit, en dat de taak van B. en W. opgedragen van niet gemakkelijken aard
is, doch hij hoopt dezelve met goed gevolg te kunnen uitvoeren, waarna de vergadering
gesloten werd.
G.
3 juli 1894 PROTEST-VERGADERING VAN DEN Raad der gemeente Roermond.
[...] De Voorzitter meent nog altijd, dat de archieven, die heden morgen ingepakt
zijn niet als eigendom der gemeente kunnen beschouwd worden. Zulks kan de heer
Beltjens, gemeentesecretaris, die sedert jaren met deze zaken bekend is, verklaren.
Wat heden morgen ingepakt is, is uitsluitend oud-rechterlijk archief.
De heer Michiels verklaart nog eens zijn voorstel. De raad besluit daardoor niets weg
te laten gaan zonder dat onderzocht is, of er geen eigendom der gemeente bij is.
Spreker herhaalt: hij is geen deskundige. Hij weet alleen, dat er hier een archief
bestaat, dat dit ons eigendom is; wil de regeering nu uit ons archief iets weghalen,
dan wil hij door deskundigen uitgemaakt zien wat het hare, wat het onze is.
De Voorzitter merkt op, dat in 1890 door den heer Van Beurden als deskundige eene
lijst is opgemaakt van al hetgeen tot het oud-Geldersch archief behoort.
De heer Michiels. Ik ken den heer van Beurden niet.
De Voorzitter. Ik heb u, M. H. echter ook het oordeel doen hooren van onzen
gemeentesecetaris, iemand die volkomen op de hoogte is van het archief. [...]
12 juli 1894 Boekbeoordeeling.
Roermonds Mannenkoor van 1880-1894.
[...]
21 juli 1894 Raadsvergadering van 19 Juli 1894
[...] De heer Michiels merkt op, dat hij in de raadszitting van 2 Juli jl. niet
zeide: ik ken den heer van Beurden niet, doch dat hij gezegd heeft: ik ken den heer
Van Beurden niet als deskundige. Spreker wist niet, of de heer Van Beurden een
autorisatie van B. & W. bekomen had, om een onderzoek in te stellen, enz. enz.
De notulen worden in dien geest gewijzigd en vervolgens gearresteerd. [...]
Roermond moet daarbij een stem in het kapittel hebben, even sterk als die van het
Rijk.
Want dit laatste is noodig als men weet, dat er door heeren rijksarchivarissen
onlangs een “vluchtigen” inventaris werd samengesteld, die de goedkeuring van
Burgemeester Diepen niet kon wegdragen, omdat het werk der heeren getuigde van meer
ijver voor het archiefdepot te Maastricht dan wel voor dat te Roermond. Toen heeft de
heer Diepen aan de heeren Willemssen, pastoor te St. Odiliënberg, en van Beurden,
landmeter bij het kadaster, opgedragen een onderzoek in te stellen naar de waarde en
de betrouwbaarheid van dien inventaris. Een enkel staaltje van hetgeen die heeren
bevonden, dat n. m. van 250 losse stukken, die als eigendom van het Rijk waren
genoteerd, zouden gebleken zijn 25 aan het Rijk te behooren en 225 aan onze stad,
onder welke laatste stukken er waren, die door Roermondsche familën aan de Gemeente
geschonken of door de gemeente aangekocht zijn.
Een onderzoek zal er dus moeten geschieden en dan zal men kunnen zeggen welke stukken
er zijn, tegen wier wegvoering geen bezwaar bestaat. [...]
21 juli 1894 Raadsvergadering van 21 Juli 1894
[...] Aan de orde was: het benoemen van deskundigen, tot schifting der archieven.
[...]
B. en EW. stellen daarom voor twee deskundigen te benoemen.
De heer Drehmanns vraagt of B. en W. geen voordracht doen, waarop de burgemeester
antwoordt, dat zij zich hiervan willen onthouden, dat echter wel sprake is geweest,
om den heeren H. Willemsen, Pastoor te St. Odilienberg, A. F. van Beurden, landmeter
bij het kadaster en P. Goedhart, professor aan de R. H. Burgerschool alhier als
candidaten te stellen. [...]
Benoemd werden de heeren Willemssen, Pastoor te St. Odiliënberg en A. F. van Beurden,
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landmeter bij het kadaster, respectievelijk met 11 en 9 stemmen. De heer P. Goedhart,
Leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier, verkreeg 2 stemmen. [...]
24 juli 1894 Echt, 23 Juli.
Aan den heer A. F. van Beurden, landmeter van het kadaster te Roermond, is
opgedragen, om in deze gemeente, hoofdzakelijk Echterbosch en omgeving, opmetingen te
doen, en de vele verkeerde naamstellingen, die aldaar epidemisch heerschen, in orde
te brengen. Naar wij uit goede bron vernemen, bedragen dit zoowat 1500 à 2000
perceelen, het grootste gedeelte Duitsche. Voorwaar een grootsch werk.
24 juli 1894 - Naar wij vernemen, heeft de heer A. F. van Beurden, landmeter aan het
kadaster alhier, de hem bij Raadsbesluit opgedragen taak, om als scheidsrechter op te
treden, in de kwestie der archieven, wegens veelvuldige ambtsbezigheden niet
aanvaard.
18 augustus 1894 - In de vitrine van den heer Pisters, Steenweg, is geexposeerd een
naamlijst voor eene kegelvereeniging te Tilburg, vervaardigd door den heer A. F. van
Beurden. Deze lijst trekt de aandacht en wekt de bewondering der toeschouwers, om
haar juistheid van teekening en zachte kleurenpracht; vooral de bloemranden zijn
meesterlijk bewerkt.
22 september 1894 - Door den heer Van Beurden landmeter van het kadaster is reeds
een begin gemaakt met de opmeting van het uitgestrekte Echterbosch. Naar men verneemt
zouden deze werkzaamheden ruim 6 weken duren. De Heer v. B. heeft voor dien tijd zijn
intrek genomen te Anndaal onder deze gemeente.
31 oktober 1894 - 31 Oct. Ten bewijze dat de werkzaamheden van den heer Van Beurden,
landmeter, langs onze grenzen zeer noodzakelijk waren kunnen wij melden, dat van de
in Echterbosch en omgeving, liggende perceelen ruim 80 van de 100 niet op naam staan.
Verschillende perceelen zijn 3 of 4 maal verkocht, zonder akte. Het geheel levert
vele moeielijkheden op. Alles zal nu op hooger bevel in orde moeten komen.
22 november 1894 ROERMOND, 22 November.
[...] In deze vergadering werd op voordracht van B. en W. benoemd, in plaats van den
heer A. F. van Beurden, als deskundige, belast net het onderzoek en de schifting der
archieven, de WelEerw. Heer H. A. M. Bartels, Leeraar aan het Bissch. College,
alhier.
1 december 1894 Boxmeer. 27 Nov.
Zooals bekend is, wordt hier sinds het jaar 1400 telken jare het H. Miraculeus Bloed
vereerd, dat tot meer dan 20000 pelgrims uit alle oorden trekt in de zoogenaamde
Vaartweek. Bij een vroeger ingesteld onderzoek naar de nog in het klooster der Eerw.
paters Carmelieten aanwezige prachtige geschilderde glazen, deden de Zeereerw. pater
Petr. Thom. Hikspoors, archivaris alhier, en de heer Van Beurden, oudheidkundige te
Roermond twee zeer gewichtige ontdekkingen, welker uitkomst gepubliceerd zijn in het
Noord-brabantsche historische tijdschrift Taxandria, dat ook in Limburg vele lezers
teltEerstens bleek uit in 't klooster aanwezige koperen platen, dat de schetsen der
glazen zijn van Abraham van Diepenbeek, een beroemd leerling van Rubens, dus dat de
glazen van hooge kunstwaarde zijn, wat steeds beweerd was. Ten andere vond men in een
der zijgangen een oud, verweerd, slecht in lood gezet glas, dat daar vroeger
omgekeerd ingezet was, waarvan 't opschrift en de teekening nog te ontcijferen waren,
dateerde uit de 16e eeuw. Daarop staat een kelk, overvloeiend van het H. Bloed,
ingebrand, met het Latijnsch bijschrift: “God bewijst de waarheid van het
Allerheiligste Bloed van Jezus Christus door een mirakel.” Er zijn thans maatregelen
genomen, dat dit onverdacht bewijs met de andere aanwezige ongeschonden bewaard
blijft.

1895, bibliografie A.F. van Beurden

Het geslacht Van den Mortel (?; Limburg, IV; p. 265) (1895; Taxandria; p. 209, 227,
244, 273, 310)
1060

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Omstreeks 1895 werd mij opgedragen een onderzoek naar den toestand van het kadaster
aan de grens vanaf Posterholt Annadaal naar het Zuiden langs Echterbosch,
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Koningsbosch, Susterderbroek, Koningsbosch tot Tudderen bij Broeksittard toe. Door
het niet inleveren van Memories van Successie door de Pruisische eigenaars van
Hollandschem grond bij overlijden der bezitters was de zaak weergaloos in de was
geraakt. Eerst heb ik een proefonderzoek in den Noordhoek van Echt gedaan waarbij
bleek dat overal plaatselijk nazien hoog noodig was. Dit heeft zich uitgebreid over
geheel Echterbosch tot Tudderen-Sittard toe. Ik ben met de latere verbeteringen der
kaarten ongeveer vier jaren bezig geweest en was van den gewonen dienst der
Noordelijke gemeenten ontheven. Ik heb opvolgend, in de goede maanden, dus niet 's
winters, daar tijdelijk gewoond in de week (Zaterdagsmiddags tot Maandagmorgen was ik
thuis te Roermond) en wel Kasteel Annadaal achter Posterholt zes maanden, St.
Janskloes over de grens bij brouwer Schreinemacher zes maanden, stadje Waldfeucht bij
Kessel in het Posthuis zes maanden, Saeffelen bij Wed. Wolters op den erg zes
maanden, Höngen bij Brandts, Havert op de Zandkoel bij Gerbs. en aan de Pepinenbrug
bij de Trappisten. Ik was altijd buiten in de groote dennenbosschen en velden, waar
ik ten slotte beten den weg wist dan de lui zelf.
2 maart 1895 - Dezer dagen werd ons getoond een prachtig staaltje van teeken- en
schilderkunst van de hand des heeren A. F. van Beurden alhier. Het was de naamlijst
der onderafdeeling Euterpe van Roermonds Mannenkoor. In oud-gothieken stijl
uitgevoerd is deze naamlijst een sieraad, dat den maker alle eer doet; een
schildering zoo netjes en zuiver afgewerkt als wij nog zelden zagen.
Euterpe mag haar eerelid, den heer van Beurden, wel dankbaar zijn.

1090

22 mei 1895 - Tot eere- en correspondeerend lid van het Koninklijk Italiaansch
Instituut te Pisa (Reala accademia Italiana) zijn benoemd de heeren J. M. Janssen,
oud-kolonel en wethouder onzer stad, en A. F. van Beurden, landmeter van het
kadaster, en dat in hunne hoedanigheid van voorzitter en secretaris van het
Provinciaal Genootschap “Limburg.”

1095

22 mei 1895 - Bij besluit van 7 April 1895 zijn de heeren J. M. Janssen, oudkolonel, en A. F. van Beurden, landmeter van het Kadaster, benoemd, respectievelijk
tot eerelid en tot correspondeerdend lid van het Koninklijk Italiaansch Instituut
(Reale Accademia Italia) te Pisa.
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7 november 1895 - Door den heer A. F. van Beurden, landmeter van het kadaster
alhier, zijn 16 grafzerken ontdekt in een gedeelte der kerk van de Nederduitsch
Hervormde gemeente alhier.
Deze kerk was vroeger eene Katholieke bedeplaats en Minderbroederskerk genaamd. In
het begin dezer eeuw kwam zij in handen der Hervormden, die er slechts een deel van
gebruikten. Het andere deel deed dienst als fouragemagazijn. Thans is echter dat
magazijn opgeheven en bij nasporing kwamen die 16 zerken te voorschijn. De meeste
zijn nog gaaf en daaronder zijn er die bepaald prachtig mogen genoemd worden. Ze zijn
versierd met zeer fraaie renaissance cartouchen en grootendeels van oude Roermondsche
regeeringsfamilie's, als: Puitlinck, Hoeufft, Roebroek, van Mulbracht, Bongaerts,
Crompvoet, Weijdman van Strasberch en andere. Ook zijn er bij van geestelijken,
zooals Ruth van Baxem, enz.
De zerken meten 2 bij 1 Meter en zijn voorzien van enkele of dubbele familiewapens en
de huismerken. Men vindt er o. a. den grafsteen der gemalin van den goeverneur
Hendrik van den Berch, welke den 4den Mei 1612 met groote plechtigheid daar ter aarde
werd besteld.
Daar deze geschiedkundige gedenkteekenen het eigendom zijn der Hervormde Gemeente,
mag men aannemen, dat zij voor verlies of beschadiging zullen gevrijwaard blijven
ofwel op eene behoorlijke plaats zullen worden gedeponeerd.
12 november 1895 Een curieuse vondst.
Men schrijft uit Roermond aan de Telegraaf:
Een der oudste kerken der stad Roermond naast het Munster en de Sint-Christoffel was
de Minderbroederskerk, gelegen in de Neerstraat. In de 14e eeuw werd zij in Gothieken
stijl opgetrokken. In den hervormingstijd werd zij in gebruik genomen door de
Hervormden, later weer aan de R.-katholieken afgestaan, tot de Franschen haar als
domein aansloegen en zij ten slotte als kerkgebouw aan de hervormden werd toegewezen.
Een gedeelte was was bouwvallig, en in de helft der vorige eeuw werd zelfs de toren
gesloopt. De Hervormden namen slechts het koor in gebruik, dat gerestaureerd werd en
een klein maar net kerkgebouw leverde.
In de Minderbroederskerk waren sinds eeuwen de voorname geslachten van Roermond
begraven, zelfs de vrouw van den gouverneur van het Overkwartier, van Hendrik van den
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Bergh, werd daarin, zooals de kronieken zeggen, met alle plechtigheid den 4n Mei 1627
ter aarde besteld.
De schoone zerken en grafsteenen gingen den weg van de meeste grafsteenen in Roermond
en werden met hunne gebeeldhouwde wapens en inschriften gebruikt tot versterking van
dammen en dijken, of als zinkstukken tot het stoppen van doorbraken.
Daarom zijn deze in de kerken zoo zeldzaam, en wijzen de kathedrale kerk en de Sint
Christoffel slechts weinig schoone zerken aan, in tegenstelling van de Kathedraal van
's-Hertogenbosch en andere b. v. waar de meesten gaaf bewaard zijn.
Bij de historieliefhebbers te dezer stede was het sinds lang een vraag, den zerk
dezer vrouw van Hendrik van den Bergh te vinden, daar in de kronieken haar naam niet
te vinden is en men in twijfel was, of zij eene adellijke, eene van burgerafkomst of
soms eene vrouw was, waarmede eene andere verbintenis bestond.
Het bouwvallige grootste gedeelte der kerk was sinds langen, langen tijd als fouragemagazijn in gebruik en een onderzoek was daardoor steeds onmogelijk gebleven.
Dezer dagen echter is het magazijn door afloop van 't contract ontruimd en werd het
bestuur van het Provinciaal genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen te
Roermond, door den heer Kater, koster der Herv. gemeente, daarvan in kennis gesteld.
Daarna werd het onderzoek geleid door den heer Van Beurden, 1e secretaris van het
genootschap en bleek het, dat onder de dikke laag stof en zand in een hoek een aantal
goed bewaarde grafsteenen lagen, terwijl zij in het overige gedeelte verdwenen waren.
Er zijn er nog een 16-tal behouden, waaronder die van verschillende regeeringslieden
van Roermond uit het laatst der 16e eeuw, als Puytlinsk, Hoeufft, Lefebus, van
Mulbracht, Weydmann van Strasburg, Bongartz, van den Eynde, enz., terwijl de meeste
voorzien zijn van de familiewapens en huismerken.
Er zijn er eenige uit de 15e eeuw, die men echter door latere bekapping vrijwel
bedorven heeft. Het is te hopen, dat het genootschap zal zorg dragen voor de
publiceering dier gedenkstukken uit vroegere eeuwen en dat de autoriteiten, wien dit
aangaat, maatregelen zullen beramen, om het weinige, wat er nog over is uit vorigen
eeuwen, te bewaren en te behouden.
24 december 1895 Nog een merkwaardige grafkelder.
De heer Van Beurden, 1e secretaris van het Provinc. Genootschap Limburg, deelt ons in
verband met bovenstaande over een grafkelder te Wieuwerd het volgende mede:
Ook hier in Limburg, te Thorn, vindt men een lijk, dat verdroogd en tot mummie
geworden is, evenals de lijken te Wieuwerd. Thorn was vroeger een vorstendom onder
het bestuur eener abdis. De fraaie abdijkerk, alhoewel inwendig zeer ontsierd door
allerlei onpassende meubels, bevat onder het Hoogaltaar eene krocht of kleine
onderkerk, die haar licht ook door twee vensters ontvangt. Daarin liggen in glazen
kisten twee lijken, die sinds menschengeheugenis daar reeds waren.
Het eene, niet veel meer dan een geraamte, zou dat eener abdis of stiftsdame zijn.
Het tweede is tot mummie geworden en zou het stoffelijk overschot zijn van een
kanunnik der abdij. Het hoofd is goed bewaard, de oogen zijn ingezonken. Het vel is
bruingeel, als perkament, de kleederen zijn nog gaaf en schijnen hier en daar vroeger
vernieuwd te zijn. Doordat de kisten van glas zijn, kan de beschouwer de lijken goed
opnemen. Aan welke oorzaken de uitdroging toe te schrijven is, is niet na te gaan.

1896, bibliografie A.F. van Beurden

De Koninklijke Harmonie van Roermond: geschiedkundige aantekeningen (1896; Romen &
Zonen; 219 p.)
1180

Viagie oft reijse tot Jerusalem, geschiet bij brueder Jan Want van van de prekaren
oorden in Tzertogenbosch: anno 1519 (1896; Waterreus ; p. 157-22; Centre Céramique
SB14118)
Hoe Jean Smits zijn nieuwe “boks mit helpe” kreeg en tegelijk afschaffer werd (1896)

1185

1190

Het geslacht Portmans (1896; Waterreus; 16 p.)
Geslacht Portmans (?; Limburg, IV; p. 288)
Geschiedkundige schets van het schoolwezen in de heerlijkheid Boxmeer (1896; Van der
Marck; 9 p.)
Het geslacht van de Mortel (1898; Waterreus; 27 p.)
Het laatste overblijfsel van het Liesselsche Blockhuys (1896; Taxandria; p. 10)
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F. van Beurden in Limburg's Jaarboek, 4, 1896, p. 156 ev Verwijs die dit hs.
gebruikte voor het Mnl. Wdb. noemde deze ... (1990; De Gulden passer: Volumes 68-70;
-)
29 februari 1896 - In de op 22 dezer gehouden Algemeene Vergadering van het
Genealogisch Heraldiek Genootschap “De Nederlandsche Leeuw”, gevestigd te 'sGravenhage, werd benoemd tot correspondeerend lid, de heer A. F. van Beurden, alhier.
12 maart 1896 Provinciaal Genootschap van Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en
Kunst,
Van het Jaarboek 1895, dezer Vereeniging is onlangs de 3de aflevering verschenen.
[...]
Stukjes in den trant van het in deze aflevering voorkomende van de hand des heeren
Van Beurden - kan men beschouwen als sucade, die het letterkundig gerecht smakelijk
kruiden en recht apetijtelijk maken. [...]
22 augustus 1896 ROERMOND.
Binnenkort zal een voor onze stad interessant werk het licht te zien. Het is eene
geschiedenis der Muziek te Roermond van af het laatste der vorige eeuw tot op heden.
[...]
Door de Kon. Harmonie is alle steun verleend voor het tot stand komen van dit werk,
dat samengesteld is door den heer A. F. van Beurden, [...]
ROERMOND. Binnenkort zal een voor onze stad interessant werk het licht zien. Het is
eene geschiedenis der Muziek te Roermond van af het laatst der vorige eeuw tot op
heden. Bijzonderlijk wordt daarin de geschiedenis der Koninklijke Harmonie met haar
rijk verleden herdacht. [...] dat samengesteld is door den heer A. F. van Beurden,
[...]

1225

13 oktober 1896 - Naar wij vernemen heeft de heer A. F. van Beurden thans onder
handen genomen een paar prachtige teekeningen, bestemd om als naamlijst te dienen
voor de werkende en honoraire leden van Roerm. Mannenkoor. Deze zullen deze tijding
zeer zeker met vreugde vernemen. Te oordeelen naar een der teekeningen, zal Roerm.
Mannenkoor wederom met eene schoone proeve van Van Beurden's talent verrijkt worden.

1230

27 oktober 1896 BOEKBEOORDEELING. Een merkwaardig boek.
[...] “eene kunst- en feestchroniek der laatste eeuw” [...] uit het rijke verleden
der Kon Harmonie [...] ([18961027]; MAR; -)
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28 november 1896 - In de vitrine van den heer G. Pisters, Steenweg alhier, stonden
geexposeerd het reglement en de naamlijst van Roermonds Mannenkoor, gepenteekend door
den heer A. F. van Beurden, landmeter bij het kadaster te dezer stede.
Beide stukken getuigen van het uitstekend hanteeren van het teekenstift door de
vervaardiger, terwijl de verschillende emblema's in dezelve voorkomende, de
getuigenis afleggen van den heer Beurden's groot opvattingsvermogen.
De lijsten, om dezelve gemaakt, zijn zeer artistiek vervaardigd.
15 december 1896 - Heden stond onder meer terecht de gedetineerde J. H. E., 33 jaar,
winkelier te Herkenbosch. Deze persoon was beklaagd van: 1. valschheid in geschrifte
en oplichting van een zak meel, gepleegd in Juli 1896, tegen Jan Wolters te Melick;
2. oplichting van Th. H. Cox te Roermond, van een rijwiel, op 9 September 1896 en 3.
verduistering van lampen, ten nadeele van Felix Janssens te Roermond.
In deze zaak werden 5 getuigen gehoord, waaronder de heeren Snackers, Hoofd der
School te Roermond en van Beurden, landmeter van het kadaster en beëedigd vertaler te
Roermond.
Door het Openbaar Ministerie werd tegen hem eene gevangenisstraf van 9 maanden
geeischt.
De uitspraak deelen wij later mede.

1897, bibliografie A.F. van Beurden
1255

Roermonds oudheden: de beschildering der oude Munster-abdij (1897; -; 7 p.)
Roermonds oudheden: de beschildering der oude Munster-abdij (1897; Limburg, XV; p.
219)
Wandelingen rondom Roermond (1897; Limburg, 5; p. 101-108)
Verhaal van de vervolging der toovenaars, die in het jaar 1613 te Roermond plaats had
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(1897; Limburg, V; -)
Boxmeer: Geschiedenis van de Parochie, het klooster der Carmelieten O.L.V. Broeders
en het H. Bloed (1897; Henri van der Marck; 172 p.)
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Vogels' studiebeurzen: geschiedkundige aanteekeningen (1897; Romen; 96 p.; Centre
Céramique SB122C27)
Boekh. J. J. ROMEN EN ZONEN TE ROERMOND VERSCHENEN: Vogels' Studiebeurzen.
Geschiedkundige Aanteekeningen, door A. F. VAN BEURDEN.
Secretaris van het Prov. Genootschap >>Limburg<<.
Prijs fl. 1,00,
Mariaverering?
- Van Beurden maakte in 1897 ook nog melding van een miraculeus Mariabeeld dat in
Sint Elisabethsdal zou hebben gestaan. Van een dergelijk beeld zijn echter geen
sporen gevonden. Mogelijk heeft hij zich vergist met het wonderbaarlijke Mariabeeld
van Ommel [...]
1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Tusschentijds in 1897 ontdekte ik te Roermond nog tal van grafsteenen in de
hooimagazijn in gebruik zijnde westhelft van de Minderbroederskerk te Roermond,
waarvan ik beschrijvingen uitgaf in den Nederlandschen Leeuw, in den Nieuwen Koerier
en elders. Ook vond ik nog tijd, om deskundigen bij de Rechtbank te zijn in de zaak
van Rubens van Thorn, enz. Het onderzoek van het Susterdenbroek voor het kadaster
verplaatste mij een mooien zomer den geheelen dag, in een wildernis van bosch,
moeras, vol vogels en fazanten met moeilijk te onderscheiden grenzen. Ook onderzocht
ik in mijn vacantie genealogiën v.d. Loo en Janssens (samen f500.- aan reclame) die
ik in het Jaarboek van het Prov. Genootschap uitgaf. Ik ging toen veel om met onzen
voorzitter Kolonel Janssens, Wethouder, Roermond, met wien ik veel wandelde, daar
Mama Mélanie het toen druk had met het huishouden, om mede te kunnen gaan.
26 januari 1897 Prijsvraag voor het ontwerpen van drie Diploma's.
De Vereeniging Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen,
Taal en Kunst, heeft in hare Algemeene Vergadering van 20 December 1896 besloten, tot
aanmoediging der Versierings- en Verluchtingskunst, een wedstrijd uit te schrijven
voor het ontwerpen van de drie volgende diploma's,[...]
De inzending der ontwerpen moet, vrachtvrij, geschieden vóór 1 Juli 1897, aan den
Secretaris van het Genootschap (den heer A. F. van Beurden, Landmeester van het
Kadaster, te Roermond). [...]
24 maart 1897 Willem Tell.
Zaterdagavond werd in de zaal der Kon. Harmonie te dezer stede de aangekondigde
vergadering gehouden, ter bespreking van de feesten, welke bij gelegenheid van het
50-jarig bestaan der societeit Willem Tell zullen gehouden worden.
[...] Vervolgens deelde de heer Vroemen mede, dat op voorstel der regelingscommissie,
eene feestcommissie benoemd was, waartoe verzocht werden [...] en A. F. van Beurden.
[...]
10 april 1897 - Benoemd tot Correspondeerend lid van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Middelburg o. a. de Heer A. F. van Beurden, landmeter van het
Kadaster te Roermond.
18 november 2010 Info 2010-457/Sc; A.F. van Beurden corresponderend lid van het
Zeeuws Genootschap op 10 april 1897
Bij deze kan ik u bevestigen dat de door u gezochte persoon inderdaad in 1897 als
lid is ingeschreven in het ledenregister van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen (archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, toegang
26.1, inv. nr 121, p. 68):
Onder “corresponderend” lid werd verstaan een regulier lid, dat echter buiten de
provincie woonde en daarom niet de vergaderingen bij hoefde te wonen.
Het verschijnsel dat de voornamen niet zijn ingevuld komt in dit register vaker
voor, vooral bij leden van buiten de provincie.
20 mei 1897 Het Album, door het Genootschap Limburg aan te bieden bevat de bijdragen
van 90 leden. [...] Frans Donkers en F. van Beurden, die de genealogie van Dr Cuypers
meedeelde.
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22 juli 1897 Het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap De
Nederlandsche Leeuw bevat het portret en wapen van Dr. Cuypers, met een beschrijving
van den familiestam door den heer A. F. van Beurden.
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12 oktober 1897 Uit overoude tijden.
In de nabijheid van Montfort ligt de groote bouwval van het kasteel, waar Arnoud van
Gelre gevangen heeft gezeten. Het slot ligt langs een uitgestrekt moeras aan welks
overzijde het Echterwoud ligt. Vroeger vond men in het broek of moeras bij Montfort
een houten brug, welke men voor Romeinsch hield. Af te toe komen werktuigen uit den
voortijd te voorschijn. Zoo zijn in den laatsten tijd opgegraven eenige steenen en
bronzen wiggen en een steenen zaag uit de steenperiode. Een en ander is in bezit
gekomen van den heer van Beurden, landmeter van het kadaster en secretaris van het
Genootschap Limburg, alhier, die een paar specimens aan het museum der R. H.
Burgerschool alhier schonk en de rest zelf behield. Ook in Melich-Herkenbosch worden
nu en dan beitels en messen uit de steen- en bronsperiode gevonden.
18 december 1897
De heer A. F. van Beurden te Roermond is benoemd tot tot eerelid
van den “Conseil Héraldique de France” te Parijs.
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31 december 1897 Nunhem, H. Servaas
- Al in de 12-eeuwse Servaaslegende van Henric van Veldeke wordt vermeld dat 'die van
febres sieck zijn ende onghesont' te Maastricht uit de beker van St. Servaas kwamen
drinken om van de koorts genezen te worden. St. Servaas is dus van oudsher een
'wonderlijke geneesheer van koortsen'. A.F. van Beurden (1857-1934) schreef in 1897
in het Limburg's Jaarboek het volgende: '[naast de kapel ligt] een put [...], die zoo
zuiver en helder water levert, dat men uren in de rondte de wedergade niet vindt.
[...] Tot op den huidigen dag is het water zoo helder, dat men 't kleinste
kiezelsteentje op den bodem kan zien glinsteren. In den zomer is het bij de grootste
warmte steeds frisch en koel en zou met recht den naam van geneeskrachtig water
kunnen dragen.'
Deze put ligt aan de oostzijde van de kapel, in het verlengde van het koor. Het water
van de St. Servaasput zou (aldus het pelgrimboekje uit 1921) ontspringen 'op eene
berg, eene hoogte van zeker wel veertig voet boven den waterspiegel van een beek,
(Leubeek) die op eenigen afstand vloeit'. Sedert mensenheugenis, 'zelfs niet bij de
meest brandenden droogte (als in de maand Juli 1921)', zou de bron niet 'zonder
overvloed van water' geweest zijn. Vrancken spreekt van 'de onloochenbaar wondere
geneeskracht van de waterbron'.

1898, bibliografie A.F. van Beurden
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Wandelingen rondom Roermond I. Herten, Merum, Ool, Beegden, Neer, Nunhem (1898;
Romen; 54 p.)
De Roermondsche regeerings-familie Janssens en aanverwante familieën Van Tits,
Duprée, Van Dunghen, Van den Schoor, met wapenplaat (1898; Romen; 32 p.)
5 februari 1898 De vondsten te Os.
Men schrijft uit Roermond:
Zooals reeds eenige dagen geleden bericht werd, zijn bij het opgraven van de Sint
Willebrodsput te Os (N.-B.) eenige zaken aan het licht gebracht, die meer of minder
in verband stonden met de vereeniging van den geloofsverkondiger Willebrord. Onder
anderen een paar basreliefs, voorstellende een O. L. V. beeld met latijnsche
bijschriften en het jaartal 695.
De heer Van Beurden, landmeter te Roermond, wien een dezer gevonden basreliefs te
onderzoek werd toegezonden, kwam, naar men ons van geachte zijde mededeelt tot de
conclusie, dat er geen sprake kun zijn, aan het O. L. V. beeld een hoogen ouderdom
toe te kennen en dat men zeer waarschijnlijk met een mystificatie te doen heeft of
met het werk van een onkundige, die met oudheidsliefhebbers een loopje heeft willen
nemen, 't zij nu of in vroegeren tijd reeds.
Immers, in de opschriften, in foutief Latijn gesteld, zijn oude en nieuwerwetsche
hoofdletters dooreengeworpen. Het jaartal 695 is in strijd met den 11e eeuwschen
versregel, terwijl deze weer niet past bij het O. L. V.-beeld, dat voorgesteld is in
spaansche kleedij uit de 17e eeuw. Het geeft het bekende beeld van O. L. V. van
Kevelaar te zien. En alsof dit alles nog niet genoeg was, om de onhandige nabootsing
te doen uitkomen, heeft men als materiaal genomen pik en hars. Men zal dus voorloopig
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wel doen met die vondsten met voorzichtigheid te beschouwen, opdat er weer geen OeraLinda-bok twist onsta.
30 juli 1898 ROERMOND, 30 Juli. De eerste steenlegging
van het slachthuis had heden middag plaats na de Gemeenteraadsvergadering. Eene
oorkonde, op perkament gecalligrafeerd door den heer A. F. van Beurden, boekstaaft
deze merkwaardige gebeurtenis als volgt:
In het jaar onzes Heeren 1898 ten tijde dat Hare Majesteit Koningin Wilhelmina de
Regeering aanvaardde en plechtig beëedigd en ingehuldigd werd, toen het Bestuur der
Stad Roermond uit de heeren: G. R. C. M. Raupp, Burgemeester; P. H. Willemsen en H.
J. H. Drehmanns, Wethouders en de Raadsleden: R. Smeets; L. H. F. Berger; P. J. E.
Höppener; J. A. L. Steffens; Jhr. Mr. L. F. A. Michiels van Kessenich; C. P. Romen;
J. F. Scheuler; J. H. Telders; J M. Janssen; W. Evers; Dr. Ch. J. H. Leurs; C. A. H.
Nicolas; Jhr. Mr. E. F. F. H. van Aefferden; en J. H. H. Beltjens Secretaris, werd op
Zaterdag 30 Juli, door den Burgemeester, in het bijzijn van de ondergeteekenenden DE
EERSTE STEEN GELEGD VAN DIT SLACHTHUIS, en deze oorkonde ter gedachtenis in dezen
steen gesloten. God behoude en behoede Roermond!
(Get.)Arth. Schreurs, Gemeente-ontvanger.
A. H. Nijskens, Aannemer.
G. Janssen, Aannemer.
G. Rammers, Gemeente-Architect.
Jean Speetjens, Buitengewoon opzichter.
Ger Janssen, G meentebode.
(Get.)Raupp. H. Willemsen, H. Drehmanns,
R. Smeets, F. Burger, P. Höppener,
Steffens, Jhr. L. Michiels v. K., L. P. Romen,
Joan F. Scheuler, J. H. Telders, J. M. Janssen,
W. Evers, Dr. Leurs, Ch. Nicolas,
Edm. van Aefferden, J. H. H. Beltjens.
[zie http://www.historieroermond.nl/slachthuis/slachthuis.htm]
24 augustus 1898 ROERMOND, 25 Augustus.
Een Limburgsch adres aan H. M.
Een uit stijl en kunstoogpunt merkwaardig adres zal ter gelegenheid der
troonsbestijging aan Hare Majesteit aangeboden worden door de Vereeniging der
Limburgsche Burgemeesters en Secretarissen. Op perkament geschilderd, in een
marokijnlederen koker gevat, is het ontworpen naar fraaie XIVe eeuwsche
handschriften, berustende in de Pinakotheek van München. In de beginletter, die
schittert van goud en kleuren, is het wapen van Limburg aangebracht. In de
gepolychromeerde omlijsting de wapens der Limburgsche steden. Veel zorg is er besteed
aan textletters, die als gesteendrukt tusschen den bloemrand uitkomen. Bij al de
schoone adressen, die in de feestdagen aan Hare Majesteit aangeboden worden, zal dit
zeker een waardig figuur maken. Ontwerp en schildering zijn het werk van onzen
stadgenoot, den heer A. F. van Beurden, Landmeter van het Kadaster, wien alle lof
voor de bizonder kunstvolle afwerking toekomt, terwijl dit werk hem zeer zeker tot
groote aanbeveling zal strekken.

1899, bibliografie A.F. van Beurden
De Roermondsche gilden (1899; J.J. Romen; 24 p.)
1440

Venlosche schepenzegels met afbeeldingen (1899; - ; -)
Het adellijk Bronckhorster goed (1899; Taxandria; p. 149)
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Aanteekeningen uit de doopregisters van Thorn van 1628-1805 (1899/1900; Wapenheraut;
p. 233/70, 209)
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
Familie
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Van der Schoor (1899; Limburg, VI; p. 21-25)
Janssens (1899; Limburg, VI; p. 4)
Cox (1899; Limburg, VI; p. 97)
Duprée (1899; Limburg, VI; p. 15)
Gooien (1899; Limburg, VI; p. 27)
van Tits (1899; Limburg, VI; p. 12)
Poen'n (1899; Limburg, VI; p. 30)
Cruysancker (1899; Limburg, VI; p. 26)
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Familie Van Wessem (1899; Limburg, VI; p. 266)
Familie Van Winde (1899; Limburg, VI; p. 28)
Familie Goris (1899; Limburg, VI; p. 28)
25 februari 1899 UITSLAG van de Gratis-Verloting onder de abonnés van “De NIEUWE
KOERIER” op 23 Februari.
Koffieserviezen.
Roermond, F. v. Beurden, Munsterstraat.
28 januari 1899 - In overeenstemming met den uitdrukkelijken wensch des H. Vaters
zijn door Z. E. Kardinaal DoM: Jacobini en het Internationaal Hoofd-Comité te Rome
aangezicht, om als Hoofd-Comité voor de Wereldhulde aan O. H. Jezus Christus den
Verlosser en zijn Verl? Plaatsbekleeder op te treden, de navolgende ?eren:
[...] De WelE Geb. Heer A. F. van Beurden, Secretaris Prov. Genootschap van Roermond.
Deze Heeren hebben ?e benoeming aanvaard.
Moge Gods zegen op hunne werkzaamheden rusten, opdat ook de Nederlandsche Natie, te
zamen met alle Katholieken der geheele wereld, is volkomen aansluiting met datgene,
wat de Hooge Kerkelijke autoriteiten ter geestelijke viering zullen voorschrijven,
waardig vertegenwoordigd zij in de grootsche Wereldhulde bij het eindigen der XIXe en
het begin der XXe eeuw.
30 maart 1899 - De gebroeders H. en F. W. Weijs uit Dusseldorf, alhier gedetineerd
las verdacht van diefstal van een velocipède te Viersen in Pruisen, waarvoor hunne
uitlevering door de Duitsche Regeering is aangevraagd, werden heden ter
terechtzitting gebracht om omtrent die uitlevering te worden gehoord. Tot tolk voor
hen diende de heer van Beurden, landmeter van het kadaster alhier.
15 april 1899 [...] Ook de heeren dr. Schrijnen, Snackers, van Beurden en Bartels
verklaarden zich bereid, zoodat binnenkort te Venlo lezingen gehouden zullen worden,
toegankelijk voor het publiek. [...]
De leden van het Hoofdbestuur der heeren Van Beurden (Roermond) 1e secretaris en
Snackers (Roermond) penningmeester, aan de beurt van aftreding, worden bij acclamatie
herkozen.
7 juli 1899 Het wapen van Mgr. Drehmanns.
De Bisschoppen, de prinsen der Kerk, hebben sinds eeuwen een wapen gevoerd, dat
diende der bezegeling der officieele stukken, dat aan de paleizen aangebracht was, en
bij plechtige gelegenheden boven hun troon prijkte. [...]
Dat 's Heeren zege en de voorbede van Sint Christoffel Mgr. Drehmanns ten steun moge
zijn in zijn arbeid voor Christus en zijne Kerk op Lindanus ouden Zetel.
VAN BEURDEN
ROERMOND, 8 Juli 1899
19 september 1899 VALKENBURG, 18 Sept.
Gister en heden werd alhier de Algemeene Vergadering gehouden van Limburg,
Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst. [...]
De heer J. N. Snackers, uit Roermond, hield daarop een van degelijke studie van het
onderwerp getuigende voordracht over Heinrick van Veldeken en de St. Servatiuslegende, die door de aanwezigen met veel belangstelling werd aangehoord en gevolgd.
Na behandeling van dit wetenschappelijke onderwerp van ernstigen aard zorgde de
verdienstelijke secretaris, de heer A. F. Van Beurden, van Roermond, voor
afwisseling. Hij vergastte de vergaderden op een humoristische voordracht “De dikke
Trom”, die in alle opzichten het gewenschte effect sorteerde. [...]
14 november 1899 - Bij besluit van 8 Nov. is onze stadgenoot de heer F. v. Beurden
benoemd tot eerelid van het Institito Ufficiale traldico Italiano, gevestigd te Rome.

1900, bibliografie A.F. van Beurden
1515

Ch. de Quay, capitaine de Grénadiers de la Garde Imp. sous Napoléon I. Sa
correspondance inédite (1900; Limburg, VII; p. 1)
Charles de Quaij, capitaine de grénadiers de la garde impériale sous Napoléon I: sa
correspondance inédite, précedée d'un aperçu biographique (1900; Waterreus; 116
p;
Centre Céramique SB83B33)
Charles de Quaij, sa correspondance inédite (1900)
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De westzijde van Roermond in 1749 (1900; Limburg, VI; p. 175)
Limburgs steden: muziek van H. Tijssen (1900)
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De handelingen van den Magistraat der stad Roermond van het jaar 1696 tot en met 1796
(1900)
Cunegondis van Saksen: vorstin-abdisse van Thorn (1900; Claessens; 8 p.)
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Het oude Haarlemsche geslacht de Waal (1900; -; 14 p.)
1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
Victor was 22 Januari 1900 – 4 uur geboren. Ik heb om dien tijd verschillende grote
werken moeten verrichten. – Eerstens voor Mr. Scheijven, president gerechtshof
Brussel, de genealogie nazoeken in Heythuyzen en Maastricht, waarvan ik een boekje
uitgegeven heb. Rekening met voorschotten f250.- (aan Mélanie gegeven). Ook heb ik
veel correspondentie moeten voeren ter voorbereiding der Wereldhulde en de Bedevaart
der Nederlanders naar Rome in het jubeljaar, waarmede Jacques Oor van Roermond mij
hielp. Mgr. Ernest Menten van Maastricht was Voorzitter. 120 Dames en Heeren gingen
mede. Ik was 24 Januari 1900 te Utrecht met algemeene stemmen benoemd tot eersten
secretaris. Ik maakte in dien tijd vele adressen voor kloosters en gestichten ad
f12.- Deze zijn later ten getale van een paar honderd veelal gecalligrafeerd door
zusters in twee groote kisten medegenomen naar Rome. Er zijn bevorens vele
vergaderingen gehouden, ook ten mijnen huize in de Frans Douvenstraat, waar het
geheele hoofdbestuur vertegenwoordigd was. Naarmate de dag van vertrek in Mei
naderde, nam de correspondentie toe. De geldinzameling voor Z.H. den Paus in de
dagbladen haf f23000.- opgebracht, die wij medenamen en afdroegen.
Het geheele verloop van de reis kan het beste gezien worden uit het door mij in
prachtband uitgegeven boek "Naar ROME."
[Dit boekwerk bestaat nog, zie
http://www.limburgserfgoed.nl/detail/Limburgensa/864179170]
Ik had tijdens de reis die 21 dagen duurde, wetende dat ik Mama en de kinderen daar
groot pleizier mede deed, elken dag prentbriefkaarten en brieven met beschrijving
gezonden. Er waren er 154, die toen ik thuis kwam van de versierde kamer in
veelkleurige kransen hingen. Het was een prachtige reis, waarin ik echter overal
tegelijk moest zijn. De kosten heb ik geheel teruggekregen en nog een goed geldelijk
cadeau voor de zorgen en moeite, daar de andere heeren zich van het welslagen niet
zoveel aantrokken. – Jacques Oor en ik moesten overal voor zorgen, alle klachten
kwamen bij ons terecht en wij waren in een stel alweters veranderd.
Ik ontving eerst het Zilveren Bene Merenti, dan het Pro Ecclesia et Pontifice en
tenslotte het Ridderkruis van den H. Gregorius den Groote en vele dankbetuigingen van
de medereizigers voor onze zorgen. Ook wel eens standjes van lastige lui, maar
gelukkig ging er dat bij mij niet diep in, wat hetzelfde het geval was in het geowne
leven. Als men zich alles sterk moet aantrekken, maakt men zich het leven zuur.
14 september 1950 Van Beurden en A. S. 1900
VIJFTTG jaar geleden, nog steeds onder het Pontificaat van Leo XIII, was een Anno
Santo, een Heilig Jaar gelijk we nu beleven, uitgeschreven. Natuurlijk pelgrimeerde
ook Nederland daarheen. Het was meteen een wereldhulde aan de Paus die "Rerum
Novarum" aan de mensheid schonk. In Nederland ontstond een huldigingscomité, waarin
uit Limburg zitting hadden mr J. H. van Basten Batenburg van Tegelen; graaf de Gelves
van Eysden; graaf d'Ansembourg van Gulpen; rijksgraaf Wolf-Metternich van Arcen; mgr
Menten van Maastricht; Jacq. Oor van Roermond en Jacq. Hallenberg van Maastricht. Als
secretaris fungeerde de Limburgse historicus A. F. van Beurden uit Roermond. Onder de
deelnemers treffen we verschillende Limburgse namen aan; de meesten van deze pelgrims
zullen wel niet meer tot de levenden behoren, doch Edmond Nyst, Vrijthof 17 te
Maastricht, die toen dus een wel heel jonge man moet geweest zijn, wandelt en fietst
nog vrolijk door Maastricht.
Van Beurden, secretaris van het comité, heeft het Gedenkboek geschreven onder de
titel "Naar Rome. De reis der Nationale Nederlandse bedevaart ter wereldhulde, in Mei
van het Jubeljaar 1900." Dit boek verscheen in 1901 in het centrum van kerkelijk
leven, te Roermond. Deze bedevaart heeft geduurd van 8 tot 30 Mei en ging van
Rozendaal uit, waar zich de deelnemers uit ons Zuiden erbij aansloten. Over Luxemburg
—Metz reed men naar Bazel en vandaar via Airoto, naar Italië. Bezocht werden de
bekende steden van Noord- en Midden-Italië. Natuurlijk verbleef men het langst te
Rome, 12—16 Mei, doch ook Napels en Capri kwamen aan de beurt; over Trente, München,
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1590

1595

1600

1605

1610

1615

Keulen keerde men terug. Vermelding verdient dat deze bedevaartgangers profiteerden
van de gelegenheid om ook de Passiespelen van Oberammergau te bezoeken.
Heilig jaar 1950. Duizenden Nederlanders, honderden Limburgers bezoeken Rome. Zal ook
nu weer een der Limburgse deelnemers een gedenkboek schrijven ?
17 januari 1900 De Heer A. F. van Beurden landmeter van het kadaster te Roermond,
heeft aan het Rijksarchiefdepot in Noord-Brabant ten geschenke aangebeden een aantal
bescheiden betreffende de geschiedenis van Grave, Boxmeer enz., nader omschreven in
de St. Ct. No. 12.
22 februari 1900 Wereldhulde.
Nationale Bedevaart, georganiseerd onder de hooge bescherming van het Nederlandsch
Doorluchtig Episcopaat, bij gelegenheid der plechtige Wereldhulde aan Onzen Heer
Jesus Christus en zijn Verheven Plaatsvervanger, den glorierijkregeerden Paus Z. H.
Leo XIII.
Onder directie van Mgr. E. Menten, en den heer J. Stallenberg, Maastricht.
De Bedevaart vertrekt op 7 Mei en zal 3 weken duren. Zij neemt de volgende route:
Rozendaal, Brussel, Luxemburg, Basel, Luzern, Flüelen, Göschenen, Milaan, Florence,
Rome - (Napels, Capri, Sorrente, Castellamare, Pompei facultatief) - Rome
(audientie), Assisie, Ancona, Loreto, Bologna, Padua, Venetie, Verona, Ala, Trente,
Insbrück, München, (Ober-Ammergau facultatief) Mainz, den Rijn langs naar Keulen.
Alle nachtreizen zijn zorgvuldig vermeden. Circulaire met alle détails, prijsopgave,
enz. volgt.
namens de Hoofd-Commissie,
De Commissie van Organisatie,
MGR. MENTEN, Voorzitter,
GRAAF S'ANSEMBOURG.
GRAAF DE GELOES.
GRAAF WOLFF METTERNICH.
MR. VAN BASTEN-BATENBURG.
JACQUES STALLENBERG.
JACQUES OOR.
VAN BEURDEN, Secretaris.

1620

3 april 1900 Wereldhulde.
Het album dat namens de kloosters en gestichten aan Z. H. door de Hoofd-Commissie der
Wereldhulde zal aangeboden worden bevat ongeveer 300 gecalligrafeerde bladen,
waaronder verschillende verzamelbladen.

1625

24 april 1900 - De tentoonstelling der 400 gecaligrafeerde, geschilderde en
geteekende bladen van het Nederlandsche Album der Wereldhulde, welke plaats had op de
bovenzaal der Unie, daartoe voor deze gelegenheid welwillend en gratis afgestaan,
werd zeer druk bezocht. Onder de talrijke bezoekers merkten wij o. m. op,
verschillende bekwame vaklieden, specialiteiten op kunstenaarsgebied, en allen waren
vol lof over de aan den dag gelegde kunstenaarstalenten, de weergegeven karakters, op
het papier gebracht met een oneindig geduld en taaie volharding.
Ook op de mindere in de edele teeken- en schilderkunst ingewijde bezoekers maakten de
verschillende gravures, meest eigen ontwerp, een gunstigen indruk en wij vermeenen
zeer zeker de tolk te zijn van kunstkenners en leeken, wanneer wij een woord van lof
en dank brengen aan de Commissie der Wereldhulde, om aan onze stad de eer te gunnen
deze tentoonstelling in oogenschouw te kunnen nemen.
Het rijke geheel zal bij den H. Vader getuigen van de toegenegenheid der
Nederlandsche Katholieken.

1630

1635

1640

1645

1650

22 mei 1900 Wereldhulde.
De Nederlandsche Pelgrimage ter Wereldhulde was den 12 Mei in de Eeuwige Stad
aangekomen, en had zich gedurende dagen verlustigd, in de schoone en indrukwekkende
natuur-tafereelen van Zwitserland en genoten van het gezicht op de blauwe meren van
Boven-Italië. [...]
Maar deze manifestatie der Hollanders, Z. H. herhaalt het, treft hem, verheugt hem en
troost zijn hart. Ga voort met die getrouwheid, die standvastigheid in het geloof, en
God zal Nederland zegenen. Z. H. zegent de pelgrims, hun familie en hun land. Daarop
worden de albums, vertegenwoordigende het Nederlandsch volk in zijne kloosters,
gestichten, scholen, Vincentiusvereenigingen, Volksbonden, Arbeidersvereenigingen,
aangeboden door de heeren van Beurden en Oor. Z. H. bezag en drukte zijn groote
ingenomenheid uit met de prachtige bladen, die, zooals Z. H. zeide, zooveel moeite en
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1655

werk gekost hadden, bezag er een 10 tal en zich tot de Hofhouding wendende, droeg Hij
dien heeren op, ze hem verder te toonen in zijne vertrekken. Wat gevreesd was
geworden en door verschillenden voorzegd, dat Z. H. het album niet in zou zien, en
dat het in een vergeten hoek der bibliotheek zou verdwijnen, is schitterend
gelogenstraft. In het bijzonder gaf Z. H. den zegen aan allen, die aan het album
medegewerkt hebben, hetgeen door de commissie gevraagd werd.
[...]

1660

27 september 1900 ROERMOND, 27 September
De Nederlandsche Algemeene Oudheidkundige Bond benoemde tot correspondeerende leden
den hoogeerw heer M. H. Willemsen, kanunnik, pastoor te St.-Odiliënberg, en de heeren
Dr. Cuypers en A. F. Van Beurden alhier.

1665

25 oktober 1910 - Bij Kon. Besluit is aan den heer A. F. Van Beurden, landmeter van
het kadaster alhier, vergunning verleend tot het aannemen en dragen van het zilveren
eerekruis “Bene Merenti” hem door Z. H. den Paus geschonken.

1901, bibliografie A.F. van Beurden
1670

Naar Rome: de reis der nationale Nederlandsche bedevaart ter wereldhulde in Mei van
het Jubeljaar 1900 (1901; Romen; 119 p.+ Centre Céramique SB187C149)
Uit de Registers van Vlodrop bij Roermond (1901; Fam.blad., XIV; p. 158)

1675

1680

1685

1690

1695

1700

1705

1710

Een Album Amicorum [van H. Erasmus] (1901; Nederlandsche Leeuw; p. 1)
1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
In 1901 had ik veel correspondentie over geschiedkundige en archiefzaken, met Pastoor
Heinrichs te Emmerik, Habets, Jacques Franken, Baron Louis de Craspier, Majoor van
Oidtmann. Ik kreeg een fiets cadeau van mijn neef Martinus, die mij van veel nut was.
Ik begon dus eerst in 1901 te fietsen. In dat jaar ging ik ook naar Antwerpen naar de
archieven voor Vos de Wael, f100.- (de rest aan Mélanie).
Lid Commissie geworden voor herziening salarissen landmeters v/h Kadaster, veel
correspondentie met Baron von Bachofen van Echt, Nusslorf bij Weenen over Bachofen.
21 februari 1901 ROERMOND, 21 Februari.
Door H. M. de Koningin is vergunning verleend aan den heer A. F. van Beurden,
landmeter van het kadaster alhier, tot het aannemen van het kruis eerste klasse Pro
Ecclesia en Pontifice, hem door Z. H. de Paus geschonken.
16 april 1901 Pauselijke Onderscheidingen.
Z. H. de Paus heeft, naar men uit Rome meldt, motu proprio de volgende
onderscheidingen toegekend: [...]
Aan den heer A. F. van Beurden en aan den heer H. Van Basten Batenburg,
onderscheidenlijk secretaris en penningmeester van dezelfde bedevaart, het
ridderkruis in de orde van den H. Gregorius den Groote. [...]
15 oktober 1901 Een aanval op Dr. Cuypers
Na de plechtige opening van het Rijksmuseum is van stonde af door tot oordeelen niet
onbevoegden geconstateerd, dat de belichting van Rembrandt's “Nachtwacht”, in de
eerezaal van Cuypers's stichting, te wenschen overlaat. [...] Daar opeens is nu in
het weekblad De Amsterdammer een artikel uit de lucht komen vallen, dat onderteekend
was door een zekeren heer Van der Pek. die, als ware hij de eerste en de eenige, [..]
Het weekblad de Amsterdammer plaatste het geschrijf, zonder commentaar, maar nam ook
in het jongste nummer het volgende ingezonden stuk op van den heer A. F. van Beurden
te R.:
Vier jaar geleden vierde Roermond feest. De geheele bevolking met den gemeenteraad
aan 't hoofd, deputaties uit Limburg en den lande, huldigden den 70jarigen meester
der kunst P. Cuijpers. [...]

1902, bibliografie A.F. van Beurden

De Doolhof te Roermond (1902; Limburg, VIII; p. 317)
1715

Geslacht Olimar (1902; Wapenheraut, VI; p. 175)
Een oud Register van Heythuijsen. 1629 (1902; Limburg, VIII; p. 110)
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Soldaten-inkwartieringen in de 18e eeuw te Heythuijsen (1902; Limburg, VIII; p. 59)
1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760

Verdrag tusschen Vlodrop en Posterholt 1715 en 1716 (1902; Limburg, VIII; p. 284)
1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
In 1902 kocht ik een nieuwe fiets van f240.- merk Dürkopp in Roermond, bij Welters.
Het was mij een noodzakelijkheid geworden bij mijn dienst. Ik schatte voor Mallman,
Kapellerlaan gronden onder Vlodrop (f35.-). Ik verkocht de villa van Mej. Helena
Wolters op den Kapellerweg aan Jacques Oor voor f25000.- en kreeg f560 aan Mélanie
provisie en op 10 en 11 Maart 5% van den verkoop van den inboedel, verrichtte 18
April eene waterpassing op den Berg te Tegelen voor Mr. H. van Basten Batenburg. Den
28 Mei 1902 ging ik met den Ingenieur Kwisthout confereeren met de Duitsche
autoriteiten over de grens op Koningsbosch, waar ik eerst groote nieuwe grenspalen
gezet had, na een incident van de Duitsche commiezen met Hollandsche schapenhouders.
Het terrein lag bij de Hut van zekeren Maessen, een zonderlinge rekwestenschrijver,
dichter, oud-schoolmeester en kluizenaar. In mijn vacantie ging ik met Adele naar
Andernach aan den Rijn, waar wij uitstapjes maakten in den omtrek, naar Maria Laach,
het Brohlthal, enz., dezelfde reis die ik later nog eens met Hortense maakte, die
heel dapper 4 uren ver met mij vanaf Maria Laach den berg dapper afwandelde.
2 juni 1902 BLOEMENCORSO'S.
Hoog welft zich de blauwe hemeldom boven het lichtbewogen vlak der baai van Napels.
Een enkele lichtstreep, een enkele melancholisch in het ruim zwevende wolk breekt het
schitterend azuur. De palmen langs de kaai, de boomgroepen in het park, de
rozenbedden op de pleinen zijn als overgoten met het gouden licht der zuidelijke zon.
[...]
De burgerij zal zeker niet achterblijven. Hopen wij, dat het weder dit feest moge
begunstigen, dan zal menigeen uit de omgeving en uit den vreemde de geurende
kunststukken komen bewonderen, die zoo menige dameshand vlocht of bloemistenkunst
samenstelde.
VAN BEURDEN.
ROERMOND, 1 Juni 1902.
20 oktober 1902
VENLO.

“Limburg”.

29 november 1902 ECHT.
In de Donderdag gehouden gemeent raadsvergadering werd besloten, door den landmeter
van het Kadaster, den heer van Beurden te Roermond, een onderzoek te laten instellen
of de keet aan de brug te Eiland-Stevensweert zich al dan niet op Echter grondgebied
bevindt. [...]

1903, bibliografie A.F. van Beurden

De handelingen van den magistraat der stad Roermond van het jaar 1596 tot en met het
jaar 1696 (1903; M. Waterreus; 261 p.; Centre Céramique SB69C46)
Eene archaeologische wandeling rondom Culemborg (1903; Nederlandsche Leeuw; p. 112)

1765

1770

1775

1780

Aanteekeningen uit de registers van Gennep (1903; Nederlandsche Leeuw; p. 149)
De Stad Gennep en 't Huis te Middelaar (1903; Limburg, IX; p. 328)
De familie Russel (1903; -; 88 p.; Centre Céramique SB352B19)
Geschiedenis der Paltsgraven Russel, hunne afstamming en nakomelingen (1903; Veith;
67 p.; Centre Céramique SB5004D56)
Gedenkboek der “blijde incomste” van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik
der Nederlanden in de stad Roermond op vrijdag den 17en juli 1903 (1903; Romen;
95
p.; Centre Céramique SB187C151)
1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
In 1903 had ik het druk met de nieuwe Ambachtsschool. Ik was in Mei deskundige in een
proces te Gennep en was genoodigde op 1 Mei bij de opening van den Maasbuurtspoorweg,
welks totstandkomen ik in de pers met den inspecteur van Aersen sterk bevorderd had.
Tevens hield ik een oudheidkundige rede bij de ontgraving van de tumuli op den Hamert
en ging mede naar het diner der 120 duitsche geleerden naar Kevelaar en bleef
#19100620

31

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Biografie en bibliografie van A.F. van Beurden

1785

1790

overnachten te Venlo, daar ik den laatsten trein naar Roermond niet kon halen, wat
mij zeer tegenviel. – Ik kreeg toen een groot onderzoek voor Baron v. Enckevoort uit
Duitschland in de archieven van Mierlo, hetgeen later door mij gepubliceerd is.
17 Juli waren de Koningin en de Prins te Roermond, – Hortense bood met juffrouw
Vogels uit Reuver een bouquet aan. Het regende pijpenstelen. Ik schreef daarover op
verzoek van burgemeester Raupp een geïllustreerd gedenkboek, waarvan hij mij de
meerdere kosten ad f75,- niet betalen wilde. Het genootschap heeft dat later
bijbetaald. De weigering was niet redelijk.

1904, bibliografie A.F. van Beurden
De stadshuishouding van Roermond Ao 1579 in den ouden tijd (1904; -; 54 p.)
1795

De handelingen van den magistraat der stad Roermond van het jaar 1696 tot en met 1792
(1904; Limburg, X; -14, passim)

1800

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
In 1904 correspondeerde ik nog al veel met den Minister van Landbouw J. Balta uit
Lima in Peru, deze wilde landverhuizing bevorderd hebben. Daar ik de zaak niet goed
vertrouwde, ben ik er niet op ingegaan.

1905, bibliografie A.F. van Beurden
1805

Geschiedenis van het Noordbrabantsche geslacht Cnipscheer of Knipscheer (1905;
Reijnders; 37 p.; Centre Céramique SB186H69; zie ook
http://home.planet.nl/~frede313/08groene_boekje.htm )

1810

Het kasteel van Well (1905; Maasgouw; p. 35)
Well en Bergen: extracten uit het resolutieboek vanaf 1767. Het gilde van St. Titus
te Well (1905; Limburg, XI, p. 317)
Het Gilde van St. Vitus te Well (1905; Limburg, XI; p. 325)
Het missale van de kerk te Wijk bij Heusen (1905; Mouton & co; 118 p.; met Emile van
Konijnenburg)

1815

1820

1825

1830

1835

1840

1845

Kleine Chroniek van Gennep en omstreken over de Maas, den oogst, het troepenverkeer
enz. van 1740-1751 van Gerard Leurs, burgemeester van Gennep enz. (1905;
Limburg,
XI; p. 144)
acten afgeschreven door den Heer AF van Beurden te Roermond, die mij mededeelde dat
de Nederlandsche Regeering wellicht er toe zal overgaan om dit archief aan te
koopen. Het zal dus misschien binnenkort in het Algemeen Rijksarchief ter verdere
bestudeering bereikbaar zijn. (1905; De Navorscher, 55; p. 24)

1906, bibliografie A.F. van Beurden

Het oud-adellijk Luiker geslacht De Loen de Kernexhe, gezegd Van Loon uit De Looz, De
Hamal en D'Alsteren, in verband beschouwd met de daarmede verwante families Van Sanen
en Koorn (1906; Roermondsche Stoomdrukkerij; 74 p.; Centre Céramique
SB112G86;
Uitklapbare stambomen. Tekeningen. Gedeeltelijk Frans.)
Charters en Perkamenten (1906; Limburg, XII; p. 83)
Van Lynden tot Hemmen, over de heerlijkheid Hemmen (1906; Geneal. Blad., I; p. 44)
Magescheid der familie Vijgh-Van Lynden (1906; Geneal. Blad., I; p. 41)
Walburg onder Ohe en Laak (1906; Limburg, XII; p. 54)
Het Lijffsgewins Legerboeck van Swolgen van het Huis Blitterswijck. 1600-1637 (1906;
Limburg, XII/Claessens; p. 34/16 p.)
Het oudste Cartularium der Heerlijkheid Well. (L.) 1363-1463 (1906; Limburg
XII/Claessens; p. 116/15 p.)
Gewoonten op een adellijk kasteel in 1780 (1906; Limburg, XII; p. 49)
Gewoonten op een adellijk kasteel Ao 1780 (1906)
Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem van het jaar 1500 tot 1906: beschreven
naar authentieke stukken (1906; Claessens; 109 p.; zie NMR [19070115]; Centre
Céramique CB189F67)
Catalogus van het Oud-Archief van het Kasteel en der Baronie Well (L.), toebehoorende
aan “de Maatschappij Well” (1906; Roermondsche Stoomdrukkerij; 88 p.)
Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden en eene bijdrage tot de geschiedenis van
het geslacht Spiering (1906; - ; -; met F. Beelaerts van Blokland)
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1850

1855

1860

1865

1870

1 juli 1932 Uit de Familiegeschiedenis of Chroniek
18 October 1906. Als familiefeest werd ons 25-jarig zilveren huwelijksfeest met veel
opgewektheid gevierd. Ook mijn collega's vierden dit met mij en Adèle in het Hotel
Heen een paar dagen daarna. 18 augustus 1906 De Limburgers beleedigd.
In de Telegraaf van jl. Zaterdag kon men een Ingezonden Stuk lezen uit Weert,
onderteekend door “Hollander”.
In dit suk wordt van de Limburgers zooveel kwaad verteld, en de Limburgsche
Geestelijkheid zoo zeer door het slijk gehaald, [...]
Gelijk wij in den aanhef zeiden, kwamen er protesten genoeg in bij De Telegraaf.
Eerst v. B., die het onbegrijpelijk vond, dat De Telegraaf zoo'n product opnam, en de
leugens en den schrijver geen wederlegging waard acht.
Dan een uitvoerig schrijven van den heer Fr. van Beurden te Roermond, die Hollander
ter dege van antwoord dient Deze Inzender deelt mede, dat Limburg uit zeven groote
deelen is samengesteld, zoo veel als zeven stammen, die in gewoonte en feesten zeer
gescheiden zijn. De inwoners van de kanten van Weert stammen af van de oude Paludi of
Menapiërs, en [...]
24 november 1906 Een jubilé.
Gisterenavond vierde de Koninklijke Harmonie het 12½-jarige jubilé als voorzitter van
den heer Jhr. mr. Eim. van Aefferden. [...] Daarbij werd gevoegd een penteekening van
mevr. Guillaume Dupuis, bevattende de handteekeningen der bijdragende leden, en ten
slotte eene oorkonde van de hand van den heer F. van Beurden. [...]

1907, bibliografie A.F. van Beurden
1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

Het aloude geslacht van Everdingen, de generaties van 1400-1650 (1907; Roermondsche
Stoomdrukkerij; 52 p.)
Dading van Derck van Lynden, heer van Blitterswijk met Peter van Hegelsums kinderen
d. anno 1515 (1907; Limburg XIII; p. 163)
Eenige charters betreffende Almkerk (1907; -; 18 p.)
Het missale van kerk te Wijk bij Heusden: Hierbij nog eenige charters betreffende
Almkerk, door denzelfden; en eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht
Spiering; door mr. F. Beelaerts van Blokland (1907; -; 56 p.)
15 januari 1907 Oud Roermond.
[...] Daardoor was Roermond de woonstede van een aantal bekende families, wier leden
in de magistatuur en in de wereld der geleerden voorname plaatsen innamen.
[...] Dat er heel veel animo op dat gebied hier ter stede bestaat, mag men niet
zeggen.
Na het overlijden van den Heer januari Baptist Sivré lag de geschiedvorsching vrij
wel stil. Alleen de heer F. Luijten hield den moed er in, terwijl de Heer F Van
Beurden, landmeter van het Kadaster op eigen hand ook onverdroten voortwerkte. [...]
Thans ligt weer een der in den laatsten tijd verschenen werken van den Heer Van
Beurden voor ons. >>Het Roermondsche regeeringsgeslacht van Wessem, van 1500-1906
beschreven naar authentieke stukken<<, een werk getuigend van grondige studie der
oude toestanden. [...]
12 maart 1907 Provinciaal Genootschap “Limburg.” Kring Venlo.
Zaterdag vergaderde op de bovenzaal van café Suisse de Kring Venlo van het
Provinciaal Genootschap “Limburg.” [...] Hierna krijgt de heer van Beurden, 1e
Secretaris, het woord en houdt eene voordracht over het wapen van Venlo. [...]
Daarop gaf baron von Geijr Schweppenburg nog eenige mededeelingen ovder zijn
onderzoekingen der Romeinsche heerbanen, begraafplaatsen en vestigingen ten beste,
[...]
3 december 1907 Nieuwe vondsten in de Minderbroederskerk, thans Hervormde Kerk.
Hebben wij laatst melding gemaakt van enkele oudheidkundige vondsten in de
Minderbroederskerk, thans waren wij door de welwillendheid van het Bestuur der
Hervormde Gemeente in de gelegenheid gesteld wederom enkele nieuwe merkwaardigheden
in oogenschouw te nemen. [...]
A. F. v. B.
8 december 1907
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1915

Kerk.
Beschreven wij in een vorig nummer van dit blad den voortgang der herstelling en het
daaraan gepaard gaande ontgravingswerk dezer kerk, de verdere werkzaamheden brachten
nog verschillende zaken aan 't licht, die uit het oogpunt der stadsgeschiedenis der
vermelding waard zijn.
[zeer uitgebreid artikel over de opgravingen in de kerk door A.F. van Beurden.]
A. F. VAN BEURDEN.

1920

1908, bibliografie A.F. van Beurden

Het “Verdrachsboek” der stad Roermond van af 1574-1656 (1908; Claessens; 42 p.)
Het Kasteel Heeze (1908; Buiten; p. 592, 604, 615)
1925

Erfmagescheid bij den dood van Hendrik van Woelderen, schepen van Cuyk (1908;
Nederlandsche Leeuw; p. 253)
Van Isendoorn à Blois (1908; Nederlandsche Leeuw; p. 28)

1930

1935

1940

Den heer AF van Beurden te Roermond, over de geslachten Israels, [...] (1908;
Verslagen omtrent 's rijks oude Archieven, Volume 30; -)
4 april 1908 NIEUW ROERMOND.
De stad Roermond is door de besluiten van den gemeenteraad en het uitvoeren van
verschillende grootere werken in een tijdperk getreden, waarin ze uiterlijk zichtbaar
van gedaante verandert. [...]
En met genoegen willen wij hier nog constateeren, dat de nieuwe vereeniging
“Roermonds Belang” ook hare beste krachten inspant om Roermond te verfraaien. Men
houde het verbindingspunt van Kapellerlaan en Maastrichterweg eens in 't oog en
oordeele na eenige maanden!
A. F. VAN BEURDEN.
7 mei 1908
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Hengelen.

25 juli 1908 Limburgsche legende.
A. F. van Beurden schrijft in Buiten over Reynout van Valkenburg's terugkeer in 1132.
Reynout van Valkenburg was ten strijde getogen. Zijn vurig ros had hem gedragen, daar
waar de kamp het felst, de aanval het hevigst was. De lauweren van den zege sierden
helm en schild - maar ach - ze waren duur gekocht. Aan 't hoofd gewond, keerde hij
terug naar zijn rotsburcht boven 't liefelijke stedeke, waar zijn oude moeder en een
trouwe gade hem reeds zoo lange beidden, in bekommernis en vreeze.
Zine moder ginc bi 't vensterlijn,
Goddanc! daer comt die sone mijn!
Reynout rijdt den burghof op, ondersteund door zijn edelknapen, door bloedverlies
uitgeput, bleek en zwak. Zijne moeder komt hem tegemoet en wil hem 'n heuchelijke
familie gebeurtenis mededeelen.
Reynold! Reynold! Zone mijn!
Din vrouw gewan een kindekijn.
Maar Reynout's geest is te zwak, hij zelf slechts een schim meer van den dapperen
paladijn, die vóór eenige maanden uittrok, fier, strijdbaar en sterk.
Hij keert terug om te sterven.
So leget mi die costse blank,
Opdat ic ruste, ic ben crank.
De doodsengel zweeft reeds boven de muren van 't aloude slot.
Ende als hij in die coetse lagh,
Doe starf hi, onder wee ach.
Valkenburg kerkklokken verkonden nu in sombere melodie den dood van den ridderlijken
strijder.
Zijne gemalin drukt haar jonggeborene vaster aan haar hart; zij vraagt aan Reynouts
moeder, waarom de klokken toch zoo treurig luiden.
De moeder neemt het besluit haar heden Reynouts dood te verheelen.
Min dochter ten is een ommeganc
Mit vaan en vruys, mit psalterzanc.
De gravin is gerustgesteld, sluimert in en ziet in een visioen haar Reynout gelauwerd
als overwinnaar terugkeeren. Zij ziet hem op zijn ros en hoort het klinken der
hoeven. Zij ontwaakt en hoort hevig kloppen. 't Zijn de werklieden die Reynouts
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doodkist dichtslaan.
Zij schrikt en vraagt:
Mer segh mi, 't geruchte op den ganck
Is dat nie ktloppen planck bi planck?
De moeder geschokt in haar ziele, verbergt nóg haar leed en zegt, dat men de oude
zolderpui herstelt.
Priesters dragen dan Reynouts lijk weg.
De gravin luistert, wordt angstig en vraagt verder:
O! Moder! moder, moder mijn,
Wie singht dat droevige refrein?
De oude vrouw houdt zich kalm en antwoord, dat het de pelgrims, die van (St. Jago di)
Compostel wederkeeren.
Ook nu treedt nog ruste in en Reynouts weduwe vraagt, of zij haar bruidskleed zal
aanleggen, als haar held terugkomt.
Thans overweldigt het smartgevoel alle rede en de moeder zegt luid weenend:
O, draget geen rood, ne draget blauw,
Mer zwart alleen, min lief kersouw.
Min kind, ic 't niet meer bergen can
Dood en gesonken is din man.
Als een bliksemstraal uit helderen hemel, vaart deze ongelukstijding over de sponde
der gravin. In wanhoop ijlende roept zij:
O! grond, rijt op, 'k wil in din schoot
Bi Reynolt wesen in der doot.
Met zooveel weedom hebben zelfs steenen medelijden; de rots opent zich, splijt
vaneen, alles versinkt en de trouwe gade wordt met den dapperen Reynout in den dood
vereenigd.
De rots groeide weer dicht, maar een trotsche eik met hooge, breed uitgewassen kruin,
wees de plek aan, waar eens burcht en torens stonden tot volgende geslachten het slot
herbouwden, dat ook weer in puin viel.

2010

6 augustus 1908 Vondsten bij de Minderbroederskerk.
Aan de zuidzijde der herstelde Minderbroederskerk in de Neerstraat te Roermond
ontdekten de arbeiders, die met grondwerk bezig waren de grondslagen van het oude
klooster. [...]
Toen werd in tegenwoordigheid van den heer van Beurden alhier ruimte gemaakt en
kwamen twee gebeeldhouwde savonnière-steenen te voorschijn, die van een rand
voorzien, op den kleigrond lagen. [...]

2015

1909, bibliografie A.F. van Beurden

Tweehonderd grafsteenen der Groote Kerk van Vianen a.d. Lek (1909; -; 11 p.)
Uit de Cameraarsrekeningen van Deventer [over het Huis te Gennep 1384] (1909,
Limburg, XV, p. 246)
2020

Een grafsteen van Ch. van der Meeren in de oude Minderbroederskerk te Roermond (1909;
Maasgouw; p. 62)
Merkwaardige vondsten in de Minderbroederskerk thans Hervormde kerk (1909; Maasgouw;
p. 62)

2025

Weervoorspellingen bij de Limburgers (1909; Buiten; p. 50)
De burcht Aldenghoir bij Haelen (1909; Buiten; p. 617, 620, 632) (1910; Limburg, XVI;
p. 3)

2030

2035

2040

Beschouwingen over de brochure “Eene ambachtsschool te Maastricht” (1909; Waterreus;
26 p.; Centre Céramique SB116E6/s)
Feestschrift bij het bezoek van Prins Hendrik en de Koningin-Moeder aan Roermond en
aan de landbouwtentoonstelling (1909; -; -)
16 januari 1909 De heer Barton op het Grondboekkantoor.
Uit het Zuid-Oosten van Limburg.
Wanneer men te Susteren afstapt en bij het station over de lijn Oostwaarts den
grindweg volgt, doorloopt men Limburg op zijn smalst. [...]
Alzoo vertelde mij 't oude Peschke, wonende te Bird onder Saeffelen, wijknummer 72.
A. F. VAN BEURDEN.
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6 maart 1909

Het Spook op de Krang te Swartbroek.

29 juni 1909 FEUILLETON van de “Nieuwe Koerier.”
De wilde Baron.
Op een zomerschen Zondag reed zij met haar vierspannige koets de heide op.
2050

2055

2060

31 december 1909 Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
In het jaar 1909 in Buiten beschrijvingen van Kasteelen, novellen en folklore
verhalen geleverd, ook in volgende jaargangen als te zien. Onderzoek van Woelderen in
Gennep f29,95. Voor Albert van Beurden reis naar Italië voorbereid 17 Augustus.
[... gezondheid Frans]
Ik wil hier ook herinneren, dat ik in 1909 met Willy op de Tilburgsche expositie
tentoongesteld heb, hij schilderijen en ik geschilderde familiewapens. Mijn neef
Albert van Beurden, fabrikant, is in 1909 lid van den Gemeenteraad van Tilburg
geworden en heeft destijds zijne fabriek belangrijk vergroot, Martinus was toen
overleden.

1910, bibliografie A.F. van Beurden

2065

2070

Horst (1910; Claessens; 7 p.)
Haelen (1910; Claessens; -)
De burcht Aldenghoor bij Haelen (1910; Limburg, XVI; p. 3-12)
Horst en het Kasteel (1910; Buiten; p. 184) (1910; Limburg, XVI; 74)
Het kasteel Horn (1910; Buiten; p. 340, 349, 352, 361, 364)
Het Huis Heijen (1910; Buiten; p. 556)
Het kasteel Well (1910; Buiten; p. 85, 88, 100)
Gennep en het Genneperhuis (1910; Buiten; p. 587)
Thorn en het stift (1910; Claessens; 45 p.)
Sint Marten in Limburg (1910; Buiten; p. 536)
Uit den tijd der Bokkenrijders (1910; Buiten; p. 237, 255, 321)

2075

2080

Pauw (1910; Nederlandsche Leeuw; p. 63)
Goris (1910; Nederlandsche Leeuw; p. 60)
De familie Spee te Roermond (1910; -; 16 p.)
Canegondis van Saksen, Vorstin-abdisse van Thorn (1910; Limburg, 16; p. 158)
Het aloude geslacht van Everdingen. II. Roermond (1910; -; -; met gekleurd wapen)
Vinken (1910; Buiten, 4; p. 190-191)

2085

2090

De St. Christoffeltoren te Roermond (1910; Limburg, XVI, 1910; p. 266)
St. Christoffel-toren [BLADMUZIEK]: genomen uit het groot historisch koorwerk “Uit
Roermonds verleden”/ gedicht van A.F. van Beurden (1910?; Liederendepot van de
R.K. ?; -)
Het Bagijnhof te Roermond (vernietigd volgens besluit van 25 Nov. 1797, waarbij door
de Franschen de Bagijnhoven werden opgeheven) (1910; Limburg, XVI; p. 101)
Het bagijnhof van Roermond (19??; -; 3 p.)
Het burgerboek der stad Roermond van af 1562-1793 (1910; -; 30 p.)
Dading van Derck van Lynden, heer van Blitterswyck, met Peter van Hegelsums kinderen
de anno 1515 (1910; - ; 3 p.)

2095

2100

2105

21 februari 1910 e-mail van G. Venner d.d. 19 november 2010
Op 21 februari 1910 biedt Van Beurden archiefstukken van kasteel Well en andere
archivalia ten geschenke aan. Op 12 maart 1910 verzoekt de rijksarchivaris de
minister van binnenlandse zaken ervoor te willen zorgen dat Van Beurden de erepenning
krijgt die bedoeld is voor hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Rijksmusea- en verzamelingen. Dezelfde dag had Van Beurden al weer stukken ten
geschenke en te koop aangeboden, waaronder een incunabel afkomstig uit het
minderbroederklooster te Venray. Een zilveren eremedaille werd op 6 april 1910 door
de minister aan A.F. van Beurden verleend. Op 25 augustus bood hij nog eens
archiefstukken aan, maar die werden niet geaccepteerd, omdat deze niet in het
Limburgse depot thuishoorden.
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9 april 1910 Wetenschappelijke verzameling.
Door den heer A. F. van Beurden, landmeter van het Kadaster alhier, is aan het
Rijksarchief in Limburg eene belangrijke verzameling archivalia ten geschenke
gegeven, terwijl de heer Van Beurden reeds vroeger meermalen blijk heeft gegeven van
zijne belangstelling in 's Rijks oude archieven door de schenking van archiefstukken.
Naar aanleiding hiervan is aan den heer van Beurden, bij K. B. van 19 Maart de eeremedaille bedoeld bij de Kon. Besl. van 24 Mei 1897 en van 22 Juni 1898 in zilver,
toegekend, als blijk van waardeering zijner belangstelling in 's Rijks
wetenschappelijke verzamelingen betoond. St. Ct.
30 april 1910 Ambachtsschool.
In het verslag over de ambachtsschool te Roermond lezen wij [...] Het bestuur bestond
over 1909 uit de heeren [...] A. F. van Beurden, lid en Secretaris. [...]
27 april 1910 brief van A. Bos aan A.F. van Beurden
27 April
10.
Den WelEd. Heer A. F. van Beurden. Roermond.
Mijnheer!
In antwoord op uw briefkaart dd. 20 dezer zend ik u ingesloten een kaartje, waarop de
te meten terreinen zijn aangegeven
De door rode lijnen ingesloten terreinen worden in cultuur gebracht, voor ‘t
pachtcontract hebben wij de juiste groote noodig.
Zoo mogelijk zien wij in den loop der volgende week uw bezoek te gemoet.
Hoogachtend A. Bos.
een bijlage.
30 april 1910 Limburgsche Sagen en Legenden.
SCHATBERG, KRONENBERG, DE MEIR EN SCHENKENBURG ONDER SEVENUM.
Een echt ouderwetsch, welvarend boerendorp, waar de landlieden hun oude gewoonten nog
behouden hebben, waar 's winters nog gesponnen wordt, de huismoeders haar garen nog
naar den wever brengen, waar de mannen nog manchester verkiezen boven nieuwerwetsch
laken voor de ruime kleeren en de bruiloften nog met oude zangwijzen en eetpartijen
gevierd worden zonder brasserij... dat is Sevenum, in het midden van Limburg, tegen
de Peel gelegen. Daar ziet men nog huizen en stallen, groot en ruim op eigen erf in
den boomgaard liggen en het tingerei, het koperwerk, de oude staande klok, de
klaptafel, de groote eikenhouten kisten in het voorhuis staan. En klokslag twaalf uur
's middags komt het eenvoudige middagmaal dampende op tafel, terwijl in den zomer
daarna alles gaat “ungeren” of dutten.
Maar zóó dom is de boer niet, of hij is den vooruitgang van den landbouw, der
zuivelbereiding en der kippenfokkerij trouw gevolgd en bijgebleven; hij is goed op de
hoogte van 't gebruik van kunstmeststoffen en der coöperatie. Daarom mogen wij van
Sevenum spreken, evenals van Horst en Maasbree, als van een welvarende gemeente.
Maar de oude spreektaal, het dialect, de oude zangdeunen, de zangwijzen van den
trouwen koningszoon, van het jongmensch, dat niet voor lieven, noch voor liefde
vatbaar scheen en toch ten slotte bezweek, de oude plaatselijke sagen, zij leven er
nog voort.
Waar de bodem over het algemeen zóó vlak is, is een heuvel gauw een berg en aldus
noemt men een der vreemdkleurige, witgele zandduinen aan de Peel, den Schatberg. Hij
is hooger dan de omliggende. Links liggen diepe moerassen, broekgronden langs welker
randen dennenbosschen welig groeien.
Rechts, het eindeloos schijnende, te ontginnen stuk Peel, dat reeds omgeploegd is en
spoedig in cultuur gebracht zal worden. Hier en daar in de Peel, ver van ons af,
tusschen een groep boomen als een miniatuur-oase in de bruinzwarte vlakte, een oud
vervallen schaapskooi, dateerende uit den tijd, toen het schapenhouden nog loonde.
Verder aan den horizon bosschen, torens, fabrieksschoorstenen, een boortoren, die de
langzaam komende omzetting der Peel in bewoond en winstgevend terrein aankondigen.
Wij zitten op den Schatberg, en denkt er aan, dat als een boer ons nu ziet zitten,
hij voor zich heen mompelen zal: “ze zullen zoeken, maar ook niets vinden”. Want in
dezen Schatberg is veel gezocht, getuige de groeven in de flanken en de gaten in den
top.
Een officier van hooge komaf ligt hier begraven, hij heeft zijn gouden degen naast
zich liggen en een schat, dien hij moest bewaren. Hij sneuvelde hier, hoe dat weet
men niet, maar werd door zijne volgelingen hier in de buurt begraven. Ook dezen
volgden hem echter in den dood. En aldus ligt hij hier te wachten. De één vertelt u,
het was een Romein, een ander dat het een Spanjaard was, maar ieder heeft toch wel
eens in den Schatberg gegraven en oud en jong zijn op den wonderheuvel geklommen. De
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schat echter, hij is er nog evenmin gevonden als de “Kroon” op het gehucht
Kronenberg, dat ge een weinig meer rechts op Horst ziet liggen, waar men sporen vond
van oude bevestigingen, muurwerk, gebroken vaatwerk en aardewerk. Wat er ook van zij,
vaststaat de meening bij het landvolk, dat er op den Schatberg en op Kronenberg
vreemde dingen geschied zijn, die nog steeds op verklaring wachten.
Op de “Meir”, een vierkant met wallen en grachten omgeven stuk grond, waar men nog
brokstukken van muren vindt, woonde in oude tijd een ouden pastoor. Hij kwam af en
toe naar het dorp en had een ouden schimmel, een wonderbeest Des avonds steeg zijn
bezitter in het zadel en zeide dan: “In einen keer tot in het Meer.” De Schimmel
verhief zich en draafde door de lucht tot in het meer. Waarom, wie weet 't?
Ook de oude Schenkenweg, bij het dorp, thans verdwenen, wordt als eene geestenplaats
aangezien De Schencken van Nijdeggen hebben eene met vele wisselingen doorweven
geschiedenis. Hun kasteel Schenckenburg zag soms rare dingen. De laatste der
Schencken, die steek en degen droeg, was danig aan den drank en passeerde elken dag
het Sint Antonius kapelletje, door zijne voorouders gesticht. Telkenmale ging hij
spottende voorbij, tot men hem 's morgens na een zwelgpartij, dood vond in het
kapelletje. In zijn laatste uur had hij Sint Antonius toch nog bezocht. Toen het
kasteel nog in wezen was, moest de ophaalbrug elken avond te negen uur opgehaald
worden. Vergat men het, dan kwam er een groote zwarte hond op de brug liggen, die
iedereen met vurigen klauw en oogen weerde. Omdat er ook het paard 'paard zonder kop”
rond waarde, brak men het kasteel af, maar de daarvoor gevormde weide is nog als
bedorven en er groeien slechts distelen en doornen.
B.
4 mei 1910 brief van A. Bos aan A.F. van Beurden
4 Mei
0.
Den Heer A. F. v. Beurden. Roermond.
M! In antwoord op uw briefkaart van gisteren deelen wij u mede, dat wij u Vrijdag a.
s. zullen wachten en voor ‘t gevraagde zullen zorgdragen.
Hoogachtend A. Bos.
7 juni 1910 brief van A. Bos aan A.F. van Beurden
7 Juni
0.
Den Heer A. F. van Beurden. Roermond.
M! Hiermede hebben wij de eer u beleefd te verzoeken ons spoedig te helpen met de
meting en kaart der gronden van de nieuwe boerderijen op de ‘drie honderd Bunders’
onder gemeente Horst.
Een spoedig antwoord gaarne tegemoetziende verblijve
Hoogachtend
A. Bos.
MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN
25 juni 1910 De merkwaardige vondst in de Deurner Peel.
De Peel, het geheimzinnige moeras, dat op de oude kaarten zonder dorpen, zonder
rivieren alléén door een lange grens gedeeld geteekend staat, heeft in de laatste
eeuw groote beteekenis gekregen voor de omliggende dorpen. Venray, Horst, Asten en
Deurne zijn er rijk door geworden en er heerscht eene bedrijvigheid, die onze
voorzaten zich in de verste verte niet hadden kunnen droomen. Het dorp Helenaveen en
Griendtsveen zijn ontstaan en worden langzamerhand van veendorpen, land bebouwende
plaatsjes.
Het veen is ontstaan uit vergane bosschen op gronden, die door een heuvelkring
omgeven geen voldoenden waterafvoer hadden.
Aldus bergt het veen in zijn schoot vergane bosschen en heesters; de lokplaat zorgde,
toen de bosschen door een Noordwesterstorm omgeslagen waren, voor de vorming van het
bovenveen. In die bosschen leefde vroeger de oeros, en huisde beer, hert en ree. Voor
jaren ontgroef men een paar groote ossenhorens, en aan de randen van het veen vindt
men nog bijlen en wiggen uit de Steenperiode.
Over die geheimzinnige peel loopen bij het volk allerlei sagen. Men verhaalt van
menschen, die regelrecht van Meijel op Seven(um) wilden gaan en nooit meer terug
keerden, van een herder met eene kudde, die in een der plassen verdronk en wiens hond
's nachts nog over de eenzame vlakte huilt. Men vertelt van ongedoopte klokken, die
door den duivel uit de torens gerukt, in het zwarte Soemeer geslingerd zijn en daar
alleen op Kerstnacht luiden.
Het zwarte water van het "Soe" is daarom zoo donker, wijl de moeder van den satan
daarin eens per jaar het duivelspakje wascht en dan, om er een frisschen reuk aan te
geven, het droogt op een vuur van schapenhoeven. Ook zeide men vroeger, dat dat
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Soemeer onpeilbaar diep was, met dit gevolg, dat men zeer omvangrijke maatregelen
genomen had voor de ontwatering, waarna bleek, dat het slechts een paar meter diep
was en veel paling bevatte.
Maar op ééne sage willen we wijzen, die wij een poos geleden in het tijdschrift
Buiten met andere in het licht gaven, nl. dat in de heidestreek van Sevenum tegen de
Peel aan, de sage liep, dat in de peel een Romeinsche Tribuun of hoofdman met zijn
gouden helm en zwaard begraven lag of verzonken was.
En ziet, eenige dagen geleden stoot men in de Deurnesche peel, lijnrecht tegenover
het gedeelte van die Peel, waar men dit verhaal nog vindt, op allerlei merkwaardige
voorwerpen, die het weer in het licht doen treden. In de pers loopen daarover
allerlei onjuiste berichten en voorstellingen, waarom het niet ondienstig zal zijn
met de vondst eenigszins nader kennis te maken.
De vindplaats ligt niet ver van Meijel en Helenaveen op Deurnesch gebied in het Veen.
De onderbodem is zand, daarop ligt dicht veen, dan zwart veen voor turf en hierop het
grauwveen, voor turfstrooisel gebruikt, dit laatste ongeveer een meter vijftig à een
meter vijf en zeventig dik.
De vinder is Smolenaers te Meijel, die alles in zijn geheel bijeenhoudt en met
prijsbare eerlijkheid en onmiddellijk kennis gaf van den vondst, voor zooverre
noodig. De voorwerpen berusten ten zijne huize te Meijel.
Met de schop stiet hij op een hard voorwerp en toen hij eenigszins begreep, dat het
iets merkwaardigs was, ontgroef men het voorzichtiger.
Men vondt een verguld zilveren helm 30 cM. lang en 20 cM. breed en even hoog. Hij
bestond uit een sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren stiften die
in paarlenkoppen eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en driehoekige platen van
verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden door een van voor naar
achter loopenden kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen. Van voren, boven
het gezicht was de helm wat meer ovaal gehouden. Ook de mooie zijstukken, die van den
helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij zijn 20 cM. hoog, van boven 12 breed
en met een sierlijk verloop tot 5 cM. ingaande.
Daarbij lag een gouden lelieversiering 10 c.M. bij 10 c.M.; een mooie achterplaat,
halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd schrift
een lange naam gedreven is. Het schrift herinnert aan 't Runenschrift, maar vertoont
meer Grieksche vormen. Aan een groven schoen zat een bronsverguld spoor, aan een stuk
doek of leder een goedgevormde, zware mantelhaak of fibula.
Ook 41 munten lagen bij deze overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Het zijn
meestal bronzen munten uit den tijd van Keizer Constantijn. Van deze uit cultuurhistorisch oogpunt merkwaardige vondst is kennis gegeven aan het Rijksmuseum te
Leiden en 't is te hopen, dat men met ernst zal trachten, deze vondst in zijn geheel
voor 's Rijks verzamelingen te verkrijgen. A. F. VAN BEURDEN. ROERMOND.
27 juni 1910 ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN.
De merkwaardige vondst in de Deurner Peel.
De heer A. F. van Beurden schrijft in de N. Koerier:
[zie artikel van 25 juni]
2 juli 1910 BUITEN. p. 323 en 324
EEN MERKWAARDIGE VONDST IN DE DEURNER PEEL.
(15 JUNI 1910).
Reeds hebben wij in de Limburger Legenden en Sagen de volksverhalen over de Peel in
Buiten geboekstaafd en daarbij verteld, hoe men op het Sevenummer gedeelte sprak van
een Romeinschen veldheer of krijgsoverste, die daar verzonken zou zijn met zijn
gouden helm, zwaard en speer.
En alsof eene vondst in het veen nog eens tastbaar bewijzen moest, dat de grond der
Sagen dikwijls eene ware geschiedenis is, zoo viel ons dit op bij de mare, dat juist
aan de andere zijde van het oude moeras een Romein gevonden was, althans zijn
vergulde helm, zijn sporen, zijn schoeisel, zijn speer en zijn geld. Een aanzienlijk
man, die een gulden hoofddeksel droeg, schijnt daar werkelijk verzonken te zijn en
bij het ontgraven van het veen vond de veenwerker Solenaars (van Meijel) de volgende
merkwaardige overblijfselen, die door de goede zorgen van den directeur Bos (van
Helenaveen) en de zorgvuldigheid en eerlijkheid van den vinder alle bijeen bleven, en
nu ten zijnen huize, te Meijel berusten. Op 1 M. 75 cM. onder het bovenvlak, dáár
waar het grauwe of losse veen ligt op het zwarte of vaste veen, op een zandrug, die
door de Peel loopt, stiet men op iets hards. 't Was een stuk van den helm, die
inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs een kussentje lag, om het hoofd tegen den
druk te beschermen. Langzamerhand kwamen te voorschijn de lederen koker, een grove
schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat, een bronzen mantelhaak, een sluitstuk
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van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar vergulde helm met gedreven lijstwerk en
versierselen bedekt, welks saamgehouden werden; dit alles was met zilveren stiften,
die naar buiten in knopjes eindigden, op de lederen kap bevestigd. Het metaal is
zuiver roestvrij, het verguldsel is iets donkerder van kleur, maar goed bewaard.
Doordat men, jammer genoeg, het metaal van het leder gescheiden heeft, is de helm in
de oorspronkelijke samenstellende stukken gevallen. Nog werden twee platen van den
helm, een zwaardlelie, die als sieraad met de kap door stiften verbonden was,
gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, dat een der lezers wellicht ontcijferen
kan. Nog werd een plaat gevonden door een ander arbeider. Door de goede zorgen van
den Burgemeester van Deurne werd eene wacht bij de vindplaats gezet, waardoor
ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij dat alles werden 41 bronzen en
zilveren muntstukken gevonden met den kop en het omschrift Constantinus, keerzijde
b.v. gekroonde naakte god met staf, bliksemschichten en vogel, daarnaast eene B.
Terwijl wij hier eene afbeelding van den merkwaardige vondst op 1/3 der ware grootte
aanbieden, meenen wij wel te doen op het cultuur-historisch gewicht daarvan te
wijzen, opdat deze voorwerpen spoedig eene plaats vinden in het Leidsche Museum.
A. F. VAN BEURDEN.
25 juli 1910 WEEKBLADEN.
[...] Buiten: Mooie platen bij de beschrijving door A. F. van Beurden van het kasteel
Horn in Limburg; “De huiskat”, door Duval Verwey, waarbij aardige plaatjes. Iets over
fruitteelt en over de vliegweek te Béthény. [...]
13 augustus 1910 Het leven der Kasteelbewoners in Limburg voor de Fransche
Revolutie.
Wanneer wij in onzen tijd niet zenuwachtig worden, ligt het niet aan onze omgeving.
Vooral de bewoners der groote steden moet op den duur daaraan gaan lijden. Dat
rusteloos jagen en draven in het arbeidsgareel, die opeenvolging van allerlei
schokkende gebeurtenissen, die het groote stadsleven te zien geeft, die toepassing
van allerlei uitvindingen op technisch gebied, welke 't eerst daar te zien komen,
moeten op den duur wel inwerken op de zenuwen en zijne sporen laten in het doen en
laten der ommestanders. Maar ook naar buiten werkt deze ziekte reeds. Een ieder leest
en hoort elken dag wat nieuws of nieuwers.
[... volgt een zeer lang stuk over de baron Riedel van het kasteel van Well]
De geriefelijkheden van de tegenwoordige levenswijze, de toenadering tot het volk
kende men niet, terwijl de Heer nauwgezet zijn decorum bewaarde, de meerdere was van
zijn personeel en toch niet al te weelderig leefde.
De zeldzame gelegenheid, die men heeft om uit oorspronkelijke gegevens het
buitenleven der gegoeden te bezien, wenschten wij niet ongebruikt voorbij te laten
gaan.
Vandaar dit artikel.
Roermond.
A. F. VAN BEURDEN.
22 september 1910 Wat de vogels in Limburg vertellen.
A. F. van Beurden schrijft in Buiten.
De volkshumor heeft overal wat op gevonden. [...]
31 december 1910 Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
In 1910 verhuisde ik met mijn bureau naar het nieuwe Rijkskantorengebouw in de
Begijnhofstraat. Het oude lag tegenover de Broeders, behoorende aan Guillon en is nu
St. Christoffelhuis.
1 November was Victor No. 1 van zijn klas door zijn volharding.
Mama van Schoonhoven is door ons, naar plicht 30 jaren bijgestaan met f120.- ‘s
jaars, voor ons genoeg, omdat wij zoo rijkelijk met kinderen gezegend waren. Toen
François van Schoonhoven, teekenaar bij het kadaster stierf, hebben wij Mathilde van
Schoonhoven, gehuwd met Pierre Bingen verzocht het hunne ook bij te dragen. De
bijdragen aan Mama hebben ons zegen gebracht.
Mama v. Schoonhoven is plotseling overleden en onder veel deelneming begraven. Ook
Oom dr. Cuijpers ging mede ter kerke.

1911, bibliografie A.F. van Beurden

Hollandsche landmeters van het kadaster, in Engeland werkzaam - Tijdsch. Kad., XXVII,
(1911), 135
Arcen (L.) en zijn kasteel (1911; Buiten, V; p. 4, 16, 35)
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Blijenbeek bij Afferden (L.) (1911; Limburg, V; p. 541, 544, 558)
Blitterswyck (1911; Buiten, V; p. 265, 275)
Het Kasteel Kessel (1911; Buiten, V; p. 121, 129)
De Ruïne van Merum (1911; Buiten, V; p. 456)
De ruïne te Montfoort (1911; Buiten, V; p. 585)
De Steinhaag bij Sevenum (1911; Buiten, V; p. 234)
Ruïne Swalmen (1911; Buiten, V; p. 420)
Westring bij Maasbree (25 maart 1911; Buiten, V; p. 133, 140)
Schetsen uit Roermonds verleden: opgedragen aan Roermonds grooten zoon Dr. P. J. H.
Cuypers (1911; Claessens; -; met H. Tijssen)
10 januari 1911 Persdelict.
Voor de rechtbank alhier stond heden terecht de heer L. R., drukker-uitgever van de
Roermondenaar, beklaagd van smaadschrift en beleediging van den heer A. F. van
Beurden, landmeter en oudheidkundige alhier, door het opnemen van een beleedigend
stuk in dat blad en het te doen verspreiden en te weigeren op eerste aanmaning na het
verleenen van rechtsingang den naam van den schrijver te noemen.
Het openbaar ministerie, het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen achtend,
eischte veroordeling tot een boete van f50 te vervangen door een hechtenis van 20
dagen.
De verdediger, de heer mr. Wijnans te Maastricht, eischte ontslag van
rechtsvervolging subs. vrijspraak.
Uitspraak 24 Januari.
26 januari 1911 Persdelict.
Voor de Rechtbank alhier had Dinsdag de uitspraak plaats van L. R., uitgever van De
Roermondenaar of Limburgs Belang beklaagd wegens smaadschrift tegen ? beleediging
van den heer A. F. van Beurden, alhier.
De rechtbank sprak bekl. vrij.
De eisch van den substituut-officier, die het ten laste gelegde wettig en
overtuigend bewezen achtte, was een geldboete van f50 te vervangen door 20 dagen
hechtenis.
18 februari 1911 - Woensdag 1 Maart zal voor het Gerechtshof te 's-Bosch in hooger
beroep behandeld worden de zaak tegen L. R., uitgever van de Roermondenaar of
Limburgs Belang, door de Roermondsche rechtbank vrijgesproken.
Het O. M., dat hooger beroep instelde, had een geldboete van f50 te vervangen door
20 dagen hechtenis geeischt, wegens smaadschrift en beleediging van den heer A. F.
van Beurden, landmeter van het kadaster en oudheidkundige alhier.
21 februari 1911 Prov. Genootschap Limburg.
Het Prov. Genootschap Limburg hield alhier gisteren avond 5 uur een algemeene
vergadering. [...] Den Heer van Beurden werd dank gebracht voor het op degelijke
wijze waarnemen van het redacteurschap. [...]
21 februari 1911 Lezing over Noord-Limburg.
Gisterenavond half acht hield de heer A. F. van Beurden in de zaal G. S. de lezing
over “Legenden, Sagen en Kasteelen in Noord-Limburg”, toegelicht door talrijke
lichtbeelden, dezelfde, die hij met zooveel succes in Venlo en Weert gehouden heeft.
[...]
De verschillende foto's, welke door spr. op het doek werden vertoond, zijn ontleend
aan het fraaie tijdschrift “Buiten”, dat spr. den hoorders aanbeval.

2425

7 maart 1911 FEUILLETON van “De Nieuwe Koerier”.
Het wapen der van Baechofen van Echt.

2430

9 maart 1911 FEUILLETON van “De Nieuwe Koerier”.
DE BOKKENRIJDERS In het land van Valkenburg. NAAR ECREVISSE.
[zeer lang feuilleton, lopend tot 11 juli 1911, wellicht een bijdrage van van
Beurden?]

2435

19 maart 1911 R. K. Volksbond.
Maandagavond gaf de heer A. F. van Beurden voor de leden van den Volksbond en hunne
dames in de [Patro]naatszaal van het St. Vincentiusge? de lezing over kasteelen,
legenden en sagen in Noord-Limburg.
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De lezing was eene verklaring van ? groot aantal lichtbeelden, die een me? gaven van
het noordelijk deel onzer provincie met hare rijke geschiedenis, wa? talrijke
monumenten thans nog s?
2440

2445

2450

25 april 1911 Over Limburg.
De heer A. F. van Beurden, van hier, hield de vorige week voor het Genealogisch
Heraldisch Genootschap in de zaal Diligentia te 's Gravenhage, dat zijne leden meest
telt onder de hoogste kringen der residentie, eene lezing met lichtbeelden over
Limburg, voor een gehoor, bestaande uit 300 leden.
Bladen der Residentie als De Nieuwe Courant, Vaderland en Avondpost geven daarover
zeer gunstige recensies, en het schijnt den spreker volkomen gelukt, de goede
hoedanigheden der provincie in het volle licht te stellen en de valsche berichten en
oordeelvellingen daarover te bestrijden.
De spreker heeft zijn doel volkomen bereikt, Limburg te laten zien, zooals het is,
vooruitstrevend, vol gehechtheid aan Godsdienst en Vaderland, een provincie vol leven
en streven.

2490

13 mei 1911 De gouden helm van de Peelvondst.
Onze lezers zullen zich herinneren, hoe in de Peel een kostbare helm gevonden werd en
ook allerlei bijbehoorende zaken, die aan den voortijd herinnerden. Destijds werd
deze vondst als zeer merkwaardig gesignaleerd en het blijkt - nu ze in het
Rijksmuseum van Leiden opgesteld is - dat hij dit ook werkelijk is. Een degelijk
onderzoek en vergelijking met enkele andere exemplaren, die men in de Europeesche
musea vindt, leerde, dat dit stuk een unicum is.
Met den helm werden in het veen gevonden 37 bronzen munten van Constantijn, een
bronzen fibula of speld, een spoor en klokje, een stuk van een leeren dolkscheede met
bijbehoorend zilveren beslagwerk, een drietal leeren schoenen, groote stukken leer,
waarschijnlijk resten van een schabrak en enkele reepjes wollen stof, die tot de
kleeding van den krijgsman behoord hebben. Alles dateerde uit de 4e eeuw na Christus,
wat te opmerkelijker is, omdat de helmen in het buitenland ook uit dien tijd stammen.
De ronde helm bestaat uit symmetrische helften, samengehouden door een kam, vóór op
een neusbeschermer, terzijde twee wangkleppen, achter een nekbeschermer, die met
leeren riempjes aan den helm bevestigd; het blijkt, dat de eerste beschrijving in dit
blad volkomen nauwkeurig was. Alle deelen van den helm hebben dezelfde soort
versiering van knopjes een hoogopgedreven versierselen. Alles is met klinknageltjes
verbonden. De verguld zilveren vorm van den helm was bevestigd op een ijzeren kap, en
deze weer op een leeren, zoodat het geheele hoofddeksel vrij zwaar moet geweest zijn
De versiering bestaat uit geperste bloempjes en parelrandjes. Op den nekbeschermer
stond een opschrift dat ongeveer gelezen moet worden als: ?TIT VA ON URS LIBR I-L
Dit opschrift is een zoogenaamd verificatieopschrift en geeft het gewicht van het
edel metaal aan. Het zou gelezen kunnen worden: Tit(us) Valon(ius) Urs(us) Libr(am)
(unam) L. De helm zou vervaardigd zijn in een der wapenfabrieken van den Romeinschen
staat en het is geenszins onwaarschijnlijk, dat de verificateur het gewicht
waarmerkte met zijn naam. Op den rand staat nog een ingekrast opschrift: Stablesia
VI. Zij duidt eene afdeeling aan der Equites Stablesiani, een ruiterkorps tijdens het
latere Romeinsche keizerrijk over verschillende provincies verspreid. Een gedeelte
lag in Brittannie. De drager behoorde tot de 6e afdeeling der Stablesische ruiters.
De leeren schoenen, die gevonden werden, bestaan uit een buiten en binnenschoen met
een lossen binnenzool, en aan buiten en binnenschoen ieder een stevige vaste zool. De
schoenen zijn met leeren riempjes genaaid.
De geheele vondst is zeer merkwaardig en komt overeen met de helmen. gevonden te
Kertsch in Zuid-Rusland, die in de Ermitage te Sint Petersburg bewaard wordt, twee
helmen te Pfersee bij Aagsburg, verder de helm te Worms en een in den Donau bij
Budapest gevonden. Gelukkig is het stuk thans tegen een behoorlijken prijs door het
Rijksmuseum gekocht en blijft in Nederland.
A. F. VAN BEURDEN.

2495

20 mei 1911 Limburgsche Sagen en legenden.
Beren van Bicht.
De wannevlieger van Venlo.
Groeiende steenen.

2500

10 juni 1911 Roermonds Ontwikkelingsgang
door A. F. VAN BEURDEN. X.
Roermond is ontstaan op de hoogte waar de Roer kort bij de Maas kwam, op den heuvel,
die door de Roer omstroomd werd en daardoor eene veilige schuilplaats aanbood. [...]
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22 juli 1911 Zaal A. De afd. Kunst is opengesteld
Hier hebben geëxposeerd: Van Beurden, Alexander Franciscus, landmeter van het
kadaster en secretaris der tentoonstelling, te Roermond.
29 juli 1911

2510

2515

Auvermenkes en Kabouters.

16 oktober 1911 Roermondsche Verloting van 1500 prachtige prijzen en premie ter
gelegenheid van de Tentoonstelling van Handel Nijverheid en Kunst te Roermond van 22
Juli tot 6 Augustus 1911.
Voorts 1484 prachtige prijzen en premie, waaronder diverse schilderstukken van Joh.
Berens, A. F. v. Beurden, Jos. Cremers, Mevr. Marthe Guilleaume Dupuis, Jean Tholen,
alsnog Rijwielen, 50 Spreekmachines ieder met 12 platen, Naaimachines, Meubelstukken
enz. enz. [...]

2525

26 oktober 1911 R. K. Onderwijzersbond.
[In] het St. Christoffelhuis vergaderde gisterennamiddag de afd. Roermond van [de] R.
K. O. B. [Na]dat eenige huishoudelijke werkzaamheden waren afgedaan, werd het woord
gegeven aan den heer van Beurden tot [het] houden eener lezing over de Peel.
[...] In het kort besprak de heer van Beurden de tallooze sagen, die over de Peel de
ronde deden. [...]
Daarna werd in een groot aantal lichtbeelden een kijkje gegeven op de Peel, de
industrie, landbouw, bewoners enz., ? vervolgens vele zienswaardigheden [der]
Peeldorpen werden vertoond, waarbij de heer van Beurden telkens de noodige klaring
voegde, en op een wijze, die ? deed genieten. [...]

2530

2 december 1911 INGEZONDEN.
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)
Van Omgez. Stukken, ook als zij niet worden opgenomen, wordt de copie niet
teruggeven.
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Mijnheer de Redacteur.
In no. 132 en 133 van de Nieuwe Koerier behandelde ik eene zuiver Roermondsche
kwestie, de regeling van het archief ten stadhuize, om in 't licht te stellen, dat
voorziening noodig was. Om een duidelijk begrip te geven van datgene, wat er nu nog
aanwezig is, gaf ik een overzicht van de wijze, waarop het groote, vroeger daar
aanwezige gemengde Rijks- en Gemeentearchief bijeen gekomen was, om dan geleidelijk
te komen tot het tegenwoordige gemeentearchief, dat overgebleven is, nadat de bekende
archiefkwestie een einde namen het Rijksarchief naar Maastricht gebracht was.
Wat is natuurlijker, dan dat ik even deze kwestie ter loops in herinnering bracht; ik
zeg ter loops, want ik wijdde daaraan in 't geheel slechts enkele regels als volgt:
“Wegens den bizonderen toestand, waarin Roermond verkeerde als hoofdstad van een
gewest, had het Rijk voor een gedeelte recht op dit Archief en vestigde dan ook zeer
terecht in Roermond een Rijksarchief-depot. Vooral, omdat dit in de internationale
contracten bepaald was.
“Alhoewel het beter is, dat alles te zamen in een hoofdplaats vereenigd werd, wat nu
ook door wederzijdsch overleg geschied is, was dat gedeelte van het Archief te recht
te Roermond en heeft het daarover gevoerde proces ook klaar en duidelijk het goed
recht aangetoond. Het was destijds geen obstructie van Roermond, zooals wel eens
gezegd is, maar een opkomen voor oude rechten. De stad heeft later daarvan ten volle
blijk gegeven, door, nadat het proces gewonnen was, dat gedeelte met de stukken, die
behoorden tot het Roermondsche rechterlijk archief - dus van haar eigen rechtsprekend
hoog college - gewillig af te staan.
Tegen dit entrefilet richt zich een ingezonden stuk van Jhr. Mr. der Stuers,
kamerafgevaardigde voor Weert.
Opmerkingen dienen steeds in dank aan genomen te worden, als ze gemaakt worden in
gepasten vorm.
Maar Jhr. Mr. de Stuers kan niet nalaten zijn gemoed te luchten en over mij heen aan
een paar andere heeren een hak te zetten en belooft “nog een haarfijn verhaal van de
rollen”, die destijds gespeeld zijn. Wat heeft dat eigenlijk met de kwestie te maken,
zou men zoo zeggen, en wij kunnen het dan ook niet anders dan misprijzen, de oude,
afgezaagde archiefhistorie, welke hier al lang dood en begraven is, weer leven in te
blazen. Voor ons, Limburgers, is de tijd daaraan besteed, te kostbaar, en wij hebben
andere belangen te behartigen dan dergelijke “ellendige histories.”
Maar toch kan ik niet nalaten een oogenblik stil te staan bij de ongevraagde
opmerkingen van Jhr. Mr. de Stuers, niet dat ik Z.H.E.G. van zijn standpunt te kunnen
dringen, ik weet, dat het overbekend is, dat daarop geen kans bestaat.
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Echter een enkel woord van repliek zij mij gegund:
1e. De plaats van het Rijksarchief was door het Barrièretractaat bepaald. Daaraan kon
de tijdelijke Fransche bezetting en de vrede van Luneville niets veranderen.
Oostenrijk had rechten, Pruisen trad voor verschillende deelen van het gewest in de
plaats, dus ook in Oostenrijks recht.
2e. Roermond had te bewaren het Rijks- en Gemeente-archief, op één lokaal gemengd.
Roermond had van ouds rechten op het tweede deel. En Roermond vorderde dus alleen en
niets anders dan de handhaving zijner oude rechten wat ik zeide.
3e. Het gevoerde proces toonde het goed recht der gemeente op dat deel, om duidelijk
te blijven, te volle aan. Is daaraan iets miszegd?
Mijne artikelen ademden geheel en al den geest van drede, die over die kwestie in
Roermond en in Limburg heerscht.
Ze werden geschreven, zooals in den aanhef gezegd is, over eene zuiver Roermondsche
kwestie. Wil Jhr. Mr. de Stuers daarover nu verder aan 't nakaarten gaan en oude
koeien uit de sloot halen, Z.H.E.G. zal mij niet meer op zijn weg vinden.
A. F. VAN BEURDEN
Roermond.
23 december 1911 Oude Kerstmisgebruiken in Limburg.
In de dagen, dat de natuur rust en de zon zoo weinig mogelijk verschijnt, dan wordt
het feest gevierd van de geboorte van den Heiland en doet nieuwe hoop het menschdom
leven. [...]
31 december 1911 Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
19 Januari lezing gehouden Venlo in Groote Zaal a.d. Keulsche poort over Limburg.
Vergadering in den Haag over Ambachtsschool met Inspecteur de Groot.
11 Februari lezing te Roermond Mil. A. Ver.
13 Februari te Weert in Sociëteit f.30.1 Maart deskundige voor Bossche Hof,
14 Mrt. Kantongerecht f2.- gestort.
10 Juni Luik archief.
Juli Secretaris Tentoonstelling Nijverheid en Handel, opening 22 Juli, Zaterdag door
Commissaris der Koningin.
16 October lezing in den Volksbond Roermond.
15 October lezing voor onderwijzers f25.Gemeten October en November in Meerlo, Wanssum, Mook
2 Sept. ben ik met Willy naar Hildesheim en Marburg gegaan.
Willy in Laren heeft een tweede kind gekregen, een meisje Hillegonda 29/3-11.
10 Mei 1911 is onze Paul geboren 10.4 ‘s avonds, zeer voorspoedig, een frisch kind.
Paultje is al 2 x Oom.

1912, bibliografie A.F. van Beurden
2610

Het huis Nieuwenbroeck onder Beesel (1912; Buiten, VI; p. 351, 354)
De Holtmeulen of Holtmühle bij Tegelen (L.) en het dorp (1912; Buiten, VI; p. 114,
126)
Het kasteel Well (L.) (1912; Limburg, XVIII; p. 81)

2615

Roermond heeft sinds 1912 een eigen volkslied. Het volkslied wordt op gepaste tijden
ten gehore gebracht: door fanfares of harmonieën door koren of door de klanken van
het carillon. De tekst is geschreven door A.F. van Beurden, de muziek is van H.
Tijssen, die ook het Limburgs Volkslied componeerde.

2620

Waar 't gouden beeld in 't zonlicht staat
De Maas met Roer verenigd gaat

Op hogen torentrans
In lichten golvendans.

Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Hoera, daar ligt mijn vaderstad

Mijn oud en trouw Roermond!
Mijn oud en trouw Roermond!

Waar 't koepeldragend Munster rijst
Het volk der Muzen schoonheid prijst
Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Hoera, daar ligt mijn vaderstad

Met torens rijk gesierd
Met spel en zangen viert.
Mijn oud en trouw Roermond!
Mijn oud en trouw Roermond!

Waar godsdienst zich aan burgerzin
En d'eerbied voor de Landsvorstin

Aan hechte vriendschap paart
Als kleinood wordt bewaard.

2625

2630
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Hoera, daar ligt mijn vaderstad
Hoera, daar ligt mijn vaderstad

Mijn oud en trouw Roermond!
Mijn oud en trouw Roermond!

3 februari 1912 Opmerkingen van een Roermondenaar.
In het nummer van Woensdag geeft de L. K. een verslag van een lezing, door den heer
A. F. van Beurden Dinsdagavond te Amsterdam gehouden.
Of dat verslag misschien van te voren al was “opgedicht”? 't Is maar een vraag.
Er werd succes behaald. Natuurlijk! Indertijd in Den Haag ook, niewaar? Bleef het
publiek in Amsterdam langer in de zaal?
Maar nu de hoofdzaak. De heer A. F. van Beurden is blijkens dat verslag weer eens
volop aan 't beunhazen geweest. Wat hij van het Noordlimburgsche volksleven volgens
het verslag verteld heeft, raakt kant nog wal. De heer Van Beurden blijkt volstrekt
niet op de hoogte te zijn.
Hij zegt b. v.:
De bewoner van de Noord-Limburgsche kleine hoeve is een keuterboer, niet rijk, niet
arm, doch tevreden. De mopperbacil kan bij hem geen voedingsbodem vinden. Aan
wereldhervormen doet hij niet, dat laat hij over aan “moelemiekers en schrewers.”
Dat is eenvoudig geleuter.

Dat woord “moelemiekers”, waar brengt de heer Van Beurden dat thuis? Toch niet in
Noord-Limburg?
Die “werkeldaagsche” boks van een Oeffelschem boer heeft de heer Van Beurden uit zijn
duim gehaald.
Weer sprèken ons oos eigen taal,
Oos Limburgsch ideoom,

Wie eer ich tich,
O Limburgs taal,
Waarin oos moeder leedjes zong,
Zoo zeut es 't leed der nachtegalen,
Det deep tot in oos herte drong.
Dat een Noord-Limburger zingen? Geen kwestie van!
En het volgende:
Maar voor de Noord-Limburgers zingen ook de vogels nog, niet in hun eigen taal, doch in
Noord-Limburgsch, want, de “boekvink” roept: “schreur, schreur, (kleermaker), doe maaks
mich de boks te wied, te wied!” Den leeuwerik, die gevloekt heeft, is de hemel ontzegd.
Toch probeert hij er binnen te komen en stijgend roep hij:
“Leef Heerke, moog ich in den Hemel koome 'k zal ze lève, ze lève neet meer vlooke,
vlooke!”

is van 't begin tot 't eind gelogen. Dat lijkt nog niet uit de verte op
Noordlimburgsch dialect!
En dan dit:

Hoe de eenvoudige landlieden de politiek maa aan “Ons luuj” overlaten, werd vermakelijk
en typeerend geïllustreerd door het verhaal van het Afferdsche boertje, die vond “det
twee van oos luuj oet Mestreech, de heer Regoe, bie de Keuningin, den eine veur de
justitie, den angere speciaal veur 't water (de Waterstraat) noen waal ens euver Oos
Maas zulle kale (spreken!)

2680

't Is zoo bespottelijk, een inwoner van Aefferden (gemeente Bergen) zoo te laten
spreken, dat slechts een grenzelooze brutaliteit in staat is, dat mengsel van middenen west Limburgsch uit te geven voor Noordlimburgsch.
De heer A. F. Van Beurden heeft zijn gehoor in Amsterdam wat op de mouw gebonden!

2685

31 december 1912 Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
In 1912 heb ik aan den Hamert bij Arcen een voordracht gehouden voor 150 Duitsche en
Hollandsche Professoren en geleerden over de oudheidkundige opgravingen aldaar. In
Juni van dat jaar deskundige en adviseur voor het Gildewezen op de Tentoonstelling te
Sittard en te den Bosch voor de kerkelijke kunst. Door mijne dienstreizen kom ik
nogal eens te Boxmeer en verzuim niet het graf der ouders te bezoeken, die zoo goed
voor mij gezorgd hebben.
In 1912 lezingen in Januari te Boxmeer. Opmeting de groote Lier onder Mook.
29 Januari lezing te Amsterdam voor het Kon. Genootschap op de Munt f40.Vergadering Openluchtmuseum Arnhem 23/24 Maart.
Gennep, enz. gemeten in Mei.
- 24 Juni met rechtbank Mierlo, onderzoek Moord.
1 Juli lezing aan de Kapel Roermond voor hoofden van scholen, enz.
20 Juli lezing aan de Plasmolen Middelaar.
3-21 Sept. bezoek Brussel, Luik.

2690

2695
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Thilla heeft in Juni op de Michielsbrug een hollend paard van Luitenant Kapelhof tot
staan gebracht. In den nieuwen Koerier stond daarover een heel bericht.

1913, bibliografie A.F. van Beurden
2705

2710

2715

2720

Aanteekeningen over het Venlosche geslacht Boermans, ook wel Bormans (1913;
Nederlandsche Leeuw, XXXI; p. 207)
Aanteekeningen uit het Archief van Asten (1913; Nederlandsche Leeuw, XXXI; p. 185)
Aanteekeningen uit de huwelijks- en geboorte registers ten pastoreele huize te Echt
(L.) (1913; Nederlandsche Leeuw, XXXI; p. 84)
Onderzoek naar de ligging der alleroudste burcht te Afferden aan de Maas (1913;
Limburg, XIX; p. 90)
Het Kasteel Meerlo (L.) (1913; Buiten, VII; p. 545)
De kardinaal Willem van Enckevoirten zijne bloedverwanten (1913; Limburg, XIX; p 131)
Tweehonderd grafsteenen der Groote Kerk te Vianen a. d. Lek (1913; Wapenheraut, XVI,
XVII; p. 168-177)
Toren van de kerk der Ned. Herv. Gemeente te Vianen (1913; Wapenheraut, XVI, XVII; p.
419-421)
Door geschenk: van den heer A. van Beurden, landmeter van het kadaster te Roermond:
ROERMOND. Broederschap van den H. Franciscus in de kerk [...] (1913; Algemeen
Rijksarchief; -)

2725

2730

2735

2740

5 juli 1913 Uit den Franschen tijd van Roermond. 1789-1794. I.
't Is nu een eeuw geleden, dat de geluksster van Napoleon, kind van de republiek,
haren glans begon te verliezen. Met ijzeren hand had de groote heerscher [...]
31 december 1913 Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
Deze maand Augustus 1913 heb ik een bezoek gehad van den Oostenrijkschen gezant, dien
ik per auto verder vergezelde, genaamd August Baron v. Giskra, Spiegelstraat 13, den
Haag. Hij heeft mij toen opgedragen de Oostenrijksche en Hongaarsche belangen voor
Midden Limburg te behartigen als Regierungsstellvertreter, verantwoordelijk alleen
aan hem als gezant.
[... voorval met Victor]
Den Beierschen Gezant Ritter v. Grünstein verschafte ik inlichtingen over zijn
geslacht (Groenenstein uit ‘t Utrechtsche).
1913. Druk werk met groote metingen, ook Ambachtsschool.

1914, bibliografie A.F. van Beurden
Aanteekeningen uit het trouwboek van Vianen a/d Lek (1914; Wapenheraut, XVIII; p.
184-189)

2745

De familie van den Vaero, vroeger genoemd aan gen Vaeren en van Soest. Zetelplaatsen:
Grubbenvorst, Venlo, Parijs (1914; Maasgouw, 36; p. 2)
's Heerenberger acten (1914; Limburg, XX; p. 286)

2750

2755

2760

Limburgsche Sagen en Legenden (1914; Limburg's Jaarboek, XX; p. 171-241)
Limburgsche novellen (1914; Claessens; -; Centre Céramique CB58E24)
Limburgsche sagen en legenden (1914; Stoomdrukkerij Claessens; 74 p.; Centre
Céramique CB5000C42)
Blijenbeek bij Afferden (L.) (1914; -; -)
Het Overkwartier
Centre Céramique
Het Overkwartier
(1914; Limburg's

van Gelre en Roermond (1914; Limburg's Jaarboek, XX; p. 14, 15;
SB69C44)
van Gelre en Roermond onder het Oostenrijksche bestuur 1715-1797
Jaarboek, XX; p. 3-54, 97-156)

10 januari 1914 Opmerkingen van een Maastrichtenaar.
Uitgeproest hebben we het, toen we Maandag middag kennis namen van de kool, die de
altoos leuke als grappige afgevaardigde van Weert de redactie van de Limburger
Koerier had gestoofd.
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[...] Alleen zal nu een persoon uit Roermond, ook een oudheidkundige, nl. de heer Van
Beurden, die zoo'n groot vriend van De Stuers moet zijn, niet meer moeten komen
opsnijden door te beweren, dat de Limburgsche pers op zoo'n kolossaal hoog peil
staat. [...]

2770

11 juli 1914 De Nederlandsche Leeuw.
ROERMOND. Heden en morgen brengen 45 leden van het genealogisch heraldisch
genootschap “De Nederlandsche Leeuw” een bezoek aan Roermond en eenige plaatsen in de
omgeving.
Met den trein van 11.23 arriveerden zij te Roermond, waar zij op het perron door het
bestuur van het Prov. Genootschap Limburg werden verwelkomd.
Daarop werd een bezoek gebracht aan het stadhuis, waar het gezelschap ontvangen werd
door het Gemeentebestuur.
Vervolgens werd de O. L. Vrouw Munsterkerk bezichtigd, waarbij de heer A. F. van
Beurden, secretaris van het Genootschap toelichting gaf.
In het Posthotel werd de lunch gebruikt.
In den namiddag werd in landauers een rijtoer gemaakt naar St. Odiliënberg ter
bezichtiging van de kerk. Vervolgens werd het kasteel te Horn bezocht.
Hedenavond heeft in hotel du Lion d'Or het diner plaats, waarna concert door de K. Z.
Roermonds Mannenkoor op het Munsterplein.
Morgenvoormiddag worden het kerkje te Asselt en daarna het kasteel Hillenrade
bezichtigd.
Na terugkeer te Roermond zal in het Munsterhotel geluncht worden, waarna de heeren
afscheid nemen van Roermond.

2775

2780

2785

2790

11 juli 1914 Limburgs beeldspraak. I.
De taal is de ware afspiegeling van het volkskarakter. De korte, afgekapte taal van
het Noorden, waarbij de woorden als afgeknipt in korte zinnen de wereld ingezonden
worden, teekenen den gesloten Fries, Groninger en Drenth. [...]

2795

14 juli 1914 De Nederlandsche Leeuw.
In ons vorig nummer deelden wij reeds een en ander mede over de excursie van het
Genealogisch Heraldisch Genootschap, De Nederlandsche Leeuw, naar Roermond en de
omgeving. [...]
Na afloop sprak Jhr. van Sypesteyn een woord van dank tot de zangers. [...]
Jhr. van Sypensteyn dankte niet alleen het gemeentebestuur van Roermond, de heer
Magnée, Graaf Wolff Metternich, Roermonds Mannenkoor, maar deed ook uitkomen, dat de
algemeene ontvangst uitstekend was geweest.
Een bijzonder woord van dank richtte hij ook tot den heer van Beurden, voor de
uitstekende regeling der excursie. [...]

2800

2805

18 juli 1914 Uit de Kranten.
Wij honden vangen de hazen, zei het keukenrekeltje.
Hoort den heer A. F. van Beurden eens in De Nieuwe Koerier van 11 dezer:
2810

2815

2820

2825

2830

Wie vinden het Limburgsch een ondergeschikt taaltje, goed genoeg voor boeren en arbeiders; een
onverstaanbaar mengelmoes? Degenen, die het niet kennen, die door hun onkunde niet dieper in
de schatkamers van het oude Nederdietsch kunnen doordringen. Gewoonlijk zijn het de vreemden,
die slechts tijdelijk hier verblijven; die dat verblijf wel aardig vinden, de hooger
ontwikkelden, die met hen Nederlandsch spreken en verlicht denken, goedvinden, maar over de
rest spreken als een volk van dompers, kaffers, vechters en drinkers, door machtsbegeerlijke
geestelijken onder den knoet gehouden. Dat is het oordeel van velen, die zich niet de moeite
geven Limburg, zijn karakter, volk, taal nader te bestudeeren. Wij weten gelukkig, dat het
anders is, laten hen praten en waar het te erg wordt, hakken we desnoods van ons af, dat de
spaanders er af vliegen.

Ik bedoel dat hakken en die vliegende spaanders.
Niet dat eerste, waar hij ook al tegen windmolens vecht. “Het Limburgsch” bestaat
niet. Wie over een “dialect”, hetzelfde welk, spreekt als daar gezegd, laten we maar
praten. Wie een dialect niet kent, kan er geen oordeel over vellen. Hier denk ik...
aan den heer A. F. van Beurden, die het een paar jaar geleden over de Oeffeltsche
“werkeldaagsche boks” had! Ui den duim gezogen. En met dat oude Nederdietsch is de
geleerde schrijver ook al in de war.
Die uitstapjes op hei gebied der taalhistorie zijn wat gewaagd. En lijken wel iets op
beunhazerij.
Net als een paar jaren geleden de schrijver van de "Kijkjes in Limburg" in de L. K.
prakkezeerde, dat de uitdrukking "den mijl op zevenen" afkomstig is van de dorpen
Meijel en Sevenum!
De heer Van Beurden heeft meer van die toeren uitgehaald. Zoo schreef hij het vorig
#19100620
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2840

2845

jaar in de N. V. C.:
"De Peel was een onoverkomelijke hinderpaal."
Stel je voor den heer V. B., die niet een "hinderpaal" wil uit den weg ruimen, maar
er over heen wil klauteren!
En als hij het veld der etymologie opgaat, dan kan hij er ook aardig wat aan doen.
Een enkel voorbeeld uit vele:
"Maar over de Peel heen, in Oost-Taxandrie", in de Meijerij, dààr, waar men de Paludi, de
Peelmannen, moet zoeken, vond men veel heiden, veel moeras; de eertijds jagende en visschende
bevolking gevoelde zich daar thuis en legde zich in die schrale streken op den landbouw toe.
Men vereenigde zich bij die vruchtbare gronden langs de beken en vormde daar een "loo". een
nederzetting of complex van woningen en als deze later tot een grooter dorp te samen smolten,
vormden de afzonderlijke "loo's" nog de heert- of haardgangen, de gehuchten, want meestal
waren de groepen woningen op genheugt of op de hoogte geplaatst."

Aldus schreef
onjuistheden.
oorsprong van
worden in hof

de heer A. F. van Beurden het vorig jaar in de N. V. C. een verzameling
Om mij te bepalen tot wat ik zei: gehucht wijst niet op hoogte. De
het woord gehucht (ghehuchte, gehüft, gehüchte) zal gezocht moeten
(hoeve.)
WILBERT.

2850

18 juli 1914 Limburgs beeldspraak. II.
Hier volgen nog een aantal spreekwoorden:
[...] A. F. VAN BEURDEN.
(Wordt vervolgd)

2855

8 augustus 1914

2860

2865

Limburgs beeldspraak. III.

3 oktober 1914 De N.K. verneemt, dat de provinciale Commissie voor ontwikkeling en
ontspanning der gemobiliseerde troepen in Limburg niet stil zit. [...]
In verschillende garnizoenen of kantonnementen werden de militairen avonden van
ontwikkeling of ontspanning bereid. De heer van Beurden uit Roermond hield zijne
onderhoudende en prettige causerieën over Noord-Limburgsche kasteelen, te Weert,
Grathem, Echt en Maasbracht. [...]
31 december 1914

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1915, bibliografie A.F. van Beurden

2870

2875

2880

2885

2890

2895

Het Overkwartier van Gelre en Roermond (1915; Limburg's Jaarboek, XXII; p. 206, 208,
210)
Roermonds ontwikkelingsgang: schetsen uit de stadsgeschiedenis (1915; Claessens; 190
p.)
Roermonds ontwikkelingsgang: schetsen uit de stadsgeschiedenis (1915; Limburg; vooral
p. 276-288)
Thorn en het stift (1915; Limburg, XXI; p. 115-159)
16 januari 1915 Schetsen uit het Limburgsche verleden. I.
Een dorpsheer van vóór een eeuw.
Wie het rustige, met boomen beplante Marktpleintje van Horst verlaat langs den hoogen
windmolen, die zijn bruin bespannen wieken in rustelooze vaart hoog boven de huizen
rondzwaait, vindt daar nog de eigenaardige oude boerenwoninkjes met de veel te kleine
venstertjes, de half pannen en half strooien daken en kan het oog nog vergasten aan
eene groene, boomrijke omgeving, waarin houten kolossen van standaardmolens scherp
afsteken tegen den blauwenden horizon der Peel. [...]
16 december 1915 Maastricht.
Voor de arrondissementsrechtbank te Maastricht stond gisteren terecht J. J. M. 33
jaar, mijnwerker te Heerlen, die in den nacht van 29 op 30 Aug. j.l. bij den
winkelier E, te Eijgelshoven een dynamietpatroon had ontstoken waar door vernieling
werd aangericht ter waarde van f 146 77.
Er werd bij M. op den zolder een lont gevonden ter lengte van 7.70 M.
Daarbij komt dat M. schietmeester in de mijn is, zoodat hij het vak wel verstaat.
Niettegenstaande M. ontkende, vond het openbaar ministerie voldoende termen aanwezig
om tegen M. een gevangenisstraf van drie jaar te eischen.
Als getuige schriftkundige trad op de heer A. F. v. Beurden te Roermond.
31 december 1915
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1916, bibliografie A.F. van Beurden
2900

De edele klokkengieterskunst (1916; Limburg, XXII/Bern. Claessens, p. 226/22 p.)
Hillenrade, Asselt en Swalmen (1916; Claessens; 16 p.)
31 december 1916

2905

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1917, bibliografie A.F. van Beurden

De Peel (1917-1918); Katholieke Illustratie; p. 342, 359, 373)

2910

Gedenk- en programmaboekje der Fancy-Fair te Asselt (Swalmen) gehouden op 5 en 6
Augs. 1917 (1917; Floralia; 37 p.; Centre Céramique SB69A21/H)
Langs nieuwe banen: een studie over het verkeerswezen in Peelland (1917; Schoth; 78
p.)
pagina 6 van Langs nieuwe banen:

2915

2920

Het bewijs dat de Peel, zij het dan ook in lang vervlogen tijden, niet ongestraft
betreden kon worden werd nog onlangs geleverd door het opdelven van de overblijfselen
van een Romeinschen Hoofdman met gouden helm, sandalen, speer, pijlkoker en van de
hoeven van zijn paard; zij lagen diep onder in het veen.
Limburgse schetsen deel 1 (1917; Limburg; -)
31 december 1917

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1918, bibliografie A.F. van Beurden
2925

Over adeldom, titels en ridderorden (1918; Limburg, XXIV; p. 17)
Gegevens over de Roermondse kloosters (1918; Limburg, XXIV; -)
Boxmeer rond de eeuwwisseling (1918; Boxmeers weekblad; -) heruitgave 1977, p. 11-19
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12 januari 1918 Oost-Brabant en Limburg's toekomst
Geweldige gebeurtenissen spelen zich rondom ons af. De volkskracht wordt zonder
ophouden tot haar eigen verderf misbruikt. [...]
Het zoo vaak gesmade donkere Zuiden zal opleven en opbloeien, een parel worden aan
Nederlands kroon. Dat lezen wij in de toekomst dezer landstreek.
A. F. VAN BEURDEN.
ROERMOND, 1/1 1918.
26 januari 1918 De moord te Mierlo.
[...] De heer Van Beurden fungeerde als tolk. [...]
24 april 1918 'DE PEEL' door A.F. van Beurden in de Katholieke Illustratie
Deel 1 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 2 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 3 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 4 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 5 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 6 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 7 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 8 van het artikel 'DE PEEL'
27 april 1918 'DE PEEL' door A.F. van Beurden in de Katholieke Illustratie
Deel 9 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 10 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 11 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 12 van het artikel 'DE PEEL'
4 mei 1918 'DE PEEL' door A.F. van Beurden in de Katholieke Illustratie
Deel 13 van het artikel 'DE PEEL'
Deel 14 van het artikel 'DE PEEL'
1 augustus 1918 Voorziening in den nood.
De heer F. van Beurden schrijft in de Maasbode:
Iedereen ondervindt aan den lijve de levensmiddelenschaarste. [...]
5 oktober 1918 Peel-Buurtspoorweg.
Te Boxmeer op het Raadhuis kwamen 30 Sept., onder voorzitterschap [...]
De heeren I. Schutte, ingenieur en A. van Beurden, gedelegeerde, bespraken
achtereenvolgens het nut, de inrichting, den bouw en de noodzakelijkheid. Alle
aanwezigen waren het daarmede eens, besloten alle moeite te doen om rijk en provincie
te overtuigen dit goed werk in 't belang der welvaart van de streek finantieel
krachtig te steunen. [...]
31 december 1918

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1919, bibliografie A.F. van Beurden
2975

2980

De Limburgsche en Brabantsche Peel (1919; Limburg, XXV; p. 78)
De Limburgsche en Brabantsche Peel (1919; Claessens; 71 p.; Centre Céramique
SB5017E19)
Uit Limburgs gouwen (1919-1920); Katholieke Illustratie, 54; p. 602)
Molens en hun taal (1919; Buiten, XIII; p. 447 )
Gids voor Roermond en omgeving (1919; Roermondsche Stoomdrukkerij; 71 p.)

2985

2990

[in]vloed te hebben gehad op de volkstaal; in 't Z. O. schijnen ze op 't eind der 15e
eeuw vrij algemeen bekend te zijn tot aan de tegenwoordige westelijke grenzen.
Opschriften uit Sevenum en Venraai hadden geleyt (geleet), zie Pubk. XVI, 329 vlg.;
volgens V. Beurden in Limburg's jaarboek 1919, blz. 106, moet voor Venraai gelezen
[...] (1922; “De legende van Sinte Kunera in de middeleeuwen” door Edmond Maria
Theodoor Emonds; 113 p.)
5 april 1919 “Peelbelang”
Donderdagavond hield de vereeniging “Peelbelang” eene flink geslaagde
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Propagandavergadering in het Patronaat alhier. [...] Ook de
Roermond, wist op humoristische wijze hieraan het zijne nog
in korte trekken het plan der aan te leggen buurtspoorwegen
alle aanwezigen een helder denkbeeld kregen van het schoone
“Peelbelang”. [...]
31 december 1919

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1920, bibliografie A.F. van Beurden

Valkeniers en valkenjacht (1920; Buiten; p.
3005

3010

3015

3020

3025

3030

19 juni 1920 Vergadering Peelbelang Maandag 14 Juni. nm. 7 uur.
Even over 7 opende de Edelachtb. Heer Burgemeester de vergadering met den christelijk
groet. [...]
Nog brengt de Heer Poels dank aan den Heer van Beurden, die als grondige Peelkenner
mede een stoot in de goede richting gegeven heeft. [...]
18 september 1920 Peelkleuren.
In den wintertijd draagt de Peel het sombere rouwkleed. Donkerbruin tot zwart toe met
gele bezetsels, terwijl ze af en toe de blanke lijkwade draagt als treurde ze over 't
heengaan van zooveel leven, dat haar eenzaamheid zooveel verheldert. [...]
Toch zagen wij er nog gaarne binnen korten tijd andere hoofdkleuren, 't goudgeel en
't malsche groen zelfs overheerschend, bijgebracht.
Namelijk het goudgeel van golvende korenakkers, het weldadig groen van malsche
weiden.
Die moeten er spoedig komen!
Dan zal de Peel nog schooner zijn - maar vooral ook productiever, nuttiger en
zegenrijker voor land en volk.
En daar moet het binnenkort heen! Eenieder helpe daaraan mede!
A. F. VAN BEURDEN
Roermond.
15 november 1920 benoemd tot bewaarder der hypotheken, het kadaster en de
scheepsbewijzen te Assen H. E. Wiersma, thans ontvanger der registratie en Domeinen
te Zutphen, te Amersfoort A. F. van Beurden, thans landmeter bij het kadaster te
Roermond; [...]
Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1921, bibliografie A.F. van Beurden
Mededeelingen [betreffende hem zelf]

3040

450)

Uit Limburgs gouwen. (Het moeras). (1920-1921; Katholieke Illustratie, 55; p. 245)
In Limburgs gouwen (1920-1921; Katholieke Illustratie, 55; p. 437)

31 december 1920
3035

heer F. van Beurden uit
toe te voegen en tevens
uiteen te zetten, zoodat
doel en streven van

(1921; Limb, XXVII; p. 72)

De van Everdingen's (1921; Nederlandsche Leeuw, 39; p. 172)
Van Machalt en Ruyl (1921; Nederlandsche Leeuw, 39; p. 243)
Ruyl (1921; Nederlandsche Leeuw, 39; p.340)
Gratherhof bij Swalmen in 1358 (1921; Limburg, XXVII, p. 115)

3045

15 januari 1921 Beschouwingen over Roermonds militair verleden en heden. I.
In den ouden tijd was ruziemaken en vechten door de volkeren uitgebreid tot
oorlogvoeren zeer in eere. [...]
5 februari 1921

Roermondsche belangen. I.

3050

5 maart 1921

3055

5 maart 1921 A. F. van Beurden.
In dit nummer van ons blad neemt de heer A. F. van Beurden, oud-landmeter van het
kadaster alhier, afscheid van Roermond, wegens zijn vertrek naar Amersfoort, waar hij
in functie is getreden als bewaarder der hypotheken en van het kadaster.
Gedurende veertig jaren heeft de heer van Beurden te Roermond gewoond en hij was er
een figuur geworden, die door ijver, werklust en bekwaamheid op veelzijdig gebied
zeer op den voorgrond trad. Zoo was de heer v. Beurden voorzitter en medeoprichter
#19100620
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van het Prov. Genootschap Limburg, voorzitter en medeoprichter van de Roermondsche
Kunstvereeniging, voorzitter der Alg. R.K. Ambtenarenvereeniging, secretaris van het
bestuur der Ambachtsschool, lid van de plaatselijke bioscoopcommissie.
Tevens oefende hij de functie uit van beëedigd vertaler bij de Rechtbank alhier in
Fransch, Duitsch en Italiaansch en van deskundige in schriftzaken.
Ook tot buiten Roermond strekten zich zijne werkzaamheden uit. De heer van Beurden
was secretaris van het comité voor de Peelbuurtspoorwegen en gedelegeerde der
vereeniging voor de ontginning der Peel, redacteur van Limburgs Jaarboek, lid van het
bestuur van het openlucht-museum te Arnhem, lid der monumentencommissie in NoordBrabant, correspondent der Vereeniging Heemschut, van de Vereeniging voor
natuurmonumenten en van verschillende oudheidkundige vereenigingen.
Zijn vlugge en vaardige pen maakte hem tot medewerker van verschillende bladen en
tijdschriften, niet het minst van de Nieuwe Koerier. Herhaaldelijk bleek ons uit den
lezerskring, hoe gaarne zijn schetsen, meestal van historischen aard, worden gelezen.
de heer van Beurden heeft gedurende zijn langdurig verblijf alhier een groote liefde
gekregen voor Limburg en het Limburgsche volk en hij toonde deze volgens zijn aard en
aanleg, door de geschiedenis onzer streken te bestudeeren en zijn gewestgenooten van
het resultaat dezer studie in kennis te stellen.
De kunstlievende vereenigingen onzer stad stelden zijne medewerking op hoogen prijs.
Zoo benoemden de Kon. Harmonie en de K. Z. Roermonds Mannenkoor, wier geschiedenis
hij beschreef, hem tot hunne eereleden.
Moge het den heer van Beurden in zijne nieuwe eervolle betrekking wel gaan.
10 maart 1921 In dit nummer van ons blad neemt de heer A. F. van Beurden, oudlandmeter van het kadaster alhier, afscheid van Roermond, wegens zijn vertrek naar
Amersfoort, waar hij in functie is getreden als bewaarder der hypotheken en van het
kadaster.
[zie boven]
21 juni 1921 - Alleen door de vele deskundige bezoekers uit alle oorden des lands
zeer gewaardeerde attractie gold tijdens de Openbare-Leeszaal-dagen de expositie der
zegel-collectie van den heer A. F. van Beurden, in de R. K. Openbare Leeszaal in de
Nieuwstraat. Met loffelijke bereidwilligheid arrangeerde de heer A. F. van Beurden
deze expositie, die uiterst merkwaardig is en hoogst zeldzaam tevens.
Nog eenigen tijd blijft de expositie voor belangstellenden ter bezichtiging,
gedurende de gewone uren van openstelling der Leeszaal.
25 juni 1921 Peelplannen.
In de Maasbode van Woensdagavond klaagt A. F. van Beurden, hypoteekbewaarder,
Amersfoort, dat alle schoone plannen welke gevormd werden voor de Peelontginning
thans wederom op den achtergrond geraken.
En hij vraagt of daarvoor gedurende 3 jaar moeite is gedaan om de hulp van eigen
belanghebbend Peelvolk te krijgen, welke door talrijke gemeenten werd toegezegd
Talrijke beraadslagingen, lezingen enz. zijn er gehouden, onder den oorlog met zijn
voedsel en brandstoffennnood en de vereeniging Peelbelang ontstond.
De makers voor de sporen sloten zich oogenblikkelijk aan om geen verdeeldheid in de
actie te brengen. Allerwege werd actie gevoerd.
Doch toen de oorlog ophield en de voedselellende vergeten werd, vergat men het beeld
der ontgonnen Peel.
“Toch liggen er nog 50 000 hectaren te ontginnen, die arbeid en rusteloos werken
noodig maken. De Peel roept om hulp. Toch loopen er overal in de groote en kleine
steden, en op het land tal van werkeloozen, die een last voor den Staat en de
gemeenten, een gevaar voor het land en een ongeluk voor hunne huisgezinnen zullen
worden, als er niet door werkgevers ingegrepen wordt.
Waarom stopt men de gevangenissen en gestichten vol halve misdadigers en luiaards
Laat deze hard werken onder toezicht in Gods vrije natuur, dan komen ze eerder tot
inkeer en doen ze nuttigen arbeid voor de gemeenschap.
Laten wij toch de technische bureaux, die met zooveel ijver de zaak steeds
behartigden, doch vooral 't nut der Peelontginning aan te toonen, door te vragen en
op spoed aan te dringen, steunen. De Zuiderzee, ziet daar spreekt men over in Holland
die moet weg, daar moet bouwland van gemaakt worden. Men moet eerst dijken kostbare
waterkeeringen leggen, groote pompstations bouwen, ringvaarten trekken. De
staatsmillioenen verdwijnen daar met de tienmillioenen zandzakken in het zilte net,
éér men met ontginnen beginnen kan.
E? in de Peel kan men, zonder dat geheele toestel, zoo maar pardoes met een
stoomploeg, wat kalk en kunstmest, klaverzaad, lupinen, vruchtbare akkers bij
#19100620
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duizenden tooveren, een heil voor onze nazaten.
Waarom mart men, talmt men, stelt men uit? Er is geen enkele reden voor.
Peelbelang! waar blijft gij? Heeren regeerders en afgevaardigden, vergeet toch de
Peel niet. Vijftigduizend hectaren woeste grond wachten op 't verlossend woord, door
u te spreken.
9 juli 1921 Sint Joost bij Echt.
De lange, mooie Rijksweg van Roermond naar Maastricht, in de veertiger jaren der
vorige eeuw de concurrent geworden van den breeden Napoleonsweg aan den linker
Maasoever, biedt in zijne geheele lengte veel afwisseling. [...]
't Is te hopen, dat hij de kapel weer in eere zal herstellen in den ouden vorm en het
oude beeld, den steen en het putje zal bewaren voor verderen ondergang.
A. F. VAN BEURDEN.
2 augustus 1921 Nieuwe uitgaven.
Wij ontvingen een exemplaar van het “Lied aan den Middenstand”, woorden van den heer
A. F. van Beurden en muziek van denheer W. H. Schaltens, kapelmeester van het 1ste
Regiment huzaren.
Het tweede complettige lied, met zijn opgewerkte woorden en muziek krijgt met de a.s.
winkelweek een goed kans “er in” te komen en gezien de namen van dichter en componist
lijkt ons dat zelfs zeer waarschijnlijk.
14 oktober 1921 - De commissie voor inzameling van gelden voor de stichting der R.
K. Universiteit is voor de parochie O. L. Vr. Hemelvaart samengesteld als volgt:
Kanunnik L. A. F. X. Fock, deken en pastoor, voorzitter. Dr. J. W. Jorissen,
Secretaris. Th. H. J. Nieuwendijk, penningmeester. Mr. D. P. Hamers. G. A. Luycx. A.
F. van Beurden.
29 oktober 1921 Merkwaardige gebouwen in Roermond.
Van Roermond kan men niet met reden verwachten, dat het aan monumenten zooveel te
zien geeft als andere steden. Twee groote branden vernielden vele oude gebouwen tot
op den grond toe. [...]
Men roemt Roermond gaarne als kunststad! Dat men dat ook in daden omzette en hare
verfraaiing bevordere door tijdig in te grijpen, waar noodig. Dat is de zaak.
A. F. VAN BEURDEN.
12 november 1921 Het kouter er in!
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts-Arbeidersbeurs te Tilburg.
I PEEL-ONTGINNING.
[...] Reeds in vroege eeuwen verscheen lectuur over het onderhavige onderwerp. De
archieven der Peeldorpen vormen voor den geschiedkundige, ook in dit opzicht een
aangenaam object. Die lectuur is tot een litteratuur uitgegroeid dank de onvermoeide
pogingen van den schrijver A. F. van Beurden, die als landmeter van het kadaster, lid
van het Alg. Bestuur der vereeniging Peelbelang en secretaris der
Peelbuurtspoorwegen, naast talrijke tijdschriftartikelen - zooals b.v. in den
jaargang 1917-1918 van de “Katholieke Illustratie” een zeer interessante
schetsenreeks - het licht deed zien aan boekjes als: “De Limburgsche en Brabantsche
Peel; Langs nieuwe banen”.
In eerstegenoemd werk beschrijft hij den naam, het ontstaan en het bestaan van de
Peel, [...]
19 november 1921 Het kouter er in!
Een opwekkend woord om de Peelstreken uit haar isolement bevrijd te zien door
A. J. A. C. VAN DELFT, Directeur der Districts-Arbeidersbeurs te Tilburg. 2
Dan ziet men bij Horst, America, Helenaveen minutenlang stapels turf. Zij leveren het
bewijs, dat, zoo er transportmiddelen zijn, de nijvere de hand aan den ploeg slaat.
[...]
In het Noorden bij Mill, vertelt van Beurden, begon Nering Bögel, een man, die zijn
tijd ver vooruit was, een prachtige ontginning, maar met stalmest en toen die er niet
genoeg was met compost en stratendrek. Gebrek aan meststof stelde harde begroevingen
en deed de pogingen voor een groot deel schipbreuk lijden. [...]
26 november 1921

Uit den tijd der Bokkenrijders

31 december 1921

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
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1922, bibliografie A.F. van Beurden
In de Peel voor duizend jaar (1922; Peelbelang; 24 p.)
3195

J. N. Snackers, voorzitter van “Limburg” (1922; Limburg, XXVIII; p. 2)

3200

De Broederschap van het Heilig Sacrament in den St. Christoffel, De Broederschap van
St. Johannes en St. Matthijs te Roermond (1922; Limburg, XXVIII; -)
De loffelicke Broederschap van het Heyligh Sacrament in den St. Christoffel,
Kathedraal te Roermond (1922; Claessens; -)

3205

3210

3215

7 januari 1922

Uit den tijd der Bokkenrijders II.

28 januari 1922

Uit den tijd der Bokkenrijders V.

4 februari 1922

Uit den tijd der Bokkenrijders VI. (Slot.)

11 februari 1922 De Ambtenaren.
Tegen de bij een groot deel van het publiek, bestaande ontstemming ten opzichte van
de ambtenaren komt de heer A. F. van Beurden, hypotheekbewaarder alhier, in een
uitvoerig stuk in “de Maasbode” op. Hij betoogt dat het niet waar is, dat “alle
ambtenaren van eenig gezag, niet overal bezig zijn te bezuinigen, in onderhoud van
gebouwen, in verlichting, in drukwerken.” En daarom is het niet noodig, “dat opzetten
en opzweepen van Jan Publiek” tegen den ambtenaar.
11 februari 1922 Uit dagen van vervolging in Limburg.
De Fransche revolutie had vele maatschappelijke toestanden veranderd. [...]

3220

3225

3230

3235

3240

3245

3250

3255

23 februari 1922 Op reis door 't Horner land. I. KASTEELEN EN BEKEN.
De provincie Limburg is ontstaan uit een bonte mengeling van allerlei landjes,
baronnieën, graafschappen, heerlijkheden en abdijgoederen. [...]
26 juli 1922 De prae-historische de historische en de toekomstige PEEL (door P.A.
Schendeler, leraar te Eindhoven)[uitgave PEELBELANG]
Naast het hout als brandstof werden ook de heideplaggen gebruikt en zoo kwam men van
zelf tot de veenplaggen die nog beter materiaal leverden, en den ondergrond, de turf.
Zoo zette men den eersten stap in de peel.
Maar alleen aan de randen durfde men zich wagen. Want daar ginds, aan den vlakken
gezichtseinder, daar huisden booze geesten, daar werd de verdwaalde herder met zijn
schapen verzwolgen, daar speelden zich sagen af, in de lange winteravonden verteld
bij de smeulende turfbrokken, door grootvader, die ze van een vorig geslacht
overleverde aan een volgend, en waarvan er vele tot nog toe in den volksmond zijn
bewaard gebleven. Nog hoort men vertellen, dat menschen voorheen in de omstreken
vliegensvlugge herten op hun [?] ontmoetten.
“Een herder met zijn hond”, zoo verhaalt van Beurden (De Limburgsche en Brabantsche
Peel), “en al zijn schapen hebben zich in Horst te ver gewaagd in de Peel. Zij zijn
verdwenen, zonder ooit meer gezien te zijn. Alleen in stormachtige nachten na
middernacht hoort men den hond huilen en janken om z'n baas; zelfs na meer dan 'n
eeuw houdt hij dat vol”.
“Bij den Kroonenberg onder Sevenum ligt een schat, een koningskroon of helm begraven,
ook in den schatberg. Opmerkelijk is het, dat in 1910 daar tegenover de Deurnsche
Peel bij Helenaveen een verguld zilveren helm uit de diepe veenlagen te voorschijn
gekomen is, welke van een Romeinschen hoofdman stamde, die daar mogelijk bij het
achtervolgen van wild verzonken was.”
[...]
Zoo schrijft van Beurden: “Jan Heer van Cuyck en zijne zonen schonken des Zaterdags
naer den heyligen Paesdach 20 April 1308 aan den goeden luyden in den lande van Cuyk
en met name aan de dorpen Beugen, Brakel (thans: Oeffelt), Cuyk, Kercklynden, Beerse
en Mill al de gemeyne gronden tusschen de heerlijkheid van Herpen en Jan Bock van
Meer, dus tot Boxmeer, en van de Maas tot de Peel. Hierdoor kregen dus de dorpen van
Boxmeer tot Herpen hunne Peel. [...]
Van Beurden zegt in zijn meer aangehaald werkje: “Onder Venraay staat de Vredepaal en
ligt de Vredepeel, en er is geen stuk, waar meer ruzie over geweest is dan dit, tot
op onze dagen toe”.
[...] Om tot eene meer planmatige vervening te komen, liet Deurne in 1876 het
#19100620
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Deurnsche kanaal graven, dat in 1878 klaar was. “De boeren”, zegt van Beurden, “waren
destijds nogal tegen alle nieuwigheid. In het begin van de kanaalgraverij kwamen ze
met rieken en schoppen om den aanleg gewelddadig te beletten. Zij riepen overal om
hulp, want hunne landerijen zouden onder water schieten. De verzekering van het
bestuur, dat het tegendeel zou gebeuren, vond geen geloof.”
18 november 1922 Huldigingscomité 1898/1923
Het reeds vroeger vermelde initiatief der Oranje Vereeniging heeft tot resultaat
gehad, dat in eene Donderdagavond j.l. gehouden vergadering, het Huldigingscomité is
geconstitueerd. [...] Uit het comité is een dagelijksch bestuur gevormd, waarin
zitting hebben de heeren [...] A. F. van Beurden, Bewaarder der Hypotheken en van het
Kadaster, [...]
31 december 1922

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1923, bibliografie A.F. van Beurden
Jura et privilegia civitatis Ruraemundensis 1664-1794 (1923)
3275

De sagen der Bossche Kathedraal (1923-1924; Katholieke Illustratie, 58; p. 637, 649)
Venlo en zijn stadhuis (1923; Buiten, XVII; p. 356)
Monumentum renatum [Gevel in de Groote Kerkstraat te Venlo] (1923; Buiten, XVII; p.
466)
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2 februari 1923 Uit het Volksleven OVEREENKOMENDE SAGEN.
Hier wil ik nog wijzen op de groote verspreiding van sagen, zoodat men ze zoowel in
Frankrijk als in ons Limburg terug vindt. [...]
In de dorpen om de Peel vindt men nog allerlei verhalen en sagen, die in den winter
bij het lustig opvlammen van het haardvuur verteld worden.
Men weet, dat men er niet aan twijfelt, of de groote stille vlakte is vroeger door
reuen bewoond.
Mathias Kemp verhaalt in zijne gedichten, hoe zeven reuzenzonen een wedstrijd hielden
van behendigheid, vlugheid en kracht.
De Peelsage heeft er maar vijf.
Ze liggen te samen lui in hun verblijf, een met bloeiende doornen en met bloemen
getooid breed uitgegraven gat bij de blinkende zandheuvelen.
Vader-reus laat ze nu achter elkander optreden; de eerste zoon, die de luch ingaat en
de wolken voor zich uitdrijft, de tweede zoon, die den bliksem hanteert en den
luchtendom vol gerucht doorklatert; de derde zoon die met den wind werkt, in de
schoorsteenen brult en boomen ontwortelt; de vierde, die in dolle dansen door de
velden trekt, alles de lucht in draait en dan ten slotte de vijfde, die eerst
uitgelachen wordt, als hij een klein vlammetje voorzichtig aanblaast maar dat
plotseling uitslaand in woesten ren alles verslindend tot een grooten brand wordt.
[...]
In Welters Sagen en Legenden zijn vele volksverhalen geboekt uit alle deelen van
Limburg. Tot het bijeenbrengen van den bundel heeft destijds iedereen medegewerkt.
Ook Dr. Felix Rutten bewerkt eenige sagen, terwijl ik voor enkele jaren ook een
bundeltje uitgaf en daaraan ook eene verzameling spreekwoorden en boerenraadsels
toevoegde. [...]
16 februari 1923 Jubileum R. K. Openbare Leeszaal.
De R. K. Openbare Leeszaal in de Nieuwstraat viert Maandag 19 Februari haar tienjarig bestaan. [...] Maar vooral de bijeengebrachte collectie schilderijen van de
begaafde schilderes mej. S. van Heukelom, van den veelzijdigen Hr. van Weezel Errens,
enkele schilderijen van den heeren van Schoonhoven van Beurden, van een begaafd
jongmensch te dezer stede, die het Napoleontisch gevecht bij de Pyramiden in rijke
kleuren inzond; [...]
Daarom aan 't einde van dit overzicht een woord van dank en een wensch, dat de R. K.
Openbare Leeszaal steeds bloeie en groeie en zich hoe langer hoe meer in den steun
van alle Roomschen moge verheugen, vooral waar zij onmisbaar is geworden.
A'foort
A. F. VAN BEURDEN.
3 maart 1923

Uit het Volksleven

7 april 1923

Beschouwingen over Echt.
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10 april 1923

Van oud=Amersfoort.

17 april 1923

Ouderwetsche geneesmiddelen.

20 april 1923

Ouderwetsche geneesmiddelen. II.

4 mei 1923 - De R. K. Burgerjongelingenver. St. Aloysius houdt een gecombineerde
ledenvergadering op Zondag 6 Mei a.s. des middags half-vier in het Patronaat
Elleboogsteeg. Agenda: Lezing van den heer A. F. van Beurden.
In verband met de interessante agenda verwacht het Bestuur een zeer groote opkomst,
ook van asprant-leden.
5 mei 1923

Beschouwingen over Echt. VI. DE KERK EN KAPELLEN.

26 mei 1923 Volledigheidshalve laten wij hieronder een gespecificeerde opgave
volgen, aangevende het aantal stemmen, uitgebracht op iedere candidaat.
Lijst 3.
A. F. van Beurden
26
26 juni 1923 - Tot Regent van de Stichting St. Elizabeths Gast- of Ziekenhuis te
Amersfoort is benoemd de heer A. F. van Beurden, hypotheekbewaarder aldaar.
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30 juni 1923 Heijthuijsen of Heytzen I.
HET BEKENLAND. HEIJTHUIJSEN EN ZIJN WAPEN.
7 juli 1923 De voornaamste bepalingen der Jachtwet
[...] Men auto's ging men langs den mooien weg Venray-Deurne naar het terrein. Het
dorp is links van den weg geprojecteerd. Het oorspronkelijke wegenplan, het
zoogenaamde ontwikkelingsplan is voor eenige jaren op het terrein uitgezet in overleg
met burgemeester van de Loo en Jan Poels, door A. F. van Beurden, den bekenden
voorstander der Peelontwikkeling [...]
7 juli 1923 EEN PEELDORP IN AANLEG.
Het in aanleg zijnde dorp Nieuw-IJsselstein in de hooge Peel is links van den weg
Venray-Deurne geporjecteerd. Het oorspronkelijke wegenplan, het zoogenaamde
ontwikkelingsplan is voor eenige jaren op het terrein uitgezet in overleg met
burgemeester van de Loo en het oud-Kamerlid J. Poels door A. F. van Beurden, den
bekenden voorstander der Peel-ontwikkeling. [...]
16 augustus 1923 [...] De heer Jorissen reikte daarbij een album over met de namen
der comité-leden en van de voorzitters en secretarissen der vereenigingen. Dit album
heeft een perkamenten band, naar ontwerp en versiering van den weleerw. heer Croonen,
kapelaan der parochie, terwijl de binnenbladen zijn verlucht met pentekeningen en
aquarellen, voorstellende de L. V. toren en de vier R.-K. kerken van Amersfoort. Het
is een werk van den heer A. F. van Beurden. [...]
25 augustus 1923 [...] Nog vallen te vermelden enkele merkwaardige meubelstukken,
schilderstukken en platen, welke een beeld geven van oud-Amersfoort. Een plattegrond,
geteekend door den heer A. F. van Beurden, hypotheekbewaarder alhier, geeft op
overduidelijke wijze de ligging van de stad met haar poorten en grachten weer. [...]
18 september 1923 [...] Maar niet alleen het moderne drukwerk zal vertegenwoordigd
zijn, ook de oude boekdrukkunst zal er niet ontbreken. Door de welwillendheid van
eenige stadgenooten is de commissie in de gelegenheid eenige zeer oude boekwerken te
exposeeren. Zoo zond de heer J. D. Lammerts van Bueren eenige oude boeken, evenals de
heer A. F. van Beurden, die er tevens eenige oude zegels bij laat zien. Ook het OudKath. Seminarie heeft eenige boeken afgestaan, die als zeldzame staaltjes van fijn
oud werk mogen gelden. [...]
18 augustus 1923

3385

Op audientie bij Hare Majesteit

I.

9 oktober 1923 Maandag 19 Nov. A. F. van Beurden, Amersfoort. Onderwerp: >>Land,
volk, kasteelen, legenden en sagen van Limburg<< (met lichtbeelden). [8 uur in
Monopole]
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16 oktober 1923

De spotnamen der steden en dorpen.

9 november 1923

De Sint Martinusviering

31 december 1923

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1924, bibliografie A.F. van Beurden
3395

Uit droevige dagen: schets uit de geschiedenis van Amersfoort in de XVIe en XVIIe
eeuw (1924; Drukkerij De Eembode; 46 p.)

3400

The Netherlands egg and the export (1924-1925; Comm. Holl, 5, no. 58; p. 17)
A peaceful conquest [the Peel] (1924-1925; Comm. Holl., 5, no 55; p. 29)
A glance at the past, from an economic point of view [Amersfoort] (1924-1925; Comm.
Holl., 5, no. 61; p. 61)
Iets uit het middeleeuwsche kloosterleven (1924; Eig. Haard, 50; p. 511)

3405

Hillenrade, Swalmen en en Asselt (1924; Limburg, XXX/Claessens; p. 3/43 p.)
Neer (1924; Limburg, XXX; p. 95)
Venlo en zijn stadhuis (1924; Limburg, XXX; p. 123)
Het Sint Elisabeth's Gast- of Ziekenhuis. Amersfoort (1924; -; 118 p.)

3410

3415

12 januari 1924

De eed der Bokkenrijders

9 februari 1924 Nederweert-Merefelt
Weert en Nederweert zijn twee oude [aan]zienlijke gemeenten uit één stam ge?ten.
[...]
23 februari 1924

3420

3425

3430

3435

11 maart 1924 “HET OUDE KLOOSTER”
Wethouder Beckers zagt nog, dat den heer van Beurden mededeeling is gevraagd
betreffende de geschilderde balken. Hij heeft daarop gegevens gezonden. De heer van
Beurden is tusschen dat heen en weer schrijven en het begin der afbraak verschillende
dagen in Roermond geweest, maar ook hij heeft B. en W. nergens op gewezen. Geen der
kunstkenners heeft gewaarschuwd.
12 april 1924

3445

3450

In het land der Roth-en IV.

24 mei 1924 De Gildefeesten te Groeningen.
Zondag en Maandag werden in het landelijke Groeningen de feesten gevierd ter
herinnering aan het 500-jarig bestaan van het St. Antonius en St. Nicolaasgilde.
[...] Op de kiosk der feestcommissie, opende de Edelachtbare heer Jenniskens
burgemeester, de feesten en gaf spoedig het woord aan den heer van Beurden,
archivaris te Amersfoort die, kenner van de Land van Kuiksche geschiedenis als geen
ander, in een feestrede de beteekenis en 't ontstaan schetste der oude gilden, de
bewakers van Altaar en haarsteden en die wellicht veel toe te hebben bijgedragen om
het aloude geloof in deze gouwen te bewaren. [...]
9 mei 1924

3440

In het land der Roth-en II.

De Godshuizen in vroegeren tijd.

16 mei 1924

UIT DROEVIGE DAGEN

I.

20 mei 1924

UIT DROEVIGE DAGEN

2)

23 mei 1924

UIT DROEVIGE DAGEN

3)

27 mei 1924

UIT DROEVIGE DAGEN

4)

30 mei 1924

UIT DROEVIGE DAGEN

4)

31 mei 1924

Richardis de eerste abdis

6 juni 1924

UIT DROEVIGE DAGEN
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17 juni 1924 - Aanwinsten R. K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Nieuwstraat:
[...] A. F. v. Beurden, Langs nieuwe Banen. Een studie over het verkeerswezen in
Peelland.
21 juni 1924 Hillenrade, Swalmen en Asselt I.
?n uit Roermond in Noordelijke richting voert de groote rijksweg Maastricht[Nij]megen ons tusschen twee rijen iepen[bo]men naar Swalmen. [...]
24 juni 1924 Bezoek van “Gelre”.
Zooals wij reeds meldden, zal het Genootschap “Gelre” zijn jaarvergadering te
Roermond houden op Woensdag 25 Juni, bij welke gelegenheid meerdere merkwaardigheden
te Roermond en omgeving zullen worden bezocht.
15 augustus 1924

Heiligenberg

26 augustus 1924

Uit het Amersfoorter gildeleven. II. (Slot)

2 september 1924

Uit het Amersfoorter gildeleven. IV.

9 september 1924

Boekbespreking. “Het Sint Elisabeths Gasthuis te Amersfoort”

17 september 1924

De Grutters van Amersfoort

26 september 1924

De Amersfoortsche Rhetorsijnen.

30 september 1924

Denkende dieren.

3 oktober 1924

De drie huizen der Cohens

4 oktober 1924

De strijd tegen het geboefte in het land van Horn in 1785 I.

7 oktober 1924 - Nieuwe boeken in de R. K. Openbare Leeszaal aan de Nieuwstraat:
A. F. van Beurden: Venlo en zijn Stadhuis.
11 oktober 1924 De strijd tegen het geboefte in het land van Horn in 1785 DIEVEN EN
BRANDSTICHTERS. II

3490

3495

3500

3505

3510

3515

25 oktober 1924
LANDSCHOLTIS.

De strijd tegen het geboefte in het land van Horn in 1785 III. DE

31 oktober 1924 De strijd tegen het geboefte in het land van Horn in 1785 IV.
GEVANGEN EN GEHANGEN.
31 oktober 1924

Kapel Sint Aagten.

4 november 1924

De grouwelijke schouwende Sieckte.

14 november 1924

Iets over de Amersfoortsche volksschool.

1 december 1924 - Tot bestuurslid der Oudheidkundige Vereeniging Flehite is benoemd
de heer A. F. van Beurden, Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te dezer
stede.
5 december 1924

Het Kantongerecht te Amersfoort.

9 december 1924

Het Amersfoortsche Museum.

12 december 1924

Het Amersfoortsche Museum. II.

16 december 1924

Het Amersfoortsche Museum. III.

19 december 1924

Het Amersfoortsche Museum. IV. (Slot).

31 december 1924

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
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1925, bibliografie A.F. van Beurden
3520

3525

Blyenbeek bij Afferden en Hillenrade bij Swalmen (1925; Limburg, XXXI; p. 159)
De Peel (1925; Van den Munckhof; 29 p.; Centre Céramique CB255C29)
Een Thorner geschiedenis I. ([19250729; NMR; -)
Beschrijving van Venray (1925; Claessens; 106 p.)
Beschrijving van Venray (1925; Limburg, XXXI; p. 3, 71)
Het Overkwartier van Gelre en Roermond onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1797
(1914)
Naar een betere financiëele toekomst!: belastingbeschouwingen (1925)

3530

3535

3540

3545

3550

3555

3560

3565

3570

3575

De klokkengieters Petit (1925; Maasgouw, 45; p. 50)
Het praalgraf der ? (1925; Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis; -)
6 januari 1925

LOSSE AANTEEKENINGEN UIT AMERSFOORT's VERLEDEN EN OMGEVING.

9 januari 1925

De Pyramide van Zeist.

10 januari 1925

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven VII. ([19250110]; NMR; -)

13 januari 1925

LOSSE AANTEEKENINGEN UIT AMERSFOORT's VERLEDEN EN OMGEVING.

15 januari 1925

ROERMONDSCHE VOLKSTUINTJES eere-voorzitter van Beurden

16 januari 1925

Onze zusterstad Rhenen.

17 januari 1925

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven VIII. ([19250117]; NMR; -)

20 januari 1925

Een oude Amersfoortsche R. C. fundatie.

31 januari 1925

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven IX. ([19250131]; NMR; -)

6 februari 1925

Het Amersfoortsche Museum.

7 februari 1925

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven X. ([19250207]; NMR; -)

13 februari 1925

26 februari 1925 Het Sint Elisabeth's gasthuis te Amersfoort.
Het vorig jaar Augustus is een belangrijk werkje verschenen dat ik eigenlijk al
eerder had willen bespreken. Het is getiteld: “Het Sint-Elisabeth's gast- of
ziekenhuis te Amersfoort” en is geschreven door den heer A. F. van Beurden, die als
Regent van nabij met de geschiedenis bekend is, ja, het archief in opdracht van de
Regenten in 1922 had gecatalogiseerd. Voeg hierbij, dat de schrijver een ijverig
onderzoeker van Amersfoort's rijke historie is, en men heeft alle factoren
harmonische vereenigd om een weldoorwrochten arbeid te verwachten. De uitgeefster, de
drukkerij “De Eembode” te Amersfoort zorgde voor een waardig uiterlijk: OudHollandsch papier en oud-Hollandsche houtsneden (van Victor van Schoonhoven van
Beurden). [...]
De schrijver, de heer A. P. van Beurden (sedert 1925 zelf regent) geeft nog allerlei
lijsten van bestuursleden, met de jaartallen, - een zeer moeizaam werk. Bovendien
teekende hij op twee bladzijden een 70-tal wapens der voornaamste regenten, [...]
Opvallend is het, bij hoevelen dezer geslachten een of meer lelies in het wapen
prijken.
Wij kunnen den kundigen schrijver niet genoeg dankbaar zijn voor deze monografie, die
een belangrijke bron kan worden voor iemand, die onze armenzorg in vroeger en later
tijden in woord en beeld wil brengen.
T. PLUIM.
Baarn, Febr. 1925.
3 maart 1925

3580

Het Amersfoortsche Galgenbergje.

Een der merkwaardige Amersfoortsche Huizen.

3 maart 1925 - In de Vrijdagavond gehouden vergadering der R. K. Kiesvereeniging
parochie O. L. Vrouw, werden tot bestuursleden gekozen de heeren A. F. van Beurden
(vacature Tuithof) en A. Spiekermann (periodiek aftr.). [...]
#19100620
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13 maart 1925

Over de Amersfoortsche maeth en de stadsgrenzen.

14 maart 1925 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven XII (Slot).
([19250314]; NMR; -)
De koraalzang en de begeleiding door orgelspel van de diensten in de Hoogkerk, [...]
3590
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17 maart 1925

Over de Amersfoortsche maeth en de stadsgrenzen. (Slot.)

20 maart 1925

De Visscherij in Singels en Beken te Amersfoort.

12 mei 1925 EEN MERKWAARDIG VOLKSFEEST.
De Gildefeesten te Boxmeer^
Het is zeer opvallend voor de Oost-Brabantsche, Noord- en Middenlimburgsche
volksgeschiedenis, dat in de laatste jaren in verschillende dorpen en steden het 450,
475, zelfs het 500-jarig bestaan van gilden gevierd wordt.
Voor zooverre dat te achterhalen is met recht.
De alleroudste perkamente bewijzen zijn slechts zelden bewaard, maar wel vindt men
nog schenkingsbrieven en vernieuwde brieven, waarin over de oude gesproken wordt, en
waaruit men dus het stichtingsjaar dikwijls heel secuur anders benaderend kan
opduiken.
De gilden typeeren het Brabantsche en Limburgsche dorpsleven. Half tot bescherming
van have en kerk, half tot vermaak en oefening opgericht, hebben zij trots oor-' log,
vervolging en kwaden tijd hun leven benouden tot op onzen tijd. Wel sluimerden ze in
als het land bezet was door' vreemde indringers — maar ze leefden weer op, als de
stormklok luidde, en de indringer er uitgedreven moest worden Zij hielpen den heer
zijn vijanden tuchtigen maar trokken ook vreedzaam met de groote pronkprocessie of
den bronk op H. Sacramentsdag mede. Eerst met boog en kruisboog, in harnas en met den
kovel op, later in kleurige dracht met het geweer. Vroeger trekken zij de dorpskerk
mede in, stelden zich vóór het altaar op als een wacht, tromden in de kerk en schoten
er hun geweren af, dat het daverde. Onze .voorzaten waren eenvoudige lieden, die
meenden dat dat zóó behoorde en men voegde zich ernaar, tot zoolang al dat rumoer in
de kerk te lastig en te oneerbiedig werd bevonden en men stilte ging voorschrijven,
wat ook passender was. De vo•gel werd van ouds geschoten en de overwinnaar, de
koning, dreeg den zilveren Vogel als teeken zijner waardigheid met yeel trots en
welbehagen. In Limburg en Brabant trekken de gilden nog geregeld op en waar de
gildebroeders ook matig geworden zijn, alle onbehoorlijkhedeii streng geweerd worden
althans behooren geweerd te worden, dragen ze op gezette tijden bij tot
verlevendiging van het vrij eentonige dorpsleven. Bovendien houden zij het volk
weerbaar en gewend aan tucht bijeen. Ik verbaas er mij tenminste telkenmale over, hoe
juist men schiet. De kleine hoog in 'n busje rustende splitnagel, die slechts eenige
müimeters buiten het pijpje uitsteekt, wordt telkenmale uit zijn verblijf geslingerd.
Een scherp oog, een vaste hand, goed jichten en zelfvertrouwen is daarbij noodig.
Waanneer de gilden door eendrachtige samenwerking goed geleid worden, als zij de oude
gebruiken, die hen aan kerk en orde verbinden, goed onderhouden is het waard, dat ze
voor het volksleven in stand blijven. Waarom ik meen, dat zij de aandacht ten volle
waard zijn.
Zoo zijn op Zondag en Maandag, 10 en 11 Mei, meer dan vijftig gilden en schutterijen
in de aloude heerlijkheid Boxmeer tezamen getreden, om in verschillende wedstrijden
te kampen en 'n vreedzamen strijd aan te binden. Boxmeer is een bekende
bedevaartplaats naar het H. Bloed, 'n mooi zindelijk dorp, dat tot in het begin der
19e eeuw zijn zelfstandigheid behield,'een toevluchtsoord voor velen in de toenmalige
zoo woelige wereld. Dat gilde bestaat bewijsbaar nu 475 jaar. Het was vroeger een
gilde gewijd aan het H. Sacrament. Ter eere van het H. Bloed werd het omgezet in zijn
tegenwoordigen vorm. De gildebroeders dragen nog steeds den gouden overbruisenden
kelk als giildeteeken, dat men ook op hun vaandel terugvindt -en dragen kleederen
naar den oudensnit.
Zij begeleiden de plechtige processies en bezoeken in corps vóór de viering van hun
ïeest de Kerk. Als het vendel gezwaaid wordt, zullen de kleine kanonnen weer uayeren
en de onoibeerlijke muziek zal vreugde brengen in den historisclzen optocht, waarin
de legendarische freule van Boxmeer Aleydis van Asselt, weldoenster van het gilde en
van andere instellingen medetrekt.
Een tentoonstelling van gildeversierselen en oudheden zal de aandacht van velen
trekken. Vele merkwaardige gilden zullen verschijnen als dat van den H. Gangulphus
der stad Huissen, dat het belegeringsspel opvoert; het gilde van den H. Willebrord
van Bakel, dateerende van 1305, in ouderwetsche costumes met een standaarddrager te
paard; zoo ook het Sr, Servatius-gilde van Lieshout, hernieuwd in 1641 met standaard#19100620
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rijder en het gilde St. Martinus van Tongelre bij Eindhoven met den patroon St.
Martinus in Romeinsch costuum te paard, die den bedelaar zijn hlaven mantel afsnijdt.
En vele schutterijen met macht van zilver.
't Is een wonderbare optocht vol kleur en afwisseling, vol vreemde tafercelen en
bonte verrassingen, die ons weer terugvoert in het zoo weinig gekende leven onzer
voorouders. De kleurenzin van het Zuiden die spreekt uit het gloeiende rood en geel
der wapperende vendels, uit de schittering van het goud en het zilver, uit de met
frisch groen gesierde steken en hoeden, ui-t de bont geschilderde praalwagens, uit de
met lintenbundels behangen rossen.
Alles is in actie! De koningen en keizers marcheeren tusschen de dekenen onder 't
vaandel aan 't hoofd van hun troep. De kapiteins in militaire overheidscostuums
houden er de orde en den gang in op de maat van de muziek en fluiten. De
standaardpaarden vertoonen hun dressuur. En als dan de stralen der Meizon medewerken,
en alles in vol licht zetten, komen van heinde en verre tallooze toeschouwers om 't
feest luister bij te zetten, 't Is dan een verzamelfeest van gildenglorie, dat men
niet graag zou willen missen. Dan ziet men nog eens, dat het volk respect heeft voor
zijn verleden hecht aan zijn overoude instellingen, die vervolging, druk en oorlog
overleefd hebben. Msbd.
H. F. VAN BEURDEN.
14 mei 1925 Dr. Deckers, lid van de Tweede Kamer heeft een feestrede uitgesproken.
Later heeft ook de heer A. F. van Beurden, bewaarder der hypotheken en van het
kadaster te Amersfoort een bekend historicus op het gebied van gilden, gesproken.
16 mei 1925 BEESEL door A. F. VAN BEURDEN.
[…] Het drakenschutgilde is een van die merkwaardige overblijfselen uit de
middeleeuwen, die trots oorlog, druk en vervolging, zijn blijven bestaan. Het gaf
eene aanschouwelijke voorstelling van de legende van Sint Joris, zooals bv. het gilde
van Tongelre nog steeds Sint Martinus eert door bij feestelijke optochten en bij het
optrekken van het gilde een Romeinsch hoofdman voorop te doen gaan, die aan een
bedelaar de helft van zijn mantel reikt.
2 juni 1925 - Bij besluit van den Minister van Justitie d.d. 29 Mei 1925 is benoemd
tot lid der Commissie van Toezicht over het Rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort de
heer A. F. van Beurden, Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Amersfoort.

3685

3690

3695

3700

3705

3710

26 juni 1925

De ondergang der O. L. Vr. Kapel van Amersfoort.

11 juli 1925 Koninklijke Harmonie van Roermond. 1775
1925
Onze Koninklijke Harmonie heeft een [eerbiedwaardigen ouderdom. [...]
We zullen ons thans in de geschiedenis der Harmonie niet verder verdiepen. Deze is
herhaaldelijk en uitvoerig beschreven, thans opnieuw door iemand, die in het mooie
programmaboek, dat de in 1896 uitgegeven “Geschiedkundige Aanteekeningen over de
Koninklijke Harmonie van Roermond”, door A. F. van Beurden, gelukkig completeert,
zijn artikel teekent met een bescheiden A., waarin wij een der tegenwoordige
bestuursleden meenen te herkennnen.
Wenschen we dan de feestvierende Harmonie geluk met haar 150-jarig bestaan, haar
dankend voor het goede, dat Roermond aan zijn Harmonie verschuldigd is en de hoop
uitsprekend, dat zij in eensgezinde “harmonie” en vriendschap moge blijven
voortbestaan in een gelukkig Roermond.
24 juli 1925

Reisindrukken. I.

28 juli 1925

Reisindrukken. II.

1 augustus 1925

?nderheden van Weert

II. (Slot) 9[19250801]; NMR; -)

5 september 1925 Chroniek der Peel in drie bedrijven.
Voorwoord
Ie BEDRIJF.
IIe BEDRIJF.
IIIe en SLOTBEDRIJF.
19 september 1925 Montfort, 3 Sept. 1925.
Mijnheer de Redacteur.
In het nummer van uw blad van Zaterdag 29 Aug. jl. komt een stuk voor onder het
#19100620
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opschrift: “De ruine van Montfort” door A. F. van Beurden.
Beleefd vraag ik een plaatsje tot het doen van eenige bemerkingen op het eerste
gedeelte van dat schrijven.
[...]
4. “Merkwaardig” vind ik het, dat iemand, die er op uit trekt om merkwaardigheden te
bezichtigen, de gothieke letters in de kerktrappen ontdekt, maar dan niet even de
kerk binnengaan, die toch immer den heelen dag open is, om dan te aanschouwen, die
merkwaardige kostbare, antieke beelden, het zeker merkwaardige, zeer zeldzame
Christusbeeld, de gebeeldhouwde steenen doopvont enz. Dit alles is voor elkeen
tentoongesteld.
En dan nog even bij den Z.E. heer Pastoor aangeklopt en deze zou met genoegen hebben
getoond de zeer kostbare kantwerken en Misgewaden, welker herkomst zoo nauw verbonden
is met de geschiedenis van Montfort.
Met opzet heb ik de eeuwen, waaruit deze zeldzame en buitengewoon kostbare en
derhalve ook wel “merkwaardige” voorwerpen dateeren, alsmede meerdere daarop
betrekking hebbende gegevens verzwegen om tenminste den schijn te vermijden, mij ook
als deskundige te willen opwerpen.
U, mijnheer de Redacteur, beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte, teeken ik
Hoogachtend, S.
Mijnheer de Redacteur.
Ik ben den heer S. zeer dankbaar voor zijn critiek en zal er voordeel uit trekken.
Echter zal Z.E. mij vergunnen ook mijn standpunt te verdedigen.
Hij zegt, dat de breede grachten [...]
Dat verwachten wij van hem met zijn vaardige pen en goeden zin stellig.
A. F. VAN BEURDEN.
23 oktober 1925

Een rare Amersfoorter.

I.

27 oktober 1925

Een rare Amersfoorter.

II.

30 oktober 1925

Een rare Amersfoorter.

III.

30 oktober 1925

Het Amersfoortsche Wollenambacht.

3 november 1925

Een rare Amersfoorter.

7 november 1925 Het Gymnasium van Venray.
In een zijner lezenswaardige artiekelen noemt de bekende A. F. van Beurden Venray “de
toevlucht der verdrukten”. [...] In die jaren heeft Venray zich de eeretitel verdiend
die Van Beurden hem gaf: toevlucht der verdrukten. Door een beschikking der
Voorzienigheid bleef Venray behooren bij het z.g. Geldersch Overkwartier, dat deel
uit maakte van de Zuidelijke Nederlanden en de katholieke Koning van Spanje als
wettig vorst erkende. Daardoor bleef in Venray en omstreken het katholicisme
gehandhaafd en kon er zich vrij ontwikkelen. [...]
8 december 1925
31 december 1925

3765

(Slot.)

Het altaar der H. Drievuldigheid in Sint Joris en het Gasthuis.
Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1926, bibliografie A.F. van Beurden

Limburgs taal (1926; Limburg's Jaarboek, 32; p. 137-160)
Uit het Limburgsche volksleven (1926; Claessens; 62 p.; Centre Céramique SB187C147/c)
3770

3775

Familie Ledoux, Roermond (1926; Limburg, XXXII; p. 18)
Familie Maes of de Maes, Roermond (1926; Limburg, XXXII; p. 16)
Familie Scheen, Roermond (1926; Limburg, XXXII; p. 20)
Familie St. Vaast te Denterghem, te Roermond (1926; Limburg, XXXII; p.17)
Gegevens over de familie Sandelin of Sanleen te Roermond (1926; Limburg, XXXII; p.18)
Tooverij. Roerm. proc. Portef. LXVI, no. 40 (1926; Limburg, XXXII; p.14)
Enkele aanteekeningen over de 's Hertogentoren, de Collartshof en
Groeningen (1926; Taxandria, 33; p 194)
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3780

3785

3790

Uit het Amersfoorter gildeleven (1926; Flehite; p. 9)
Het oude Kruis van Dalheim in de Kathedraal [van Roermond] (1926; Limburg, XXXII; p.
168)
Roermondsche oudheden (1926; Buiten, 20; p. 40)
Roermondsche monumenten (1926; Buiten, 20; p. 445, 452, 466)
Rechten en voorrechten van Roermond 14e en 15 eeuw (1926; Limburg, XXXII; -)
Sittard. Aard, taal en ligging (1926; Buiten, 20; p. 68)
Sittarder kerken (1926; Buiten, 20; p. 344)
De Sint Martinuskerk te Weert (L.) (1926; Buiten, 20; p. 349, 356)

3795

Beschrijving der stukken, geschonken door den heer A. F. van Beurden, bewaarder van
de hypotheken en het kadaster te Amersfoort (1926; Versl. Arch., XLIX; p. 605; door
Doppler)
Het kasteel de Hatert bij Vierlingsbeek met enkele aanteekeningen over de
nabijgelegen huizen onder Groeningen (1926, Taxandria, 33; p. 101, 128, 175)

3800

Rechten en voorrechten van Roermond. XIVe-XVI eeuw (1926; Claessens; 28 p.)
8 januari 1926

3805

3810

3815

3820

3825

19 januari 1926

Amersfoortsche Bedevaart

II.

22 januari 1926

Amersfoortsche Bedevaart.

III.

29 januari 1926

Amersfoortsche Bedevaart.

IV.

2 februari 1926

Amersfoortsche Bedevaart.

V (slot).

5 februari 1926 Flehite
Donderdagavond werd in het Museum de jaarvergadering gehouden van de Oudheidkundige
vereeniging Flehite.
Bij afwezigheid van den Voorzitter, presideerde jhr. Den Beer Poortugael. [...]
Medegedeeld werd een schrijven van den heer Croockewit, waarin hij ontslag neemt als
lid van het Bestuur en Voorzitter, naar aanleiding eener in De Eembode opgenomen
bijdrage van den heer A. F. van Beurden, over Flehite.
17 februari 1926

19 Maart. Amicitia (foyer) A.N.V. Lezing A. F. van Beurden.

26 februari 1926

De to Puths als Venlosche burgers

27 februari 1926 Schetsen uit het Echter land. VIII. PEIJ, KERK EN KAPEL.
VOETVALLEN. DE HORST. DE DOORT.
5 maart 1926

3830

3835

3845

DE ZEVEN

Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer of V. V. V.

1 maart 1926 Een nieuw boek over Echt.
Edel bloed verloochent zich niet. Wijlen pastoor Henri Welters is de grondlegger van
het stelselmatig onderoek en de vastlegging der sagen en legenden van Limburg,
evenzoo goed als de groote Habets de grondvester is van de regelmatig gevoerde
geschiedkundige en archeologische beschrijving van het Limburgsche vaderland met
zijne roemruchtige kerkelijke historie. [...]
9 maart 1926

3840

Uit vervlogen tijden.

Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer of V. V. V. Vervolg.

9 maart 1926 - Het Nederlandsch verbond afdeeling Amersfoort heeft het genoegen
haren leden met huisgenooten aan te bieden, eene lezing getiteld: Limburg en
Nederland: Land, Volk, Sagen, Legenden en Kasteelen van Limburg, verduidelijkt door
100 lichtbeelden, door den heer A. F. van Beurden, op Vrijag 19 Maart te 8 uur in de
Foyer van Amicitia. Medewerking verleent een zangkwartet onder leiding van Mevr.
Schreuder-Nijland.
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3850

3855

3860

3865

3870

3875

3880

3885

3890

3895

20 maart 1926 ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND. Causerie van den heer van Beurden over
Limburg.
Gisteravond had de afdeeling Amersfoort van het Algemeen Nederlandsch Verbond in de
foyer van Amicitia een vergadering belegd, waar de heer A. F. van Beurden een lezing
met lichtbeelden hield over “Limburg”.
De Voorzitter, de heer Van der Moer opende de bijeenkomst met een kort inleidend
woord, waarin hij de aanwezigen hartelijk welkom heette. In het kort zet spreker nog
eens het doel van het Algemeen Nederlandsch Vebond uiteen, waarbij hij een woord van
propaganda voegde om de aanwezigen op te wekken krachtig mede te werken in het
nastreven van dit doel.
Hierna bracht een zangkwartet onder leiding van mevrouw Schreuder-Nijland op zeer
verdienstelijke wijze enkele liederen ten gehoore.
Nadat door den voorzitter nog enkele mededeelingen van huishoudelijken arrd waren
gedaan, werd het woord gegeven aan den heer A. F. van Beurden tot het houden van zijn
voordracht.
De heer van Beurden ving zijn voordracht aan met de herinnering wakker te roepen aan
den grooten wereldoorlog, die rondom ons land is gevoerd, doch waarvan ons Nederland
gelukkig gevrijwaard bleef. Toch heeft deze tijd in ons land weer veel bijgedragen
tot de verbroedering van alle Nederlanders. Immers aan de grenzen van ons land stond
de Zeeuw naast den Fries, de Hollander naast den Limburger. Spreker wil thans one
zuidelijke provincie Limburg voor oogen stellen en iets vertellen van het land, van
het volk, van de sagen en legenden en over de kasteelen van deze provincie. Aan de
hand van een duidelijke serie lichtbeelden gaf de heer van Beurden allereerst een
historisch overzicht van deze zuidelijke smalle en lange provincie. Spreker
memoreerde daarbij, dat Limburg vroeger verdeeld was in tal van kleine landjes en
deelen. Na de Fransche revolutie Nederlandsch, daarna nog eens negen jaar Belgisch om
tenslotte tot rust te komen als een Nederlandsche provincie.
Vervolgens deed spreker de aanwezigen kennis maken met de bewoners van Limburg en uit
de noordelijke en zuidelijke gedeelten op het doek verschijnen. De heer van Beurden
gaf bij ieder portret een duidelijke toelichting, zoo nu en dan met een typisch
woordje echt Limburgsch doorkneed, zoodat men al spoedig zich geheel en al in Limburg
waande. Bij de beelden van de verschillende Limburgsche inwoners viel vooral op de
fraaie kleederdracht, die in deze provincie nog in zwang is Tevens zagen wij vele
aardige interieurtjes uit de Limburgsche woningen, waar natuurlijk de “troost”
vrijwel nergens ontbrak. Ter vergelijking liet spreker nog enkele andere Nederlanders
zien als Zeeuwen, Friezen, Hollanders enz. waaruit bleek dat de Limburgers toch
geheel een zelfstandig type vormt.
Vervolgens liet de heer van Beurden zijn auditorium een reis maken door de geheele
provincie. Het zou meerdere kolommen druks in beslag nemen, wanneer wij hier den heer
van Beurden op den voet zouden volgen. Men maakte in gedachte een uitgestrekte tocht
door Limburg, waarbij men nagenoeg niets oversloeg en van alles wat te zien en iets
te hooren kreeg. De heer van Beurden gaf blijken de provincie door en door te kennen
en deelde in den meest uitgebreide zin mede van zijn kennis om ook de anderen daarvan
te laten genieten. De talrijke lichtbeelden gaven een mooi en duidelijk beeld van
deze schoone provincie, terwijl de met echte volkshumor doorspekte toelichting des
heeren van Beurden er veel toe bijdroeg om dezen avond tot een zeer leerzame en
interessante te maken.
De heer van der Moer dankte na afloop der heer van Beurden voor zijn prettige
causerie en voor al het schoons dat hij had laten zien.
27 maart 1926

3900

3905

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 I. ([19260327]; NMR; -)

1 april 1926

Een nieuw boek over Echt. ([19260401; NMR; -)

9 april 1926

Aanteekeningen over Amersfoort

Lutherse Kerk.

13 april 1926

Aanteekeningen over Amersfoort II. De eerste op het nieuwe Kerkhof.

23 april 1926

Aanteekeningen over Amersfoort III. Slot. Het O. L. Vr. Kerkhof.

10 april 1926 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 III. POORTEN, AGNES V.
HEILSBACH ([19260410]; NMR; -)
3910

17 april 1926 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 IV. BEDELAARS. EEN
BEGRAFENIS. ([19260417]; NMR; -)
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1 mei 1926 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 VI. TIENMANNEN, EEN
PROFEET. ([19260501]; NMR; -)
3915

3920

3925

15 mei 1926 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 VII. HET BELEG. DE
STAATSCHEN. ([19260515]; NMR; -)
18 mei 1926 - In >>Ons Nederland<< Officieel Orgaan der A.N. V. V., Uitgave van
Munster Amsterdam, komt in de aflevering van April 1926 no. 10 een bijkrage voor over
>>Oude Nederlandsche economische toestanden<<, een geillustreerd artikel over
>>Amersfoort<< door A. F. van Beurden, Hypotheekbewaarder.
22 mei 1926 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 VIII. VERZET EN
GODSDIENSTIG LEVEN. ([19260522]; NMR; -)
15 juni 1926

3930

Gedenckwaerdige geschiedenissen der stad Amersfoort.

19 juni 1926 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1624-1674 XII. URSULINEN, BEURZEN,
MAALTIJDEN. ([19260619]; NMR; -)
22 juni 1926

3935

Gedenckwaerdige geschiedenissen der stad Amersfoort.

2 juli 1926

Hoe in 1775 Amersfoort beschreven werd. I.

9 juli 1926

Hoe in 1775 Amersfoort beschreven werd. II.

6 augustus 1926
3940

3945

I.

II.

De Latijnsche School en het Gymnasium van Amersfoort 1376=1926. I.

10 augustus 1926

De Latijnsche School en het Gymnasium van Amersfoort 1376=1926. II.

17 augustus 1926
III.

De Latijnsche School en het Gymnasium van Amersfoort 1376=1926.

24 augustus 1926

De Latijnsche School en het Gymnasium van Amersfoort 1376=1926. IV.

26 augustus 1926 [...] De heer Van Beurden, destijds landmeter bij het kadaster te
Roermond, ontwierp een wegenplan voor de Venrayschen Peel. [...]
3950

30 augustus 1926 tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
[...]; A. T. van Beurden te Amersfoort, mede-oprichter der Vereeniging “Peel Belang”;
31 augustus 1926
7 september 1926

3955

3960

3965

3970

3975

De Latijnsche School en het Gymnasium van Amersfoort 1376=1926. V.
De Latijnsche School en het Gymnasium van Amersfoort 1376=1926. VI.

4 september 1926 De ontginning van de Peel.
Vrijdag en Zaterdag werd te Eindhoven de 38ste algemeene vergadering van de
Nederlandsche Heidemaatschappij gehouden.
Een groot gedeelte van het programma was gewijd aan de ontginningen en bebouwing van
de Peel, zoodat de vergaderplaats wel zeer doelmatig was gekozen. [...]
De heer Van Beurden, destijds landmeester bij het kadaster te Roermond, ontwierp een
wegenplan voor de Venraysche Peel. Het Staatsboschbeheer werkt natuurlijk eveneens
volgens tevoren vastgestelde plannen, terwijl onze Maatschappij onder Bakel, Gemert
Oploo, Venray, Boekel, Uden en andere gemeenten meer of minder uitgebreide plannen
voor wegenaanleg, indeeling en afwatering samenstelde. [...]
2 oktober 1926

Middeleeuwsch Roermonds strafrecht ([19261002]; NKO; -)

8 oktober 1926

Van Eemland naar Vlaanderen. I.

12 oktober 1926

Van Eemland naar Vlaanderen. II.

15 oktober 1926

Amersfoortsche Bedevaart. I.

26 oktober 1926

Van Eemland naar Vlaanderen. IV.

13 november 1926 Gouden Jubilé A. F. van Beurden.
De heer A. F. van Beurden, bewaarder van de hypotheken en het kadaster te Amersfoort,
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3980

3985

3990

hoopt 11 November den dag te gedenken, waarop hij 50 jaar geleden als ambtenaar in 's
Rijks dienst trad. De heer van Beurden is jarenlang inwoner van Roermond geweest en
bekend om zijn talrijke publicaties over Limburgs en Brabants historie.
2 november 1926

Van Eemland naar Vlaanderen. V

9 november 1926

Van Eemland naar Vlaanderen. VI

12 november 1926 50-JARIG AMBTSJUBILEUM A. F. VAN BEURDEN.
Den 16en November 1926 zal het 50 jaren geleden zijn, dat de heer A. F. van Beurden,
Bewaarder van de Hypotheken, het Kadaster en de Scheepsbewijzen, alhier, zijn
ambtelijke loopbaan begon. [...] [bevat foto en korte levensbeschrijving]
16 november 1926

3995

4000

4005

4010

17 november 1926 JUBILEUM A. F. VAN BEURDEN. Het aangeboden album.
Het fraaie album, dat den heer A. F. van Beurden gisteren bij zijn 50-jarig
ambtsjubileum is aangeboden, is gecalligrafeerd door onzen jongen stadgenoot F. C.
Bührmann, teekenaar aan het kadaster.
20 november 1926 Het jubileum van den heer A. F. van Beurden.
Men schrijft aan de Zuidw. uit Amersfoort, d.d. 16 November.
Heden heeft de heer A. F. van Beurden, hypotheekbewaarder alhier, zijn 50jarig ambtsjubileum herdacht. Tot einde 1920 woonde de heer van Beurden te Roermond, waar hij
een vooraanstaande figuur was op het gebied van maatschappelijk werk, oudheidkunde,
monumentenzorg en ontginning van de Peelstreken. Onder de vele felicitaties was ook
o.a. een telegram van gelukwensch van den minister van Financiën, van den Commissaris
der Koningin van Noord-Brabant Mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst, waarbij den
jubilaris dank werd gebracht voor zijn werk voor de ontginning van de Peel, van het
gemeentebestuur van Roermond en verschillende gemeenten in de Peel.
14 december 1926 In de Parochie O. L. Vrouw Hemelvaart bij den heer A. F. van
Beurden, Nieuwstraat no. 21.
31 december 1926

4015

4020

Van Eemland naar Vlaanderen. VII

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1927, bibliografie A.F. van Beurden

Een vreemde huwelijkscandidaat [Briefwisseling tusschen P. B. de Liedel de Well en
graaf de Courcy over het huwelijk van diens oudsten zoon. 1813] (1927, Limburg,
XXXIII; p. 149)
De wilde Maas (1927; Limburg, XXXIII; p. 129)
Wolvenplaag in de Peel, 1754 (1927; Limburg, XXXIII; p. 144)
Gilde-meesterstukken te Amersfoort (1927; Buiten, 21; p. 332)

4025

Pruisische maatregelen in het Land van Kessel in 1747 (1927; Limburg, XXXXIII; p.
142)
De brug van Tricht (1927; Limburg, XXXXIII; p. 132)

4030

4035

Het Roermondsche stadhuis (1927; Limburg, XXXIII; p. 131)
De familie Cuypers en de kunst (1927; Limburg, XXXIII; -)
De restauratie van het Munster te Roermond (1927; Limburg, XXXIII; -)
Oud-Sevenum (1927; Limburg, XXXIII; p. 138)
De Kapel op den Kamp (Well) (1927; Limburg, XXXIII; p. 147)

4040

Limburgsche schetsen (1927; Claessens; 43 p.; Centre Céramique CB126G37)
Limburgs oostgrens. Economisch vraagstukken (1927; Limburg; p. 82-92)
De Limburgsche processies (1927; Limburg, XXXIII; p. 153)
18 januari 1927
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4045

4050

4055

5 februari 1927

Van Oostrum naar Geijsteren I.

8 februari 1927

De Sint Joris

12 februari 1927

Van Oostrum naar Geijsteren II.

15 februari 1927

De Sint Joris

19 februari 1927

Van Oostrum naar Geijsteren III.

26 februari 1927

Van Oostrum naar Geijsteren IV.

12 maart 1927

4060

4065

4070

4075

4080

4085

4090

4095

4100

4105

I.

II.

Van Oostrum naar Geijsteren SLOT.

12 maart 1927 Twee groote nationale werken.
De Heer A. F. van Beurden, schrijft in de N. Venl. Courant het volgende:
Als wij in de volgende regelen twee groote nationale werken gaan bespreken dan is het
geboden, om van 't begin af er op te wijzen, dat deze beide, hoezeer ook begonnen ter
vermeerdering van de volkswelvaart, het vergrooten der productie, toch in de middelen
ter bereiking van het groote doel verschillend zijn. [...]
15 maart 1927

Jubileerend Amersfoort,

19 maart 1927

Wanssum I.

19 maart 1927 Twee groote nationale werken.
De Heer A. F. van Beurden, schrijft in de N. Venl. Courant het volgende:
II.
De rentabiliteit der beide groote werken mag men zeer zeker bij den tegenwoordigen
stand van 's lands financiën beschouwen en dan ziet men bij de Zuiderzeedemping
groote sommen verdwijnen, die na vele, lange perioden slechts langzaam zullen
terugkeeren naar den Haag of wel voorgoed verzonken zijn. [...]
22 maart 1927

Amersfoort's Jubilé.

26 maart 1927

Wanssum II.

29 maart 1927

Het bolschewistische Rusland.

5 april 1927

Over den Sint Joris.

9 april 1927

Wanssum III. SLOT

19 april 1927

Over Sint Joris.

23 april 1927

Veltum

3 mei 1927 Christiaan Sinapius of Mosterd
Predikant te Amersfoort pl.m. 1595.
14 mei 1927

Oude kunst te Horst

28 mei 1927

Oude Justitie te Horst

31 mei 1927

Over den Sint Joris

IV.

7 juni 1927

Over den Sint Joris

V.

17 juni 1927

Eemnes in 1586.

21 juni 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

I.

28 juni 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

II.

5 juli 1927
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4110

4115

4120

4125

4130

4135

4140

4145

4150

4155

4160

4165

4170

9 juli 1927

Van Venray's buitenkant,

12 juli 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

IV.

16 juli 1927

Van Venray's buitenkant, II.

19 juli 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

V.

26 juli 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

VI.

29 juli 1927 De Notaris Johs. Knoppers te Amersfoort zal op DONDERDAG 11 AUGUSTUS
1927 des avonds 8 uur in het Hotel “De Zwaan” te Amersfoort publiek verkoopen:
IN DE GEMEENTE AMERSFOORT: Twee aaneengebouwde en in goeden staat van onderhoud
verkeerende Heerenhuizen met schuurtje en tuinen aan de Nieuwstraat nos. 19 en 21, te
veilen in twee perceelen, als:
Perc. 1. Het Heerenhuis met schuurtje en tuin no. 19 groot 1.10 Are.
Verhuurd aan Mej. C. Ockhuisen voor f50.- per maand tot 1 Maart 1928.
Perc. 2. Het Heerenhuis met tuin no. 21 en uitgang naar de Stoovestraat groot 1.70
Are.
Mondeling verhuurd aan den heer A. F. van Beurden voor f150.- per 3 maanden.
Aanvaarding en betaling der kooppenningen voor of op 11 November 1927.
Bezichtiging Dinsdag en Donderdag 's middags van 2-4 uur.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris Johs. Knoppers,
Utrechtschepoort, Amersfoort.
30 juli 1927

Heer Henrick, Prediker te Venray I.

2 augustus 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

VII.

6 augustus 1927

Heer Henrick, Prediker te Venray II.

9 augustus 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

VIII.

16 augustus 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

IX.

23 augustus 1927

Twee kwade jaren 1579 en 1580

X. (Slot)

30 augustus 1927

Het groote beiaard-concert te Utrecht

3 september 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 VI.

6 september 1927

Pastoor Guisius.

([19270903];

10 september 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 VII.

([19270910];

17 september 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 VIII. ([19270917];

24 september 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 IX.

([19270924];

1 oktober 1927

De vrouwenkloosters v. Windesheim in Limburg

1 oktober 1927
-)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 X.

([19271001]; NMR;

8 oktober 1927
-)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 XI.

([19271008]; NMR;

15 oktober 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 XII.

21 oktober 1927

Uit oude tijden.(Vóór 11 en een halve eeuw)
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4175

4180

4185

22 oktober 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 XIII. ([19271022];

26 oktober 1927 UIT DE STAATSCOURANT
[...] op verzoek eervol ontslagen uit 's Rijks dienst A. F. van Beurden als
hypotheekbewaarder te Amersfoort; [...]
29 oktober 1927 Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 XIV. ([19271029];
NMR; -)
De bedevaart naar O. L. Vr. in 't Zand was in 1744 steeds toenemende. [...]
31 oktober 1927

4190

Het begraven te Amersfoort

15 november 1927

Bijzonderheden over Amersfoort,

29 november 1927

Bijzonderheden over Amersfoort,

6 december 1927
4195

Isselt bij Amersfoort.

10 december 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 XVI.

([19271210];

13 december 1927 Ernstig Gesprek tusschen PIM en WIM van beroep
Stadskamperbinnenpoorttorens
4200

4205

27 december 1927
NMR; -)

Vijftig jaar Roermondsch Stadsleven 1724-1774 XVII. ([19271217];

31 december 1927

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1928, bibliografie A.F. van Beurden

De Amersfoortsche Chirurgijns van 1648-1790 (1928; Flehite; p. 8)
Uit het Amersfoorter gildeleven (1928; - ; -)
Afscheid (1928; Limburg, 34; p. 172-174)
4210

4215

4220

4225

4230

14 januari 1928

De weidestreek op den linker Maasoever I.

17 januari 1928

Bijzonderheden over Amersfoort.

21 januari 1928

De weidestreek op den linker Maasoever

24 januari 1928

Bijzonderheden over Amersfoort. II.

28 januari 1928

Bijzonderheden over Amersfoort.

28 januari 1928

De weidestreek op den linker Maasoever III.

4 februari 1928

De weidestreek op den linker Maasoever IV.

18 februari 1928
13 maart 1928

De Amersfoortsche Stads-Renten of Uitganghen. I.

17 maart 1928

Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.

24 maart 1928

Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.

7 april 1928
4235

Over de Schuttersgilden.

Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.

14 april 1928

Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.

17 april 1928

Oude Bedevaarten.

24 april 1928

Oude Bedevaarten. II

#19100620

69

Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

Naspeuringen van Paul Theelen: Biografie en bibliografie van A.F. van Beurden
4240

28 april 1928
5 mei 1928

4245

Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.

12 mei 1928

Eenige Maasveren.
Lente in de Peel.

17 mei 1928 Gecommitteerden bij het eindexamen der kweekscholen.
[...] 43. a. als gecommitteerden: mr. A. J. Fock, te Utrecht (voorzitter); A. F. van
Beurden, te Amersfoort; mr. A. J. M. G. baron van Wijnbergen, te Utrecht;
4250

4255

18 mei 1928

EEN JUBILEUM

1878

Het Museum Flehite

19 mei 1928

Lente in de Peel. II.

25 mei 1928

1903 28 Mei. 1928 EEN KWART EEUW GELEDEN

26 mei 1928

Pinkstergebruiken.

29 mei 1928

Oude Poorten

1928

4260

1 juni 1928 Gouden feest N.V. Stoomtapijtfabriek Hamers en van Beek.
[...] Nog werd door het personeel aan de firma aangeboden een oorkonde, ontworpen en
geteekend door den heer A. F. van Beurden. Boven deze oorkonde zijn de wapens van
Nederland en Amersfoort aangebracht. [...]

4265

2 juni 1928

4270

4275

Het Gilde van Sint Eloy of van Sint Eligius te Venray

13 juli 1928 - In de Peelstreek op de grens der provincie Noord-Brabant en Limburg
is door de zoogenaamde >>Vredepeel<< een kwestie aanhangig, nl. wie eigenares dezer
peelgronden is. Sinds eenige tijd is tot dit doel eene arbitragecommissie aan het
werk. De Brabantsche gemeenten Maashees, Sambeek, Oploo en Vierlingsbeek, hebben het
Tweede Kamerlid Mr. Dr. L. Deckers bereid gevonden hunne belangen ten deze te
behartigen, terwijl voor de Limburgsche gemeente Venray de heer A. F. van Beurden, de
bekende Peelkenner, woonachtig te Amersfoort, optreedt. Het gaat hier vooral om de
verdeelingskwestie en daaraan is verbonden het vraagstuk van de ontwatering.
24 juli 1928 - Tot secretaris van het College van Regeneten van het St. Elizabeth's
Gast- of Ziekenhuis, is in de plaats van wijlen den heer A. T. R. Vermolen benoemd de
heer A. F. van Beurden, regent.

4280

28 juli 1928

Noord-Limburgsche folklore. De Auvermenkes en Wilde Jacht.

4 augustus 1928
4285

4290

4295

4300

18 augustus 1928

Noord-Limburgsche folklore. III. De Mooker Veldslag. De Plasmolen.

1 september 1928

Noord-Limburgsche folklore.

7 september 1928

Museum Flehite.

21 november 1928
NMR; -)

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. ([19281121];

IIIe Tentoonstelling.

1 december 1928 Openbare vergadering van den Gemeenteraad te VENRAY.
Op Vrijdag 23 November, nam. 3 uur.
[...] De heer Vermeulen vond de post archiefkosten wat hoog. Hij zou dat nog maar
eens laten zitten.
De Voorzitter zegt, dat Ged. Staten de Gemeenten hebben aangeschreven, om het archief
te ordenen. Op het oogenblik heeft de heer van Beurden, die in deze deskundig is,
veel tijd en zou de gemeente het archief goedkoop in orde kunnen krijgen, als zij van
de diensten van den heer van Beurden gebruik maken.
8 december 1928
NMR; -)

4305

Noord-Limburgsche folklore. II De vuurman te Spralnd bij Oostrum.

22 december 1928
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NMR; -)

4310

29 december 1928

Het geelgieters-meesterwerk van Venray

31 december 1928

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1929, bibliografie A.F. van Beurden
4315

4320

4325

8 januari 1929

Burgerlijk Hoogland

15 januari 1929

Burgerlijk Hoogland II.

25 januari 1929

Kerkelijk Hoogland

29 januari 1929

Amerfoortsche tabak

1 februari 1929 Het Wit-Gele Kruis.
[...] Het regelingsbestuur bestaat nu nog uit den HoogEerw. heer Deken als
voorzitter, de heer A. F. van Beurden als secretaris, de heer K. Batenburg cand.nota, als penningmeester, terwijl de ZeerEerw. Heer Hartman, pastoor, als geestelijk
adviseur optreedt. [...]
5 februari 1929

4330

4335

4340

4345

4350

4355

4360

4365

4370

II (Slot).

9 maart 1929

Bijzonderheden over Amersfoort.

De gluujige koekepan

16 maart 1929

De gluuijge koekepan II. SLOT.

19 maart 1929

Bijzonderheden over Amersfoort.

25 maart 1929

De soldaot ien de bóone

6 april 1929

ROERMOND. 1231-1931. MIDDELEEUWEN. III.

13 april 1929

ROERMOND. 1231-1931. MIDDELEEUWEN. IV.

23 april 1929

Amersfoortsch Dienstbodenrecht.

7 mei 1929

Waardevol bezit

([19290406]; NMR; -)
([19290413]; NMR; -)

I.

1 juni 1929

Uit Venray's Archieven.

1 juni 1929

De soldaot ien de bóone

8 juni 1929

Uit Venray's Archieven. II.

SLOT.

11 juni 1929

Bijzonderheden over Oud Amersfoort.

15 juni 1929

Uit Venray's Archieven. III. De Venraysche scholen.

22 juni 1929
juni)

Uit Venray's Archieven. VI. Prijsuitdeeling. (datum in de krantenkop 15

29 juni 1929

Uit Venray's Archieven. V. Klooster Oostrum.

6 juli 1929

Uit Venray's Archieven. V. (dubbel nummering V)

6 juli 1929
NMR; -)

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. VIII. ([19290706];

19 juli 1929

DE LANGESTRAAT

22 juli 1929

Uit Venray's Archieven. VI. Geestelijken te Venray anno 1639.

3 augustus 1929
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4375

4380

4385

4390

4395

4400

4405

10 augustus 1929
1801.

Uit Venray's Archieven. VIII De Mindenbroeders en Jerusalem in

17 augustus 1929

Uit Venray's Archieven. VIIII JERUSALEM IN 1805.

24 augustus 1929

Uit Venray's Archieven. X Oirlo en de Kerk.

24 augustus 1929
NMR; -)

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. ([19290824];

31 augustus 1929

Uit Venray's Archieven. XI Vrijgestelden.

7 september 1929

Uit Venray's Archieven. XII Vreemde roovers in Venray.

7 september 1929
NMR; -)

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. ([19290907];

14 september 1929
NMR; -)

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. ([19290914];

21 september 1929

Uit Venray's Archieven. De heerlijkheid Oirlo.

5 oktober 1929

Uit Venray's Archieven. XIII. De Smackt.

12 oktober 1929
NMR; -)

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. ([19291012];

19 oktober 1929

Uit Venray's Archieven. XIV. Bijenkairen in de Peel.

5 november 1929 VOORDRACHT met 100 lichtbeelden op Donderdag 7 November 1929, in de
bovenzaal der Militairen Vereeniging, 't Zand. Aanvang 8 uur.
Onderwerp: Volk, kasteelen, sagen en legenden van Noord-Limburg en de Peel door A. F.
van Beurden, Hypotheekbewaarder b. d. en raadslid van Amersfoort, voor de leden van
den Ned. R. K. Onderofficiers-Bond “St. Martinus”, afdeeling Amersfoort, en
genoodigden.
9 november 1929

4410

4415

4420

Uit Venray's Archieven. XV. Venray voor 80 jaar.

16 november 1929

Uit Venray's Archieven. XVI.

23 november 1929

Uit Venray's Archieven. XVII.

30 november 1929

Uit Venray's Archieven. XVI.

30 november 1929

Uit Venray's Archieven. Assignaten.

7 december 1929

Uit Venray's Archieven. Rechtspraak.

21 december 1929

Uit Venray's Archieven. Studiebeurs.

31 december 1929

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1930, bibliografie A.F. van Beurden
4425

Bijzonderheden van Sevenum (1930; Van den Munckhof; 36 p.)
7 januari 1930

4430

4435

Bijzonderheden van Amersfoort

21 januari 1930

Bijzonderheden van Amersfoort

28 januari 1930

Amersfoorter tabak

29 januari 1930 De heer v. Beurden is ook verheugd over de goede oplossing. De heer
v. d. Tak heeft snel en goed werk geleverd. [...]
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4440

4445

1 februari 1930

Uit Venray's Archieven. Overzicht van Venray's geschiedenis.

4 februari 1930

Amersfoorter tabak II.

11 februari 1930

Amersfoorter tabak III.

21 februari 1930

Gewestelijke Centralisatie der V.V.V.'s

25 februari 1930

Gewestelijke Centralisatie der V.V.V.'s II.

1 maart 1930

4450

“HET DAGHET!”

1 maart 1930 - 26 Febr. j.l. is in de algem. vergadering te Zeist (U.) aan onzen
medewerker, den heer A. F. van Beurden, raadslid te Amersfoort het Witte Mobilisatie
Kruis uitgereikt, een eereteeken ingesteld voor de burgers, die zich van 1914-1918
verdienstelijk maakten voor de gemobiliseerde troepen.
8 maart 1930

4455

4460

4465

“HET DAGHET!” II.

15 maart 1930

Een lange weg

25 maart 1930

Toestanden te Amersfoort omstreeks 1686

11 april 1930

April.

12 april 1930
19 april 1930

Oude landbouw in Midden en N.-Limburg
Oude landbouw in Midden en N.-Limburg

22 april 1930

Amersfoortsche bijzonderheden

26 april 1930 Oude landbouw in Midden en N.-Limburg
Blitterswyck onder Meerlo.
4470

4475

4480

4485

4495

4500

I.
II. Het Kasteel Horst.

III. SLOT. Huis en heerlijkheid

26 april 1930 Noord-Limburgsche geschiedenis.
Door den bekenden Limburgschen geschiedschrijver en kenner van het platteland, den
Heer A. F. van Beurden, hypotheekbewaarder te Amersfoort zal een beschrijving van
Sevenum in het licht gegeven worden, evenals hij dit een paar jaar geleden van Venray
deed. Altijd wanneer de schrijver daarmede eenigen steun zou ondervinden. Daar het
werk belangeloos geschied, om het zusterdorp Sevenum, gelijk in karakter en
bestaansmiddelen als Venray en Horst meer bekend te maken en het antieke te bewaren
zal achterin het boekje eene ruimte gelaten worden voor reclame door advertenties
tegen billijken prijs.
Het boekje wordt bewaard, gaat van hand tot hand en de advertenties zullen dus lang
en blijvend werken
Het zal ook geïllustreerd worden en in korte trekken al het belangrijke van Sevenum
verhalen, wat genoemden onderzoeker bij het wetenschappelijk ordenen van het
merkwaardige gemeente-archief bekend is geworden.
Wij zien met belangstelling de uitgave tegemoet en wijzen degenen, die voor hunne
nering en zaken een circulaire ontvangen hebben allereerst op deze geschikte
gelegenheid.
17 mei 1930

4490

I.

Uit Venray's Archieven. Henschenius.

23 mei 1930 Overleden: Melanie Maria Hubertine van Schoonhoven, oud 67 jaar,
echtgenoote van A. F. van Beurden.
31 mei 1930

Uit Venray's Archieven. Eene bekende familie.

7 juni 1930

Uit Venray's Archieven. Henschenius.

10 juni 1930

't Borger Weeshuis te Amersfoort

20 juni 1930

Amersfoortsche Familienamen

24 juni 1930

Amersfoortsche Familienamen
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5 juli 1930
4505

4510

4515

4520

4525

Vijfentwintig jaar Roermondsch Stadsleven 1775-1800. (Slot.)

15 juli 1930

De drie Sleutelen

22 juli 1930

De Ommedracht of O. L. Vrouwenvaart te Amersfoort

15 juli 1930

Amersfoort, zooals Henry Havard het zag Ao. 1874. I.

1 augustus 1930

Amersfoort, zooals Henry Havard het zag Ao. 1874. III. Slot.

12 augustus 1930

Bijzonderheden van Amersfoort.

14 augustus 1930

Randenbroeck als buitenverblijf

14 augustus 1930

Wetenswaardigheden van Overloon,

19 augustus 1930

Randenbroeck als Societeit

23 augustus 1930

De Hutten in de Peel,

22 november 1930
9 december 1930

4540

4545

4550

4555

4560

4565

BIRKHOVEN EN DE JAPANSCHE BOSCHJES.
Bakel en Milheeze
Onderwijsvooruitgang in 1806

31 december 1930
4535

(Slot)

5 september 1930 [...] De historische optocht Woensdag gehouden, gaf in negen
groepen, vooraf gegaan door twee herauten, een beeld van de wording en groei van de
stad Amersfoort, volgens een plan van onzen stadgenoot, den heer van Beurden. [...]
30 september 1930

4530

II.

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1931, bibliografie A.F. van Beurden
13 januari 1931

Amersfoort in 1849

I.

20 januari 1931

Amersfoort in 1849

II.

27 januari 1931

Amersfoort in 1849

Slot.

6 februari 1931

Geloofsverdediging.

17 maart 1931

Amersfoort vóór een halve eeuw (1879)

I.

24 maart 1931

Amersfoort vóór een halve eeuw (1879)

II.

31 maart 1931

Amersfoort vóór een halve eeuw (1879)

III.

28 maart 1931

De alchimisten oftewel goudmakers,

4 april 1931

De alchimisten oftewel goudmakers, II Slot.

7 april 1931

Amersfoort vóór een halve eeuw (1879)

IV.

18 april 1931

Tusschen Oostrum en Geijsteren

25 april 1931

Bijzonderheden over Maashees en Overloon

2 mei 1931

De Venraysche Toren en Kerk,

2 mei 1931

Bijzonderheden over Maashees en Overloon

9 mei 1931

Limburgsche gebruiken

16 mei 1931
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4570

4575

23 mei 1931

Beek en Kapel St. Wilbert,

9 juni 1931

Hoe kregen wij onze namen? I.

23 juni 1931

Hoe kregen wij onze namen? III.

27 juni 1931

Uut der historiën van Venrode a°. 1572. I.

4 juli 1931

4580

4585

Uut der historiën van Venrode a°. 1572. II.

14 juli 1931

Een en ander over grafschriften

17 juli 1931

Een en ander over grafschriften

18 juli 1931

Uut der historiën van Venrode a°. 1572. III.

21 juli 1931

Een en ander over grafschriften

4 augustus 1931

4590

4595

De streektalen en spreekwoorden.

11 augustus 1931

De streektalen en spreekwoorden,

21 augustus 1931

De streektalen en spreekwoorden

22 augustus 1931

Volk en taal

25 augustus 1931

De streektalen en spreekwoorden

19 september 1931

4600

4605

4610

4615

4620

Paardenphilosopie.

16 oktober 1931

Bijzonderheden van Amersfoort

20 oktober 1931

Bijzonderheden van Amersfoort

31 oktober 1931

Peelherinneringen

7 november 1931

Peelherinneringen

10 november 1931

St. Maartensfeest 11 November

14 november 1931

Peelherinneringen

Slot.

1 december 1931

Boeren Spreekwoorden.

4 december 1931

Oud-Amersfoort

6 december 1931

Oud-Amersfoort

23 december 1931

Oud Amersfoort

31 december 1931

Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden

1932, bibliografie A.F. van Beurden
Thorna antiqua (1932; Tonnaer; 50 p.; Centre Céramique SB339C53)

4625

Feestgids inhoudende: I. programma en reglement van de Burgerwachtfeesten te Roggel
op kermis-zondag 3 juli 1932: II. oudheidkundige schetsen der gemeente (1932;
Burgerwacht; 111 p.)
Roermond en Gelre van 1543 tot aan den Franschen tijd (1932; Gedenkboek t.g.v. het
700 jarig bestaan van Roermond als stad; -)

4630

9 januari 1932
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4635

4640

4645

4650

4655

4660

12 januari 1932

Oud-Amersfoort

15 januari 1932

De Stadsherberg op St. Janskerkhof

2 februari 1932

De dreigbrieven aan de Ned. Spoorwegen.

6 februari 1932

De strijd om Well.

6 februari 1932 [...] De heer A. F. van Beurden, schriftkundige, heeft het
handschrift op de kwitantie onderzocht en dit vergeleken met het schrift van eenige
brieven van verdachte K. afkomstig. [...]
13 februari 1932

Kerkelijke oudheden te Venray. I. De kapelletjes.

23 februari 1932

De Stadsherberg op St. Janskerkhof

27 februari 1932

Kerkelijke oudheden te Venray. II. De kapel van Veltum.

5 maart 1932
Hiept

Kerkelijke oudheden te Venray. III. Het kapelletje der H Oda nabij de

11 maart 1932

De Japansche Boschjes bij Birkhoven.

12 maart 1932

Kerkelijke oudheden te Venray. IV. Rectoraatskerk van Leunen.

19 maart 1932

Kerkelijke oudheden te Venray. V.

2 april 1932
3 mei 1932

Kerkelijke oudheden te Venray. VI. Slot.

21 mei 1932

De XXIe Vicarie in St. Joris te Amersfoort.

4665

4670

4675

4680

4685

4690

Venraysche nijverheid.

3 juni 1932 WELKOM VREEMDELING. Gevestigd in Gemeente Amersfoort.
A. Brondijk, G.K., Nieuwstr. 21, ass.acc.
4 juni 1932?

De arend-lezenaar der Venraysche kerk.

28 juni 1932

Amersfoort's stadsleven in 1880

12 juli 1932

Het Amersfoortsche Rokin,

19 juli 1932 Ingezonden
Amersfoort, 19 Juli 1932.
Geachte Heer Redacteur.
Naar aanleiding van het artikel van den heer van Beurden, betreffende de Kortegracht,
zoude ik U gaarne, en wel namens de bewoners van voornoemde gracht, vriendelijk
willen verzoeken om eenige plaatsruimte in Uw veelgelezen blad “De Eembode”, bij
voorbaat dank.
De heer van Beurden kan toch zeker Amsterdam's grachten niet vergelijken met de
Amersfoortsche grachten, op welke laatst sedert 1936 geen goederen meer worden
vervoerd. [...]
2 augustus 1932

De XXIe Vicarie in St. Joris te Amersfoort.

9 augustus 1932

De XXIe Vicarie in St. Joris te Amersfoort.

20 augustus 1932

De Blitterwijcksche Kerk

23 augustus 1932 WELKOM VREEMDELING.
P. v. Beurden, R.K., Zand 23.
4695

Gevestigd in Amersfoort.

10 september 1932 ONDERSCHEIDING.
Het gemeentebestuur van Roermond heeft bij de viering van het 700-jarig bestaan der
stad aan een vijftiental personen als blijk van waardeering een herinneringsmedaille
geschonken. Een dezer is geschonken aan onzen stadgenoot, den heer A. F. van Beurden,
#19100620
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die eertijds te Roermond woonachtig was en het voorzitterschap van het Historisch
Genootschap te Limburg bekleedde. Vermeld zij nog, dat de heer van Beurden voor de
herdenking van het 700-jarig bestaan nog een speciaal stuk heeft geschreven, dat met
succes is opgevoerd.
13 september 1932

4705

4710

4715

4720

4725

4730

4 oktober 1932

Nieuw en Oud Amersfoort

Oude Kunst in St. Joris

14 oktober 1932

De Tentoonstelling in St. Joris

15 oktober 1932

Een groot werk in voltooiïng.

5 november 1932

Moedige Pastoors

8 november 1932

Sint Marten

6 december 1932

Amersfoort's Oldenbarnevelt en de Tempel

Vrijdag 11 November

6 december 1932 Ingezonden
Geachte Redactie.
Graag plaatsing voor 't volgende:
In de Utrechtsche Courant van Zaterdag stond een stukje over een Zonnebad bij
Birkhoven zoo verward en onwaar van opzet en strekking dat het mij wel noodzakelijk
lijkt daarover even te schrijven.
De auteur, die gewoonlijk zijn historische bijdragen in dat blad siert met naam en
titel: A. F. van Beurden, oud-bewaarder der hypotheken en van het kadaster te
Amersfoort,” gaat ditmaal schuil achter een simpel “Men schrijft ons.” [...]
13 december 1932

Bijzonderheden over Amersfoort

27 december 1932

Uit Oud-Amersfoort.

1727

1933, bibliografie A.F. van Beurden
Schepenzegels in het Amerfoortsche Gemeente-Archief (1933; Schoth; 110 p.)
4735

24 januari 1933

Galg em strop te Amersfoort,

21 februari 1933 Herdenking Geboortedag Prins Willem I.
[...] De algemeen vertegenwoordiger van he tWilhelmus van Nassouwe comité: A. F. van
Beurden.
4740

4745

4750

4755

4760

7 maart 1933

Het Museum Flehite

I.

8 maart 1933 EEN NIEUW ARCHIEFWERK. Van de hand van den heer A. F. van Beurden.
Onze gemeente heeft in haar lang historisch verleden tal van archieven, in
perkamenten, in acten, in registers bijeengekregen. Zij geven een beeld van het leven
in de stad sedert de vroegste tijden. Zeer merkwaardige is de verzameling
schepenenbrieven, ten getale van 1500 stuks, meest perkamenten chartes van zegels
voorzien, die in passende doozen ten gemeente-archieve bewaard worden. Voor het
rechtsgeldig maken der acten moest iedere schout, iedere schepen zijn zegel met
randschrift, in roode of groene was afgedrukt, aan een strookje aan het perkamenten
charter hangen, veelal met vier of zeven tegelijk. Men zal begrijpen, dat voor de
opvolgende tijden deze stukken - en vooral ook de wapenzegels - voor de
personengeschiedenis van groot belang zijn.
De heer A. F. van Beurden, oud hypotheekbewaarder en oud-lid van onzen gemeenteraad,
heeft nu een moeizaam en nuttig werk verricht door van de wapenzegels een
nauwkeurigen, beschrijvenden alfabetischen catalogus te maken, welke het
gemeentebestuur heeft laten typen en op een vermenigvuldigingsapparaat laten drukken.
In een werk van 51 pagina's van folioformaat zijn in alfabetische volgorde opgenomen:
familienaam, datum, archiefnummer, naam en voornaam van den schepen, beschrijving
zegel; voorts zijn toegevoegd vijf wapenplaten met 360 afbeeldingen en een
alfabetische index met 360 namen, waarin men tal van oud-Amersfoortsche familën
terugvindt. Het geheele werk zal aan Rijks- en Gemeente-archieven worden toegezonden,
waar het zeer zeker de waardering voor ons Amersfoortsche archief zal doen stijgen.
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De heer Van Beurden heeft door de voltooiing van dit omvangrijke werk getoond zoowel
het algemeen belang als dat onzer gemeente te willen dienen.
14 maart 1933

Het Museum Flehite

II.

21 maart 1933

Het Museum Flehite

III.

4770

6 juni 1933

4775

9 juni 1933 - De Oostenrijksche Rijksregeering verleende aan den heer A. F. van
Beurden, alhier, indertijd vertegenwoordiger van Oostenrijk 1913-1918, het pas
ingestelde eereteeken wegens verleenden bijstand aan hulpbehoevende Oostenrijk in die
jaren.
13 juni 193

Vorm der oude O. L. Vrouwe Kapel.

4780

Bijzonderheden over Amersfoort (1728),

27 juni 1933

Een societeits-excursie.

11 juli 1933

Bijzonderheden over Amersfoort

8 augustus 1933
4785

4790

4795

4800

4805

4810

4815

4820

4825

1729.

Het Amersfoortsche Immen of Bijengilde

I.

1 september 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

I. Van klein naar groot.

5 september 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

II.

12 september 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

III.

15 september 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

IV.

19 september 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

V.

26 september 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

VI.

3 oktober 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

VIII.

6 oktober 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

VIII.

14 oktober 1933 Naar een nieuwen bloei van het gildewezen.
Het bekende H. Bloedgilde van Boxmeer mag er zich op beroemen den stoot te hebben
gegeven tot de oprichting van een bond van Gilden in het land van Cuijk, de eerste op
dit gebied in Nederland. [...]
De heer A. F. van Beurden zeide, dat de Gilden in het volksleven zijn vastgegroeid.
Ze bestaan nog na vijfhonderd jaar. Is het niet een kroon voor het volkskarakter,
[...]
21 november 1933 EEN CURIEUS BRABANTSCH BOEK
door A. F. van Beurden, oud-hvpotheekbewaarder.
II.
Het Noordbrabantsche Sagenboek is met goed overleg in 5 groote deelen gesplitst. le.
in Mythologische sagen; 2e. in duivelssagen; 3e. in Legenden of Christelijke sagen;
4e. in geschiedkundige sagen en 5e. in sprookjes, 't Is natuurlijk niet altijd
mogelijk, om deze scherp te scheiden, ze loopen ook in en door elkander — maar er zit
methode in.
Men begint met de kabouters, die allerlei wondere dingen kunnen verrichten, 't koper
blank poetsen, verstelwerk doen, boter kamen en alle werk, mits ze niet bedrogen of
gehinderd worden. In alle heuvels in Noordbrabant, maar ook in Limburg, wonen ze en
de oude, kleine soldatenpijpjes met dikken steel, die men hier en daar vindt, waar
voor een paar eeuwen soldaten kampeerden, ziet men aan als kabouter-rookgetuig.
De overeenkomst in de geestelijke ontwikkeling van een deel der Brabanders met de
Limburgers ziet men uit sage no. 11, blz. 15 van den Zeelster boer, die de kabouters
door een boorgat van den zolder begluurde, en door hen aan één oog blind geblazen
werd. Dat vertelt men ook van het kasteel Blijenbeck bij Afferden (L.) op den weg
naar Goch, daar lag er ook één te loeren, maar die had in de kabouterpap schoenzolen
gelegd, en toen zij dat bemerkten, bliezen ze den bedrijver blind. Trouwens de oude
#19100620
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kasteelen langs de Maas hebben steeds de het volksbrein allerlei geheimzinnigheden
bezeten, evenzoo als de onverklaarbare heuvels, die hier en daar in het vlakke
bouwland, in de akkers of op de heide liggen.
De Peelreuzen op no, 37, blz. 32, woonden volgens de volksverbeelding in 't hart der
Peel op Brabantsch gebied, waarvan ik vroeger allerlei verhalen opdiepte en die ik
„In de Peel voor duizend jaar" verhaalde. Ook deze schrijver vermeld ze in 't kort en
zegt, dat de reuzen de Maas gegraven hebben, maar vermeldt niet de krachtproeven, die
de jonge reuzen voor hun vader moesten afleggen met vuur, wind, water en wolken, als
beheerschers der elementen. Van de dwaallichten, arme zielen van ongedoopte kinderen,
van den ronddwalenden vuurman, de diefachtige grenssteenverplaatsers, die gloeiend
ronddolen, komen wij aan de oude, oeroude Duitsche sage, de wilde jacht, die in
Limburg ook bekend is en bij storm en woeste onweersvlagen de dennen doet buigen en
de eiken schudt op Blijenbeck, meergenoemd no. 63, blz. 49. De bokkenrijders, dunkt
ons een dooreenhalen der historische verhalen der Limburgsche roovers de
Bokkenrijders en van het aan het dichterbrein ontsproten Faustverhaal van Dr.
Fausters.
De Bokkenrijders zouden in de volksverbeelding naar de Mookerheide rijden. Hoewel wij
de Mookerheide jaren lang bezocht hebben, in alle deelen kennen, ook het volk van
Mook en de verre omgeving spraken, hebben wij nooit iets van bokkenrijders, die de
hooggelegen, vrijwel geheel beboschte heide bezochten, vernomen.
Waar het volk vroeger het minst ontwikkeld was, in het hart der Meijerij, omdat de
regeerende Staatsche Hoogschouten van de Meijerij en nog minder de hooggezeten
Haagsche Staten-Generaal het niet noodig achten voldoende onderwijs te doen geven,
daar zagen de eenvoudige, ongeletterde schepers en keuterboertjes, die den os naast
den ezel spanden, 's avonds op de donkere, modderige wegen, vuurmannen, spookwagens
en spoken en bleven deze geesten nog lang in de gesprekken voortleven, vooral in
wintertijd bij den haard. Ze zijn ook in het boek van Tinninghe herdacht, evenals de
dolende Ridder in de Peel. Zijn verhaal staat op blz. 68 te lezen; hij is er een
roover en schender, hoofd van een troep onverlaten. Wij moeten den schrijver die
illusie ontnemen. Hij was maar alleen in de Peel bij Meijel en 't was een Romeinsch
Centurio te paard met een verguld zilveren helm op, met boog en pijl, die daar op
groot wild joeg. Eerst vóór 20 jaar heeft men hem teruggevonden met zijn geheele
hebben en houden, 2½ meter diep in den turf gezonken. De helm, in Antiochië gemaakt,
is nu in het museum te Leiden. Deze sage moet met hare bijzonderheden wel van den
allerjongsten tijd zijn, want 't vinden dier artikelen is eerst vóór twintig jaar in
het tijdschrift “Buiten” beschreven. Wel bestond te Sevenum de sage, dat daar in den
Kronenberg een Romeinsch koning begraven zou zijn. Dit kan op een verzinken duiden.
1 december 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

IX.

5 december 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

X.

12 december 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

XI.

12 december 1933

Amersfoort's ontwikkelingsgang

XI.

1934, bibliografie A.F. van Beurden

Schetsen uit de geschiedenis van Boxmeer (1934; Schoth; p. 40-42, 49-52)
Veilingcatalogus, boeken van A. F. van Beurden, 29 december 1934 (1934; De Kempen; -)

4880

4885

4890

2 januari 1934

Amersfoort's ontwikkelingsgang

XI.

5 januari 1934

Amersfoort's ontwikkelingsgang

XII.

16 januari 1934

Amersfoort's ontwikkelingsgang

XIII.

30 januari 1934

Amersfoort's ontwikkelingsgang

XIII.

20 februari 1934 Men heeft voor de te houden collecte veel collectrices en
collectanten noodig. Zij, die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, worden
verzocht zich op te geven bij den secretaris van het werkcomité, den heer A. F. van
Beurden, Zand 23, alhier. De Pelikaandag en collecte zullen worden gehouden op
Zaterdag 17 Maart a.s.
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24 februari 1934 Op de hooge Peel
Tusschen de beide groote gemeenten Venray en Deurne lag en ligt nog de Peel. Ze is
niet meer de woeste, onbewoonde, waardelooze landstreek, een scheiding der Land van
Kesselschen en Land van Cuykschen met de Meijerijers, maar over het algemeen van
uitzicht veranderd. [...]
27 februari 1934

De Stadsreiniging te Amersfoort

27 februari 1934

Drie Amersfoortsche Stadhuizen

2 maart 1934

De Stadsreiniging te Amersfoort

II.

6 maart 1934

De Stadsreiniging te Amersfoort

III.

9 maart 1934

De Stadsreiniging te Amersfoort

IV.

I.

13 maart 1934

De Stadsreiniging te Amersfoort

V.

20 maart 1934

De Stadsreiniging te Amersfoort

(Slot.)

26 maart 1934 STADSNIEUWS.
De heer A. F. van Beurden overleden
(Eerste Blad, pag. 2).
28 maart 1934 A. F. VAN BEURDEN +
Gisteren in den ouderdom van 76 jaar overleden
Heden bereikte ons het bericht, dat onze bekende stadgenoot, de heer A. F. van
Beurden, die eenigen tijd bij familie in Limburg vertoefde, gisteren in den ouderdom
van 76 jaar plotseling is overleden.
Dit overlijdensbericht zal in breeden kring diepe ontroering wekken, daar de heer Van
Beurden een zeer gezien medeburger was. Met den heer Van Beurden is een stadgenoot
heengegaan, die ondanks zijn hoogen leeftijd een levenskracht en arbeidslust bezat
welke menig jongeren tot voorbeeld kon strekken.
De ontslapene is oud-hypotheekbewaarder van het kadaster, eerst te Roermond en later
te dezer stede. Hij heeft vooral in de gemeente Roermond zéér veel gedaan op
historisch terrein en zich bijzonder geïnteresseerd voor de verbetering van de Peel.
Na zijn vestiging in onze stad is de heer Van Beurden zich met volle energie gaan
werpen op de studie van de geschiedenis van Amersfoort. Van 1927-1931 maakte de heer
Van Beurden deel uit van den gemeenteraad, waarin hij deel uitmaakte van de R.K.
fractie. De energieke wijze, waarop de overledene de historie van one stad
bestudeerde, maakte, dat hij binnen luttele jaren “Amersfoorter” was. Geen wonder dan
ook, dat “de oude heer Van Beurden”, die op velerlei gebied een groote belangstelling
toonde in het vereenigings- en sociale leven, al spoedig een belangrijke rol ging
spelen.
Zoo was de ontslapene o.m. lid van de commissie van toezicht op het
Rijksopvoedingsgesticht, bestuurslid van het museum Fléhite, van de ambachtsschool,
alsmede regent van het Sint Elisabeths-gasthuis en de stichting De Armen van Poth en
voorzitter van de afdeeling Amersfoort van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
De heer Van Beurden heeft vooral op historisch gebied veel gearbeid. Van zijn hand
zijn vele werken en artikelen verschenen, welke allen gekenmerkt waren door den
kostelijken en tintelende humor, welke den Limburgers zoo eigen is.
Bij het laatste feest van de stad Roermond heeft de heer Van Beurden een belangrijk
aandeel gehad in de samenstelling van het gedenkboek; hem werd bij die gelegenheid
ook een hooge onderscheiding door het gemeentebestuur dier stad toegekend. Voorts
heeft de heer Van Beurden geschreven het werk “Schepenzegels in het Amersfoortsche
Gemeente-archief”, alsmede een werkje over het St. Elisabeths Gasthuis.
Het heengaan van den heer Van Beurden zal voor vele organisaties een verlies
beteekenen, daar Van Beurden iemand was, op wien men altijd kon rekenen. Was er een
historische optocht bij Oranjefeesten, Van Beurden was de man ervan; moest er over
een of ander historisch onderwerp geschreven worde, men vond bij den heer Van Beurden
op 't Zand immer een open deur.
Nog kort geleden voor den Pelikaandag te dezer stede, heeft de heer Van Beurden, wien
verschillende onderscheidingen, waaronder ook Pauselijke, zijn ten deel gevallen,
zich een verdienstelijk secretaris van het Pelikaan-comité getoond.
Een werkzaam leven is plotseling afgebroken.
Hij ruste in vrede!
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30 maart 1934 Alexander Franciscus v. Beurden +
Plotseling, doch niet onvoorbereid, scheidde van ons een hoog-geachte medeburger.
Onverwacht overleed te Maastricht ten huize zijner dochter, waar hij tijdelijk
toefde, de heer A. F. van Beurden, [...]

4965

30 maart 1934

4970

4975

4980

4985

31 maart 1934 A. F. van Beurden. + [zaterdag]
Te Maastricht, waar hij op familiebezoek vertoefde, overleed Dinsdag plotseling der
heer A. F. van Beurden, oud-hypotheekbewaarder te Amersfoort.
Alexander Franciscus van Beurden werd op 28 Juli 1857 te Grave geboren en bereikte
dus den leeftijd van 76 jaren.
Vele jaren was hij landmeter aan het kadaster te Roermond, waarna hij bevorderd werd
tot hypotheek bewaarder te Amersfoort.
De overledene was medewerker van ons blad [Peel en Maas] en leverde vele bijdragen
vooral op het terrein der Limburgsche historie, was Ridder in de orde van den H.
Gregorius, begiftigd met het gouden kruis Pro Eccl. et Pontifice en Officier van
Oranje Nassau.
Zijn opgeruimd gemoed en vriendelijke omgang alsmede zijn ijverige werkzaamheden voor
allerlei organisaties deden hem vele vrienden verwerven.
Hij ruste in vrede!
15 juni 1934

Pieter Pijpers de Amersfoortsche dichter

19 juni 1934

Pieter Pijpers de Amersfoortsche dichter II.

3 juli 1934

4990

De begrafenis heeft plaats Zaterdag om 12 uur van uit het sterfhuis.

Twee merkwaardige dorpen

17 juli 1934

Twee merkwaardige dorpen

31 juli 1934

Twee merkwaardige dorpen

7 augustus 1934
4995

5000

5005

5010

5015

5020

I.
III.

Onze voornamen.

22 december 1934 EEN BELANGRIJKE BOEKENVEILING TE TILBURG.
Zooals in de advertentie van Woensdagavond werd aangekondigd, zal op Spoorlaan 11a
door Antiquariaat “De Kempen” (A. C. M. Pillot) de bibliotheek geveild worden van
wijlen den heer A. F. van Beurden, eertijds woonachtig te Roermond en Amersfoort. In
de zeer overzichtelijke kataloog merken wij vooreerst op een merkwaardige verzameling
werken op topografisch gebied
Alle steden en dorpen vooral van Brabant en Limburg en Gelderland, die op enige
traditie kunnen bogen, zijn door den heer v. Beurden afgereisd en bestudeerd. Zijn
aanteekeningen hierover, zijn in druk of in handschrift, in deze verzameling terug te
vinden. Nu de topografische bestudeering vooral van 't Zuiden, in de laatste jaren zo
sterk het middelpunt van de belangstelling is geworden, zal menigeen, die zich met de
geschiedenis van Brabant en Limburg bezighoudt, hierin wat vinden. Hierbij
aansluitend vinden wij ook enkele honderden nummers algemeene, vaderlandse en
kerkgeschiedenis.
Vergeten we niet de genealogische boeken en verzamelingen, waarin we verscheidene
bekende Tilburgsche namen vinden. Ook is de collectie heraldische werken zeer
interessant.
Tenslotte mogen wij wel wijzen op de zegelverzameling. In keurige witgelakte kastjes
is hier een prachtige collectie zegels te zien, zooals die in dit geheel, wel nooit
meer in Tilburg te zien zal zijn.
Wij raden dan ook iedereen aan, Donderdag en Vrijdag 28 en 29 Dec. eens van de
kijkdagen gebruik te maken en deze verzameling te gaan bezichtigen.
Tenslotte is er nog een varia, waarin ieder die nog wat aan te vullen heeft op 't
gebied van Nederl., Franse, Duitse of Engelse letteren wat zal vinden. Een mooie
reeks van 't tijdschrift voor Geneeskunde, enz. De veiling begint Zaterdagmiddag 20
Dec. om 3 uur.
31 december 1934 EEN LEVENSWERK UITEENGERUKT.
Zaterdagmiddag had de aangekondigde verkooping plaats van den boekenschat van wijlen
den heer A. F. van Beurden, die in zijn lang leven een schat van Boeken had vergaard
niet alleen, doch vele wetenschappelijke en genealogische gegevens, specaal over
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Oostelijk Noord-Brabant en Limburg. Er waren velen uit deze gebieden gekomen, ook uit
onze stad waren vele intellectuelen op deze veiling aanwezig en kochten gretig,
zoodat veel schoons in onze stad is gebleven. Verder werd gekocht door de R. K.
Universiteit Nijmegen, prof. dr. Brandsma, Z. N. Antiquariaat, Limburgsch
Antiquariaat, terwijl ook de heer Pillot als commissionnair voor diverse personen en
wetenschappelijke instellingen in Brabant optrad.
Een lang leven van wetenschappelijken arbeid is uit elkaar gerukt, doch wij hopen op
de juiste plaats terecht gekomen.
Brabant mag niets missen.
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1935, bibliografie A.F. van Beurden
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18 januari 1935
5 maart 193
Beurden

5045
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5065

Een Amersfoortsche Statistiek.

Naar A. F. van Beurden.

Het Linthuis de Armennoothulp en het Kinderhuis

door wijlen A. F. van

1936, bibliografie A.F. van Beurden
8 februari 1936

Uit Limburg's folkloreschat I. HET FLUITERKE

15 februari 1936

Uit Limburg's folkloreschat II. DE NACHTMERRIE

22 februari 1936

Uit Limburg's folkloreschat III. DE VENRAYSCHE PEELREUZEN

21 maart 1936

Noord-Limburgsche Pottenbakkers.

25 april 1936

Uit Limburg's folkloreschat. De dolle grens.

2 mei 1936

Uit Limburg's folkloreschat. De Hunselsche mulderin.

9 mei 1936

Uit Limburg's folkloreschat. De kalender te Nederweert uitgevonden.

1939, bibliografie A.F. van Beurden

4 maart 1939 REMUNJ, IW 'T REILDE EN ZEILDE. UIT HET VERLEDEN.
Naar aanleiding van den brand van 1892.
We laten hieronder nog enkele interessante hoofdstukken uit “De brand van de
kathedraal” van A. F. van Beurden volgen.
Thans een enkel woord over:
ST. CHRISTOFFEL OP DEN TOREN.
Het beeld van St. Christoffel, dat zwaar beschadigd boven op het gewelf van de St.
Antoniuskapel is bijzonder groot. [...]
HET ORGEL.
Het schijnt dat de Roermondsche moederkerk reeds vroegtijdig een orgel bezat. [...]
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Recente artikelen m.b.t. A.F. van Beurden

6 april 1962 Nieuwe wegen-namen..... [Ysselsteyn]
[...] Van Beurdenweg houdt de naam vast van de heer A. F. v. Beurden, landmeter, die
een geweldige belangstelling had voor de Peel en zijn geschiedenis en daarover zelfs
een klein boekje heeft geschreven. [...]
9 mei 1985 Gemeente-archivaris H. Camps nam officieel afscheid
In tegenwoordigheid van het voltallige college van burgemeester en wethouders,
hoofden van dienst, collega archivarissen en leden van Veldeke, nam donderdag jl. dr.
H. Camps officieel afscheid als archivaris der gemeente.
Dr. Camps ging in een sympathieke toespraak nader in op zijn werken aan het Venrays
archief. Hij vergeleek dit met 20 jaar geleden, toen hij zijn werk begon, in wat hij
een varkensstal noemde. De wanorde die er heerste was niet alleen het gevolg van
slecht beheer, maar vooral door het werk van de streekhistoricus A. van Beurden. “Die
man hadden ze nooit toegang mogen geven tot het Venrayse archief”. Wat er eigenlijk
behoorde te zijn, dat bleek verdwenen.
Archiefwerk blijft zoekwerk. Een archief werd vroeger ook niet opgesteld voor dat
doel. Voor samenhang moet er dikwijls gegaan worden naar steden waar vroeger de
hogere Overheden hebben gezeten. Dat zijn voor Venray steden als Dusseldorf, Brussel,
Arnhem en Maastricht. Het Venrayse archief is een ruïne. Vooral in de 19e eeuw is er
slordig mee omgesprongen. Bij een aantal verhuizingen verdween er veel. Ook van
Beurden heeft meer kwaad dan goed gedaan. Die interesseerde zich alleen voor de Peel.
Archiefstukken aan de hand waarvan Van Beurden verhalen schreef over deze streek zijn
in de regel verdwenen. [...]
8 december 1994 Het voormalig geboortehuis van Godfried Henschenius
[...] A. van Beurden, landmeter, heeft in 1925 in zijn 'Beschrijving van het dorp
Venray' kennelijk de tekst van Pascal Schmeits gebruikt. Ook hij noemde de
Grotestraat waar de winkel van de familie Henskens heeft gestaan.
Al deze publicaties hebben gemeen, dat iedere bronvermelding ontbreekt. De suggestie
dat het geboortehuis in de buurt van de 'Jan Hensen koel' gezocht moet worden, kunnen
we op het conto schrijven van Jos Habets. Pascal Schmeits en van Beurden hebben hun
kennis ontleend aan zijn artikel.
9 september 2004 Restauratie gebrandschilderde ramen [kerk in Castenray]
[...] Hans Truijen werd in 1928 in Soerabaja uit Limburgse ouders geboren als één van
een eeneiige tweeling. Zijn vader was de in Venlo geboren Charles Truijen en zijn
moeder heette Van Schoonhoven-van Beurden en was geboren in Roermond.
Toen Hans Truijen vier jaar oud was, keerde het gezin terug van Nederlands-Indië en
woonde tijdelijke in Nijmegen, totdat zijn vader directeur-generaal werd op het
Ministerie van economische Zaken en ze naar Den Haag verhuisden.
22 december 2010 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR VENRAY 18151941
door P.J.A. VAN MEEGEREN 2007
In zijn inspectierapport aan Gedeputeerde Staten wees Doppler op de slechte ordening
van het archief vóór 1916. Hij zou graag zien dat het archief …door bekwame hand
geinventariseerd worde.
Gedeputeerde Staten namen deze aanbeveling over en bracht ze per brief van 13 januari
1928 ter kennis van het gemeentebestuur.
Voor burgemeester O.L.P. van de Loo was dit aanleiding om contact op te nemen met
A.F. van Beurden.
Van Beurden (1857-1934), landmeter en hypotheekbewaarder van beroep, stond bekend om
zijn onderzoek in de archieven van Noord- en Midden-Limburg en publiceerde daarover
in het Limburg’s Jaarboek, het orgaan van het mede door hem opgerichte ‘Limburg’
Provinciaal genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst. De
reputatie van Van Beurden als amateurhistoricus is omstreden. Zijn publicaties
kregen het predikaat ‘hogelijk onbetrouwbaar’ en missen doorgaans een nauwkeurige
bronvermelding. Zo mogelijk nog slechter is zijn reputatie bij archivarissen. In het
verlengde van zijn archiefonderzoek ging Van Beurden archieven ordenen en
beschrijven, hoewel hij hiervoor volstrekt niet gekwalificeerd was. Dit leverde
produkten op - door hem zelf ‘catalogi’ genoemd - die op geen enkele wijze voldeden
aan de eisen van een archiefinventaris. Ook deinsde hij er niet voor terug om
interessante archiefstukken aan het archief te onttrekken en aan zijn eigen collectie
toe te voegen.
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Van Beurden had een bijzondere interesse voor de historie en ontwikkeling van de
Peel. Op verzoek van de gemeente schreef hij in 1917 een brochure over de Venrayse
Peel, waarin hij zich een warm pleitbezorger toonde voor de ontginning van het
gebied. In samenhang hiermee verrichtte hij ook historisch onderzoek om de Venrayse
aanspraken op de Vredepeel te onderbouwen. In 1925 verscheen van zijn hand een
Beschrijving van Venray, die het gemeentebestuur inzette ter promotie van de
gemeente.
Toen burgemeester Van de Loo in 1928 Van Beurden benaderde was hij bezig met het
‘inventariseren’ van de archieven van Bergen en Helden. Hij was bereid dit werk ook
voor Venray te verrichten en vroeg hiervoor de vriendenprijs van 333 gulden.
Dit bedrag bestond uit reis- en logieskosten en kosten van twintig dagen werk tegen
een dagtarief van f 10,- (‘billijk berekend’).
De gemeente van haar kant zou moeten zorgen voor assistentie door secretarieambtenaren en voor de nodige portefeuilles en omslagen. Uiteindelijk werd
overeengekomen dat Van Beurden de klus zou klaren voor 350 gulden zonder mogelijkheid
tot nacalculatie. De raad ging in november 1928 …na een zeer uitvoerige bespreking
en krachtige verdediging van de zijde van het dagelijksch Bestuur… met de uitgave
akkoord, ondanks verzet van het raadslid Odenhoven die alleen wilde instemmen met de
helft van het bedrag met het argument: Laat degenen die na ons komen ook maar
betalen.
In het voorjaar van 1929 nam Van Beurden zijn intrek in hotel De Gouden Leeuw en toog
aan de slag op het raadhuis. In juni 1929 stuurde hij zijn Catalogus van het
gemeentearchief van Venray naar het college van Burgemeester en Wethouders, dat
op zijn beurt een kopie stuurde aan de provincie, in de verwachting aan de eis tot
ordening van het archief te hebben voldaan.
De Catalogus geeft een beschrijving van de archiefstukken die Van Beurden aantrof op
de archiefkamer van het raadhuis, voorzien van een korte inleiding. Bij het ordenen
van de stukken heeft hij geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
archiefvormers. De stukken van het kerspelbestuur vóór 1798 en het gemeentebestuur na
1798 zijn op een hoop geveegd en vervolgens verdeeld over vierentwintig rubrieken.
Binnen elke rubriek zijn de stukken zoveel mogelijk chronologisch in portefeuilles
opgeborgen. Voor de rubriek ‘comptabiliteit’ leverde dit 156 portefeuilles en dozen
op, met stukken die liepen van 1581 tot en met 1927.
Het oordeel van rijksarchivaris Doppler in zijn inspectierapport van 1934 over deze
‘inventaris’ was vernietigend: Van het archief is door een onbevoegde eene
alphabetische lijst gemaakt, welke geenszins aanspraak kan maken op inventaris.
Behalve dat verkeerdelijk het oud archief van voor 1815 vermengd is met de
bescheiden van na dat jaar, zijn ook stukken die tot eenzelfde rubriek behooren,
onder verschillende gebracht. Doppler stelde voor om de archiefstukken
van na 1815 opnieuw te inventariseren, maar hieraan wilde het
gemeentebestuur niet meewerken.
[...]
Het beheer van het archief kreeg in 1965 een belangrijke impuls met de aanstelling
van een gemeentearchivaris. In deze functie werd dr. H.P.H. Camps benoemd, die naast
zijn werk voor het Rijksarchief in Den Bosch, één dag per week voor het Venrayse
archief werkzaam was. Camps maakte een begin met de ontmanteling van de portefeuilles
die Van Beurden had aangelegd.
Hij concentreerde zich daarbij op het archief van de gemeente vóór 1798, het
zogenaamde kerspelarchief. Bij zijn pensionering in 1985 was de inventaris hiervan
gereed.
22 december 2010 DE GEMEENTEGRONDEN IN NOORD-BRABANT EN LIMBURG EN HUNNE ONTGINNING
Een strook grond, waar eeuwenlang oneenigheid over bestaan heeft is het z.g.
Medegebruik, 145 H.A. groot, in de Peel onder de gemeente Helden, waarop ook de
gemeente Maasbree rechten pretendeerde. Hier moge een kort overzicht volgen over het
verloop van dien strijd, volgens het „advies", dat de landmeter A. F. van Beurden
daarover uitbracht *): De eerste kwestie over deze gronden liep niet tusschen Helden
en Maasbree, maar tusschen Maasbree en Sevenum. In 1559 werd op de betwiste plek door
Maasbree en Sevenum geturfd en geweid. Helden had toen geen pretentie. Een accoord
tusschen die beide gemeenten kwam tot stand, waarbij palen geplaatst werden, die nog
bestaan en waarbij de betwiste plek aan Maasbree uitgeleverd werd. Van 1631 tot 1647
diende de kwestie tusschen Maasbree en Sevenum
weer voor de hooge rechtbanken en werd nogmaals de geheele afpaling beschreven,
zooals ze nog bestaat. Zelfs moesten die van Bree aan Sevenum nog uitbetalen 750 Qld.
In dien tijd echter was Helden met pretentiën gekomen; in het accoord van 1647 werd
vermeld, dat deze zaak onbeslist bleef. Op 26 Augustus 1749 werd een overeenkomst
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gesloten tusschen schepenen en gezworenen van Helden en Maasbree, waarbij de limieten
van de beide gemeenten, zoo omtrent het gemeenschappelijk gebruik van den daarin
aangewezen plek Peels, als omtrent het eigendomsrecht van de harde heide zijn
geregeld. [...]
Datum onbekend:
[19??] Genealogie der familie van Beurden (190??; -; 12 p.)
[19??] Peelland en de Limburgsche dorpen langs de Peel en hun ontstaan (?; Claessens;
5 p.)
[19??] Plaatsbeschrijving van Deurne (19??; -; -)
[19??] De H. Geest poth te Amersfoort (19??; -; 8 p.)
Roermondsche schepenzegels (?; Maandbl. Nederlandsche Leeuw XVIII; p. 69, 135)
Uit de registers van Cuyk (?; Maandbl. Nederlandsche Leeuw, XV; p.23)
Familiën de Kesschietre van Havre en Barbou (?; Maandblad Nederlandsche Leeuw,
XIV/XV; p. 165/19)
De Familie Van de Loo, vroeger Van de Loë, Von de Loë, De Loëh, De Loë (?; Maandbl.
Nederlandsche Leeuw, XVII; p. 169)
De familie Cuypers (?; Maandbl. Nederlandsche Leeuw; p. 75)
Geschiedenis van de parochie, het klooster der Carmelieten O. L. V. Broeders en het
H. Bloed te Boxmeer (?; Limburg, III; p. 149)
Een handschrift over de familie Barchman-Wuytiers (uit de XVIIe eeuw) (?; Maandbl.
Nederlandsche Leeuw; p. 45)
Verscheidenheden uit de doop-, sterf- en trouwregisters van Herten (?; Limburg, I; p.
131)
Een Roermondsche familie Timmermans (?; ?; ?0)
De familie Vosterman (?; ?; ?)
Verhaal der rois van Vicaris Bosch en drie andere priesters, verbannen naar 't eiland
Broekhuizen (?; ?; ?)
ROERMONDSCHE VOLKSTUINTJES eere-voorzitter van Beurden ([19250115], NMR; -)
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Inventaris van artikelen over de Roermondse archiefkwestie
[door Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven; versie 18 november 2010;
040-2814621, l.theelen@onsneteindhoven.nl www.theelen.info]
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7 juli 1894 Verslag der Rechtszitting in Kortgeding, belegd voor den President der
Arrondissements-Rechtbank te Roermond.
10 juli 1894

Limburg.

24 juli 1894

Openbare vergadering van den Gemeenteraad van Roermond.

18 december 1894
5245

7 mei 1895

De archiefkwestie.

Raadsvergadering van 4 Mei 1895.

30 mei 1895 Maastricht den 8 April 1895.
Maastricht, den 16 Mei 1895.
5250

15 juni 1895

Geen onderscheiding waard?

5 september 1895 Openbare vergadering VAN DEN Gemeenteraad van Roermond, op Dinsdag
3 September 1895, ten 4 ure namiddag.
5255

10 september 1895

ROERMOND, 10 September. De Archiefkwestie.

19 september 1895

- Hoewel zich Dinsdag-avond een vrij talrijk publiek [...]

12 december 1895
5260

5265

12 december 1895 Openbare vergadering VAN DEN Gemeenteraad van Roermond, op Dinsdag
10 December 1895, des avonds ten half acht ure.
14 januari 1896 Openbare vergadering VAN DEN Gemeenteraad van Roermond, van Maandag
13 Januari 1896, des avonds ten 7 ure.
12 juni 1897

DE ARCHIEFKWESTIE.

21 oktober 1897
5270

5280

Archiefkwestie.

17 januari 1899 Gemeenteraad van Roermond, Openbare vergadering VAN DEN
van Maandag 16 Januari 1899, te 3½ ure nam.,
17 oktober 1899

5275

Archiefkwestie.

Archiefkwestie.

30 december 1899

Rijksarchief in Limburg.

30 december 1899

Gemeenteraadsvergadering

4 maart 1900
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Correspondentie m.b.t. A.F. van Beurden
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25 oktober 2010 A.F. van Beurden en de gouden helm te Helenaveen in 1910
Eindhoven, 25 oktober 2010
Geachte mijnheer van Schoonhoven van Beurden,
Zoals ik gisteren telefonisch beloofde vindt u hierbij als bijlage de vorderingen
m.b.t. de vondst van de Peelhelm in Helenaveen op 17 juni 1910. Ik ben geïnteresseerd
in Helenaveen omdat mijn opa en oma daar een zeer belangrijke rol hebben gespeeld,
maar dan wel later tussen 1922 en 1952. Er is zelfs een Meester Theelenstraat in het
dorp.
Een sensationele gebeurtenis was de vondst van de gouden Peelhelm op 17 juni 1910. Uw
opa heeft daarin ook een grote rol gespeeld. Ik ben op zoek naar documenten vanaf de
vondst tot -zeg- 1925.
Er wordt ook nu nog veel gespeculeerd over de gebeurtenissen destijds. Wellicht
bevinden er zich nog documenten of foto's in uw familie. Een complicatie is de
naamsverandering, maar in de bijlage vindt u een volledig overzicht van uw ooms en
tantes. Wellicht kan dat helpen om aantekeningen die uw opa gemaakt heeft bij het
onderzoek naar de helm - enkele dagen na de vondst - terug te vinden. Ook heb ik de
indruk dat het aantal bewaard gebleven vondsten in het Museum van Oudheden te Leiden
niet overeenkomt met het aantal zoals dat is opgegraven. Wellicht heeft uw opa van de
vinder wat gekregen of achtergehouden. Dat zou dan in de familie moeten zijn
gebleven. Overigens kan het ook zijn dat uw opa de voorwerpen - als hij die in bezit
zou hebben - later heeft weggeschonken, want dat deed hij al eerder, zie 9 april
1910, dus vóór de vondst van de Peelhelm.
Een eigenaardig feit is het volgende: aan de helm ontbreekt één wangstuk. Men heeft
dat later door een goudsmid laten namaken en zo wordt de Peelhelm tegenwoordig
tentoongesteld. Bij de aantekeningen van uw opa in de krant van 25 juni 1910 staat
echter: Ook de mooie zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond
men. Zij zijn 20 cM. hoog, van boven 12 breed en met een sierlijk verloop tot 5 cM.
ingaande.
Al met al zeer eigenaardig, immers waarom zou dit wangstuk helemaal niet gevonden
zijn, terwijl de rest wel volledig was en tot de vondst nagenoeg onbeschadigd in het
moeras lag?
Al met al een zeer interessante gebeurtenis, de vondst is in het buitenland overigens
bekend als de helm van Deurne. En tot heden wordt gespeculeerd over hoe zo'n helm in
het moeras terecht is gekomen.
De tekeningen en aantekeningen die A.F. van Beurden heeft gemaakt zijn de basis
geweest voor de aankoop door het museum te Leiden, een zeer korte tijd na de vondst.
De conservator Holwerda is naar Deurne gekomen met de trein en heeft de helm
meegenomen. Maar ook nu nog verbazen mensen zich erover dat er geen mensen van het
museum eigen opgravingen hebben verricht in de buurt van de vondst. Het was overigens
wel duidelijk dat de vinder Gabriel Smolenaars de hele omgeving nog verder had
omgespit.
Deze brief wordt ook gestuurd aan Prof. dr. Ruurd B. Halbertsma, de conservator
collectie Klassieke Wereld en Provinciaal-Romeins Nederland. Aan hem de vraag of in
de papieren m.b.t. de vondst van de Peelhelm ook het ontbreken van het wangstuk en
andere voorwerpen wordt vermeld. In ieder geval wordt rond 11 mei 1911 door het
Rijksmuseum van Oudheden in het blad Oudheidkundige Mededeelingen een overzicht
gegeven door Dr. Evelein en zijn er ook afbeeldingen van de gevonden voorwerpen
opgenomen.
Indien de zoektocht ergens toe leidt - bijvoorbeeld kennis m.b.t. het verdwenen
wangstuk - zou er wat meer ruchtbaarheid aan gegeven kunnen worden.
Paul Theelen
Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl
www.theelen.info

5340

aan: Victor Truijen, Prof. Boerhaaveweg 95 2251 HZ Voorschoten
van: Paul Theelen, Monarchstraat 19 5641 GH Eindhoven
040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl www.theelen.info
Eindhoven, 28 november 2010

5345

Geachte mijnheer Truijen of familieleden,
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Van de heer A.E. van Schoonhoven van Beurden en zijn achterneef Marc Truijen kreeg ik
uw naam en adres.
Uw grootvader Alexander Franciscus van Beurden was als oudheidkundige de eerste die
de Peelhelm beschreven heeft die op 15 juni 1910 in Helenaveen gevonden is. Zie
hiervoor de bijlage.
Later bleek dat een wangstuk van de Peelhelm (die nu als topstuk in het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden te bewonderen is) ontbrak. Uit de bijlage kunt u vernemen
waarom ik denk dat A.F. van Beurden die misschien heeft verworven, direct na de
ontmoeting van uw opa met de vinder G. Smolenaars uit Meijel.
Bij het overlijden van A.F. van Beurden in 1934 is zijn zeer omvangrijke bibliotheek
op een veiling verkocht. Zijn vrouw was al enige jaren daarvoor overleden. Er moet
nog een restant van zijn bezittingen zijn geweest, dat niet verkocht is op de
veiling.
Hebt u een idee wat daarmee gebeurd is?
Wellicht bevinden zich daarin enkele munten uit ongeveer 320 na C. van Constantijn en
een klein zilveren plaatje van 10 bij 20 cm wat dan het wangstuk moet zijn.
Het is lang geleden, maar deze speurtocht is het waard.
met vriendelijke groeten,
Paul Theelen (wiens grootouders van 1922 tot ca 1985 in Helenaveen hebben gewoond)
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De nalatenschap van A.F. van Beurden
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Als Frans van Beurden in 1934 in Amersfoort
dood. We mogen aannemen dat de kinderen het
verdelen. Eind december 1934 wordt in ieder
in Tilburg geveild; de plaats Tilburg duidt
zoon van Victor van Schoonhoven van Beurden

sterft is zijn vrouw al ongeveer 4 jaar
huis leeghalen en de spullen al dan niet
geval zijn zeer uitgebreide bibliotheek
waarschijnlijk op de betrokkenheid de
of van zwager Bernard Hegeman.

Documenten van van Beurden in het vroegere Rijksarchief te Maastricht, nu RHC Limburg
18.E10 Aanwinst van Beurden 1926. Charters buiten Limburg
16.1112B-1 Kasteel Well 1543-1936: Magazijnlijstvan de archieven van het kasteel Well
01.043 Gemeente en schepenbank Ooijen 1621-1808: Inventaris van het archief van de
gemeente en de schepenbank van Ooijen
18.E06A Losse charters die in 1901 uit het voormalige Rijksarchief te Roermond werden
verworven: 1307-1793
18.A Handschriftencollectie RAL 13e-20e eeuw
344 UITTERKSELS UIT DE REGISTERS VAN GEBOORTEN DER STAD ROERMOND
457 DIXMUYDEN, SUCCESSIE DER GRAVEN VAN DEN BERGH ALS HEREN TE DIXMUYDEN
17.10 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 1863-1965
16.1112A.1 Plaatsingslijst van het kasteel en de heerlijkheid Well
16.1109 Familie van Scherpenzeel Heusch 1386-1896: Inventaris van het archief van de
familie de Heusch, later van Scherpenzeel Heusch
14.D054 Klooster der Ursulinen te Roermond 1646-1798: Magazijnlijst archieven van
kleinere kloosters en stichtingen
14.D040 Begijnhof (Begijnen van Den Nieuwenhof) te Roermond 1279-1784: Magazijnlijst
archieven van kleinere kloosters en stichtingen
01.075 Landen van Overmaas 1423-1795: Inventaris van de archieven van de Landen van
Overmaas
01.061 Schepenbank Mook 1669-1797: Magazijnlijst van de schepenbank Mook
01.060 Schepenbank Heijen: Magazijnlijst van het archief van de schepenbank Heijen
01.059 Schepenbank Gennep 1591-1779: 7 charters, Magazijnlijst van de Heerlijkheid
Gennep
01.033 Gemeente en schepenbank Broekhuizervorst 1436-1814: Inventaris van het archief
van de gemeente en de schepenbank Broekhuizervorst
21.315 Crassier, L.M.E. de, baron: 7 stukken (en aantekeningen) betreffende Neerharen
en Hocht

Onderscheidingen, medailles, zegels
5405

5410

5415

5420

5425

5430

8 juli 1882 - Als blijk van Z. Majesteits goedkeuring en tevredenheid is de bronzen
medaille met loffelijk getuigschrift, ingesteld bij Hoogstdeszelfs besluit van 22
Sept. 1855 nº 64, toegekend aan den heer A. F. van Beurden alhier, wegens het met
levensgevaar redden van een drenkeling uit de Maas op 22 April 1882.
24 maart 1893 - Naar wij vernemen, heeft Z. H. de Paus aan de heeren H. van der
Marck en A. F. van Beurden de nieuw ingestelde “Médaille pontificale” geschonken.
Deze medaille, van zilver vervaardigd, heeft eene middellijn van 2 c.M. Op de
voorzijde bevindt zich de beeltenis van Z. H. Paus Leo XIII, terwijl men op de
achterzijde leest: “Anno L. ab inito episcopatu”.
De medaille wordt gedragen aan een rood moiréé zijden lint met twee witte streepjes
aan de zijden, gelijk aan dat der medaille “Pro Ecclesia et Pontifice”, met dit
onderscheid, dat in de witte streepjes twee geele biesjes voorkomen.
Onlangs mochten bovengenoemde heeren nog eene andere onderscheiding van Z. H.
ontvangen, n.l. eene groote zilveren legmedaille, 3½ c.M. in middellijn, bevattende
aan de voorzijde de prachtig uitgevoerde beeltenis van Paus Leo XIII en aan de
achterzijde de afbeelding van het Vatikaan. De heer van Beurden ontving bovendien
nog uit Rome een fraai schilderstuk, een Italiaansch landschap voorstellende.
Wij wenschen genoemde heeren geluk met de hun tebeurt gevallen onderscheidingen en
voegen er den wensch bij, dat zij nog lange jaren hunne beste krachten aan het
welzijn der goede zaak, die der Kerk, mogen wijden.
25 maart 1893 - Door Zijne Heiligheid den Paus zijn aan de Heeren H. van der Marck,
uitgever en den Heer A. F. van Beurden, landmeter aan het Kadaster, onlangs verleend
aan ieder twee médailles, de eerste een kleine herinneringsmédaille van het 50-jarig
Bisschopsfeest van Z. H., de andere eene groote zilveren pontificale médaille en
zulks naar aanleiding van hunne werkzaamheid in zake het Piusmonument te Rome.
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Wij maken hiervan thans melding, omdat in een paar bladen deze zaak te goeder trouw
onjuist voorgesteld is, als zou genoemden heeren eene nieuw ingestelde orde verleend
zijn. 't Zijn beiden herinneringsmédailles, prachtig van slag en uitvoering, maar
niet bestemd om gedragen te worden.
21 februari 1901 ROERMOND, 21 Februari.
Door H. M. de Koningin is vergunning verleend aan den heer A. F. van Beurden,
landmeter van het kadaster alhier, tot het aannemen van het kruis eerste klasse Pro
Ecclesia en Pontifice, hem door Z. H. de Paus geschonken.
16 april 1901 Pauselijke Onderscheidingen.
Z. H. de Paus heeft, naar men uit Rome meldt, motu proprio de volgende
onderscheidingen toegekend: [...]
Aan den heer A. F. van Beurden en aan den heer H. Van Basten Batenburg,
onderscheidenlijk secretaris en penningmeester van dezelfde bedevaart, het
ridderkruis in de orde van den H. Gregorius den Groote. [...]
25 oktober 1910 - Bij Kon. Besluit is aan den heer A. F. Van Beurden, landmeter van
het kadaster alhier, vergunning verleend tot het aannemen en dragen van het zilveren
eerekruis “Bene Merenti” hem door Z. H. den Paus geschonken.
21 februari 1910 e-mail van G. Venner d.d. 19 november 2010
Op 21 februari 1910 biedt Van Beurden archiefstukken van kasteel Well en andere
archivalia ten geschenke aan. Op 12 maart 1910 verzoekt de rijksarchivaris de
minister van binnenlandse zaken ervoor te willen zorgen dat Van Beurden de
erepenning krijgt die bedoeld is voor hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt
voor de Rijksmusea- en verzamelingen. Dezelfde dag had Van Beurden al weer stukken
ten geschenke en te koop aangeboden, waaronder een incunabel afkomstig uit het
minderbroederklooster te Venray. Een zilveren eremedaille werd op 6 april 1910 door
de minister aan A.F. van Beurden verleend. Op 25 augustus bood hij nog eens
archiefstukken aan, maar die werden niet geaccepteerd, omdat deze niet in het
Limburgse depot thuishoorden.
21 februari 1901 ROERMOND, 21 Februari.
Door H. M. de Koningin is vergunning verleend aan den heer A. F. van Beurden,
landmeter van het kadaster alhier, tot het aannemen van het kruis eerste klasse Pro
Ecclesia en Pontifice, hem door Z. H. de Paus geschonken.
16 april 1901 Pauselijke Onderscheidingen.
Z. H. de Paus heeft, naar men uit Rome meldt, motu proprio de volgende
onderscheidingen toegekend: [...]
Aan den heer A. F. van Beurden en aan den heer H. Van Basten Batenburg,
onderscheidenlijk secretaris en penningmeester van dezelfde bedevaart, het
ridderkruis in de orde van den H. Gregorius den Groote. [...]
21 juni 1921 - Alleen door de vele deskundige bezoekers uit alle oorden des lands
zeer gewaardeerde attractie gold tijdens de Openbare-Leeszaal-dagen de expositie der
zegel-collectie van den heer A. F. van Beurden, in de R. K. Openbare Leeszaal in de
Nieuwstraat. Met loffelijke bereidwilligheid arrangeerde de heer A. F. van Beurden
deze expositie, die uiterst merkwaardig is en hoogst zeldzaam tevens.
Nog eenigen tijd blijft de expositie voor belangstellenden ter bezichtiging,
gedurende de gewone uren van openstelling der Leeszaal.
1 maart 1930 - 26 Febr. j.l. is in de algem. vergadering te Zeist (U.) aan onzen
medewerker, den heer A. F. van Beurden, raadslid te Amersfoort het Witte Mobilisatie
Kruis uitgereikt, een eereteeken ingesteld voor de burgers, die zich van 1914-1918
verdienstelijk maakten voor de gemobiliseerde troepen.
10 september 1932 ONDERSCHEIDING.
Het gemeentebestuur van Roermond heeft bij de viering van het 700-jarig bestaan der
stad aan een vijftiental personen als blijk van waardeering een herinneringsmedaille
geschonken. Een dezer is geschonken aan onzen stadgenoot, den heer A. F. van
Beurden, die eertijds te Roermond woonachtig was en het voorzitterschap van het
Historisch Genootschap te Limburg bekleedde. Vermeld zij nog, dat de heer van
Beurden voor de herdenking van het 700-jarig bestaan nog een speciaal stuk heeft
geschreven, dat met succes is opgevoerd.
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9 juni 1933 - De Oostenrijksche Rijksregeering verleende aan den heer A. F. van
Beurden, alhier, indertijd vertegenwoordiger van Oostenrijk 1913-1918, het pas
ingestelde eereteeken wegens verleenden bijstand aan hulpbehoevende Oostenrijk in
die jaren.

Akten
5505

5510

5515

5520

5525

17 januari 1900 De Heer A. F. van Beurden landmeter van het kadaster te Roermond,
heeft aan het Rijksarchiefdepot in Noord-Brabant ten geschenke aangeboden een aantal
bescheiden betreffende de geschiedenis van Grave, Boxmeer enz., nader omschreven in
de St. Ct. No. 12.
[..] acten afgeschreven door den Heer AF van Beurden te Roermond, die mij mededeelde
dat de Nederlandsche Regeering wellicht er toe zal overgaan om dit archief aan te
koopen. Het zal dus misschien binnenkort in het Algemeen Rijksarchief ter verdere
bestudeering bereikbaar zijn. (1905; De Navorscher, 55; p. 24)
9 april 1910 Wetenschappelijke verzameling.
Door den heer A. F. van Beurden, landmeter van het Kadaster alhier, is aan het
Rijksarchief in Limburg eene belangrijke verzameling archivalia ten geschenke
gegeven, terwijl de heer Van Beurden reeds vroeger meermalen blijk heeft gegeven van
zijne belangstelling in 's Rijks oude archieven door de schenking van
archiefstukken. Naar aanleiding hiervan is aan den heer van Beurden, bij K. B. van
19 Maart de eere-medaille bedoeld bij de Kon. Besl. van 24 Mei 1897 en van 22 Juni
1898 in zilver, toegekend, als blijk van waardeering zijner belangstelling in 's
Rijks wetenschappelijke verzamelingen betoond. St. Ct.
Door geschenk: van den heer A. van Beurden, landmeter van het kadaster te Roermond:
ROERMOND. Broederschap van den H. Franciscus in de kerk [...] (1913; Algemeen
Rijksarchief; -)
Veilingcatalogus, boeken van A. F. van Beurden, 29 december 1934
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Oorkondes voor en door A.F. van Beurden

4 oktober 1890 - Zooals wij onlangs mededeelden, zal de heer P. Th. Houba, griffier
der Staten in dit gewest, Zondag 5 October, den dag herdenken, dat hij 25
onafgebroken jaren in dienst dezer provincie is.
[...] Het geheel is vergezeld van eene oorkonde. Deze oorkonde, vervaardigd door den
heer A F. van Beurden, landmeter bij het kadaster alhier, doet den maker alle eer
aan. [...]
Deze oorkonde is door den heer G. Pisters, op den Steenweg, in eene passende lijst,
zwart met koperen lauwertak, gezet, waardoor genoemde heer wederom bewees, dat in
zijn gerenommeerd magazijn, dergelijke teekeningen en schilderstukken op degelijke
wijze kunnen worden geëncadreerd.
4 november 1890 ROERMOND.
Heden namiddag werd namens het bestuur en de leden door den heer N. Snackers,
voorzitter van Roermonds Mannenkoor, aan den weledel achtbaren heer G. Diepen,
burgemeester der stad, het “diploma als beschermheer” aangeboden.
Het diploma is een keurige penteekening van den heer Van Beurden, die blijkbaar ten
kantore van het kadaster de beoefening der schoone kunst op uitstekende wijze ter
harte neemt.
In de beginletter is het Limburgsch wapen zeer bevallig aangebracht; op zij staat
een minstreel met de luit, als vertegenwoordiger der toonkunst. Aan den voet zetelt
de Roermondsche Stedemaagd tusschen de kathedraal en het oude Munster, omgeven van
een aantal schilden, waarop de kunsten en wetenschappen zijn afgebeeld.
Het geheel is vernuftig ontworpen, netjes afgewerkt en streelt het oog door den
bijzonder zachten kleurengloed.
27 januari 1894 [...] in het middenvak de stamboom met zijtakken, terwijl in den
rand de 36 wapens der aangebrachte geslachten zijn aangebracht.
Het geheel is keurig bewerkt en doet den vervaardiger, den heer A. F. van Beurden,
alle eer aan.
16 mei 1894
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pracht van kleuren, met bekwame kunstenaarshand en een blijvende herinnering aan de
overwinning. Deze werd namens het geheele koor aan den Directeur aangeboden, die
dadelijk den naam van den schilder ried en den heer Frans van Beurden èn het geheele
koor dank zeide voor de attentie. [...]
2 maart 1895 - Dezer dagen werd ons getoond een prachtig staaltje van teeken- en
schilderkunst van de hand des heeren A. F. van Beurden alhier. Het was de naamlijst
der onderafdeeling Euterpe van Roermonds Mannenkoor. In oud-gothieken stijl
uitgevoerd is deze naamlijst een sieraad, dat den maker alle eer doet; een
schildering zoo netjes en zuiver afgewerkt als wij nog zelden zagen.
Euterpe mag haar eerelid, den heer van Beurden, wel dankbaar zijn.
13 oktober 1896 - Naar wij vernemen heeft de heer A. F. van Beurden thans onder
handen genomen een paar prachtige teekeningen, bestemd om als naamlijst te dienen
voor de werkende en honoraire leden van Roerm. Mannenkoor. Deze zullen deze tijding
zeer zeker met vreugde vernemen. Te oordeelen naar een der teekeningen, zal Roerm.
Mannenkoor wederom met eene schoone proeve van Van Beurden's talent verrijkt worden.
22 juli 1897 Het Maandblad van het Genealogisch-heraldiek genootschap De
Nederlandsche Leeuw bevat het portret en wapen van Dr. Cuypers, met een beschrijving
van den familiestam door den heer A. F. van Beurden.
24 augustus 1898 ROERMOND, 25 Augustus.
Een Limburgsch adres aan H. M.
Een uit stijl en kunstoogpunt merkwaardig adres zal ter gelegenheid der
troonsbestijging aan Hare Majesteit aangeboden worden door de Vereeniging der
Limburgsche Burgemeesters en Secretarissen. Op perkament geschilderd, in een
marokijnlederen koker gevat, is het ontworpen naar fraaie XIVe eeuwsche
handschriften, berustende in de Pinakotheek van München. In de beginletter, die
schittert van goud en kleuren, is het wapen van Limburg aangebracht. In de
gepolychromeerde omlijsting de wapens der Limburgsche steden. Veel zorg is er
besteed aan textletters, die als gesteendrukt tusschen den bloemrand uitkomen. Bij
al de schoone adressen, die in de feestdagen aan Hare Majesteit aangeboden worden,
zal dit zeker een waardig figuur maken. Ontwerp en schildering zijn het werk van
onzen stadgenoot, den heer A. F. van Beurden, Landmeter van het Kadaster, wien alle
lof voor de bizonder kunstvolle afwerking toekomt, terwijl dit werk hem zeer zeker
tot groote aanbeveling zal strekken.

5605

24 november 1906 Een jubilé.
Gisterenavond vierde de Koninklijke Harmonie het 12½-jarige jubilé als voorzitter
van den heer Jhr. mr. Eim. van Aefferden. [...] Daarbij werd gevoegd een
penteekening van mevr. Guillaume Dupuis, bevattende de handteekeningen der
bijdragende leden, en ten slotte eene oorkonde van de hand van den heer F. van
Beurden. [...]

5610

1 juni 1928 Gouden feest N.V. Stoomtapijtfabriek Hamers en van Beek.
[...] Nog werd door het personeel aan de firma aangeboden een oorkonde, ontworpen en
geteekend door den heer A. F. van Beurden. Boven deze oorkonde zijn de wapens van
Nederland en Amersfoort aangebracht. [...]

Reisfoto's, albums
5615

5620

5625

3 april 1900 Wereldhulde.
Het album dat namens de kloosters en gestichten aan Z. H. door de Hoofd-Commissie
der Wereldhulde zal aangeboden worden bevat ongeveer 300 gecalligrafeerde bladen,
waaronder verschillende verzamelbladen.
24 april 1900 - De tentoonstelling der 400 gecaligrafeerde, geschilderde en
geteekende bladen van het Nederlandsche Album der Wereldhulde, welke plaats had op
de bovenzaal der Unie, daartoe voor deze gelegenheid welwillend en gratis afgestaan,
werd zeer druk bezocht. Onder de talrijke bezoekers merkten wij o. m. op,
verschillende bekwame vaklieden, specialiteiten op kunstenaarsgebied, en allen waren
vol lof over de aan den dag gelegde kunstenaarstalenten, de weergegeven karakters,
op het papier gebracht met een oneindig geduld en taaie volharding.
Ook op de mindere in de edele teeken- en schilderkunst ingewijde bezoekers maakten
de verschillende gravures, meest eigen ontwerp, een gunstigen indruk en wij
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vermeenen zeer zeker de tolk te zijn van kunstkenners en leeken, wanneer wij een
woord van lof en dank brengen aan de Commissie der Wereldhulde, om aan onze stad de
eer te gunnen deze tentoonstelling in oogenschouw te kunnen nemen.
Het rijke geheel zal bij den H. Vader getuigen van de toegenegenheid der
Nederlandsche Katholieken.
16 augustus 1923 [...] De heer Jorissen reikte daarbij een album over met de namen
der comité-leden en van de voorzitters en secretarissen der vereenigingen. Dit album
heeft een perkamenten band, naar ontwerp en versiering van den weleerw. heer
Croonen, kapelaan der parochie, terwijl de binnenbladen zijn verlucht met
pentekeningen en aquarellen, voorstellende de L. V. toren en de vier R.-K. kerken
van Amersfoort. Het is een werk van den heer A. F. van Beurden. [...]

5640

17 november 1926 JUBILEUM A. F. VAN BEURDEN. Het aangeboden album.
Het fraaie album, dat den heer A. F. van Beurden gisteren bij zijn 50-jarig
ambtsjubileum is aangeboden, is gecalligrafeerd door onzen jongen stadgenoot F. C.
Bührmann, teekenaar aan het kadaster.

5645

Schilderijen, e.d.
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16 oktober 1911 Roermondsche Verloting van 1500 prachtige prijzen en premie ter
gelegenheid van de Tentoonstelling van Handel Nijverheid en Kunst te Roermond van 22
Juli tot 6 Augustus 1911.
Voorts 1484 prachtige prijzen en premie, waaronder diverse schilderstukken van Joh.
Berens, A. F. v. Beurden, Jos. Cremers, Mevr. Marthe Guilleaume Dupuis, Jean Tholen,
alsnog Rijwielen, 50 Spreekmachines ieder met 12 platen, Naaimachines, Meubelstukken
enz. enz. [...]

Huisvesting in Amersfoort

14 december 1926 In de Parochie O. L. Vrouw Hemelvaart bij den heer A. F. van
Beurden, Nieuwstraat no. 21.
29 juli 1927 De Notaris Johs. Knoppers te Amersfoort zal op DONDERDAG 11 AUGUSTUS
1927 des avonds 8 uur in het Hotel “De Zwaan” te Amersfoort publiek verkoopen:
IN DE GEMEENTE AMERSFOORT: Twee aaneengebouwde en in goeden staat van onderhoud
verkeerende Heerenhuizen met schuurtje en tuinen aan de Nieuwstraat nos. 19 en 21,
te veilen in twee perceelen, als:
Perc. 1. Het Heerenhuis met schuurtje en tuin no. 19 groot 1.10 Are.
Verhuurd aan Mej. C. Ockhuisen voor f50.- per maand tot 1 Maart 1928.
Perc. 2. Het Heerenhuis met tuin no. 21 en uitgang naar de Stoovestraat groot 1.70
Are.
Mondeling verhuurd aan den heer A. F. van Beurden voor f150.- per 3 maanden.
Aanvaarding en betaling der kooppenningen voor of op 11 November 1927.
Bezichtiging Dinsdag en Donderdag 's middags van 2-4 uur.
Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris Johs. Knoppers,
Utrechtschepoort, Amersfoort.
20 februari 1934 Men heeft voor de te houden collecte veel collectrices en
collectanten noodig. Zij, die zich hiervoor beschikbaar willen stellen, worden
verzocht zich op te geven bij den secretaris van het werkcomit€, den heer A. F. van
Beurden, Zand 23, alhier. De Pelikaandag en collecte zullen worden gehouden op
Zaterdag 17 Maart a.s.

Nalatenschap na het overlijden

31 maart 1934 A. F. van Beurden. + [zaterdag]
Te Maastricht, waar hij op familiebezoek vertoefde, overleed Dinsdag plotseling der
heer A. F. van Beurden, oud-hypotheekbewaarder te Amersfoort.
Alexander Franciscus van Beurden werd op 28 Juli 1857 te Grave geboren en bereikte
dus den leeftijd van 76 jaren.
Vele jaren was hij landmeter aan het kadaster te Roermond, waarna hij bevorderd werd
tot hypotheek bewaarder te Amersfoort.
De overledene was medewerker van ons blad [Peel en Maas] en leverde vele bijdragen
vooral op het terrein der Limburgsche historie, was Ridder in de orde van den H.
Gregorius, begiftigd met het gouden kruis Pro Eccl. et Pontifice en Officier van
Oranje Nassau.
Zijn opgeruimd gemoed en vriendelijke omgang alsmede zijn ijverige werkzaamheden
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voor allerlei organisaties deden hem vele vrienden verwerven.
Hij ruste in vrede!
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22 december 1934 EEN BELANGRIJKE BOEKENVEILING TE TILBURG.
Zooals in de advertentie van Woensdagavond werd aangekondigd, zal op Spoorlaan 11a
door Antiquariaat “De Kempen” (A. C. M. Pillot) de bibliotheek geveild worden van
wijlen den heer A. F. van Beurden, eertijds woonachtig te Roermond en Amersfoort. In
de zeer overzichtelijke kataloog merken wij vooreerst op een merkwaardige
verzameling werken op topografisch gebied
Alle steden en dorpen vooral van Brabant en Limburg en Gelderland, die op enige
traditie kunnen bogen, zijn door den heer v. Beurden afgereisd en bestudeerd. Zijn
aanteekeningen hierover, zijn in druk of in handschrift, in deze verzameling terug
te vinden. Nu de topografische bestudeering vooral van 't Zuiden, in de laatste
jaren zo sterk het middelpunt van de belangstelling is geworden, zal menigeen, die
zich met de geschiedenis van Brabant en Limburg bezighoudt, hierin wat vinden.
Hierbij aansluitend vinden wij ook enkele honderden nummers algemeene, vaderlandse
en kerkgeschiedenis.
Vergeten we niet de genealogische boeken en verzamelingen, waarin we verscheidene
bekende Tilburgsche namen vinden. Ook is de collectie heraldische werken zeer
interessant.
Tenslotte mogen wij wel wijzen op de zegelverzameling. In keurige witgelakte kastjes
is hier een prachtige collectie zegels te zien, zooals die in dit geheel, wel nooit
meer in Tilburg te zien zal zijn.
Wij raden dan ook iedereen aan, Donderdag en Vrijdag 28 en 29 Dec. eens van de
kijkdagen gebruik te maken en deze verzameling te gaan bezichtigen.
Tenslotte is er nog een varia, waarin ieder die nog wat aan te vullen heeft op 't
gebied van Nederl., Franse, Duitse of Engelse letteren wat zal vinden. Een mooie
reeks van 't tijdschrift voor Geneeskunde, enz. De veiling begint Zaterdagmiddag 20
Dec. om 3 uur.
31 december 1934 EEN LEVENSWERK UITEENGERUKT.
Zaterdagmiddag had de aangekondigde verkooping plaats van den boekenschat van wijlen
den heer A. F. van Beurden, die in zijn lang leven een schat van Boeken had vergaard
niet alleen, doch vele wetenschappelijke en genealogische gegevens, specaal over
Oostelijk Noord-Brabant en Limburg. Er waren velen uit deze gebieden gekomen, ook
uit onze stad waren vele intellectuelen op deze veiling aanwezig en kochten gretig,
zoodat veel schoons in onze stad is gebleven. Verder werd gekocht door de R. K.
Universiteit Nijmegen, prof. dr. Brandsma, Z. N. Antiquariaat, Limburgsch
Antiquariaat, terwijl ook de heer Pillot als commissionnair voor diverse personen en
wetenschappelijke instellingen in Brabant optrad.
Een lang leven van wetenschappelijken arbeid is uit elkaar gerukt, doch wij hopen op
de juiste plaats terecht gekomen.
Brabant mag niets missen.

Voorbeeld van zelfgeschreven(?) artikelen
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5745

18 augustus 1894 - In de vitrine van den heer Pisters, Steenweg, is geexposeerd een
naamlijst voor eene kegelvereeniging te Tilburg, vervaardigd door den heer A. F. van
Beurden. Deze lijst trekt de aandacht en wekt de bewondering der toeschouwers, om
haar juistheid van teekening en zachte kleurenpracht; vooral de bloemranden zijn
meesterlijk bewerkt.
28 november 1896 - In de vitrine van den heer G. Pisters, Steenweg alhier, stonden
geexposeerd het reglement en de naamlijst van Roermonds Mannenkoor, gepenteekend
door den heer A. F. van Beurden, landmeter bij het kadaster te dezer stede.
Beide stukken getuigen van het uitstekend hanteeren van het teekenstift door de
vervaardiger, terwijl de verschillende emblema's in dezelve voorkomende, de
getuigenis afleggen van den heer Beurden's groot opvattingsvermogen.
De lijsten, om dezelve gemaakt, zijn zeer artistiek vervaardigd.

5750

Lidmaatschappen

5755

6 juni 1893 - De heer A. F. van Beurden, landmeter bij het kadaster alhier, is
benoemd tot eerelid van de maatschappij voor letterkunde en wetenschap in Belgisch
Limburg.
14 oktober 1893
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(Uitgave der Oudh. Vereeniging “die Haghe.”)
Reeds vroeger, bij gelegenheid van de omzending van een proefblad eener kaart van
Limburg, door een onzer gewestgenooten vervaardigd, bespraken wij uitvoerig de
eischen, die men aan eene degelijke, goede kaart mag stellen, wel onderscheidende
het doel, waartoe zij gebruikt moet worden. [...]
Het Genootschap “Die Haghe”, dat met zijne jaarboekjes reeds zooveel succes
behaalde, heeft een goed werk verricht met dezen uitgaven. Wij hopen, dat het bij
die eerste welgeslaagde proeven niet zal blijven.
VAN BEURDEN,
Coor. Lid van “die Haghe”.
ROERMOND, 14 October 1893
22 mei 1895 - Tot eere- en correspondeerend lid van het Koninklijk Italiaansch
Instituut te Pisa (Reala accademia Italiana) zijn benoemd de heeren J. M. Janssen,
oud-kolonel en wethouder onzer stad, en A. F. van Beurden, landmeter van het
kadaster, en dat in hunne hoedanigheid van voorzitter en secretaris van het
Provinciaal Genootschap “Limburg.”
29 februari 1896 - In de op 22 dezer gehouden Algemeene Vergadering van het
Genealogisch Heraldiek Genootschap “De Nederlandsche Leeuw”, gevestigd te 'sGravenhage, werd benoemd tot correspondeerend lid, de heer A. F. van Beurden,
alhier.
- De heer A. F. van Beurden te Roermond is benoemd tot tot eerelid van den “Conseil
Héraldique de France” te Parijs.
10 april 1897 - Benoemd tot Correspondeerend lid van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Middelburg o. a. de Heer A. F. van Beurden, landmeter van het
Kadaster te Roermond.
14 november 1899 - Bij besluit van 8 Nov. is onze stadgenoot de heer F. v. Beurden
benoemd tot eerelid van het Institito Ufficiale traldico Italiano, gevestigd te
Rome.
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Verzameling artikelen van A. F. van Beurden m.b.t. de Peel
30 apr 1910
25 jun 1910
27 jun 1910
2 jul 1910
18 jul 1914
31 dec 1917
1 jan 1918
5 okt 1918
5 apr 1919
31 dec 1919
31 dec 1919
19 jun 1920
18 sep 1920
25 jun 1921
12 nov 1921
19 nov 1921
31 dec 1922
1 jan 1925
31 dec 1925
5 sep 1925
4
31
17
24
7
14
28
12
19
19
23
31
7
14
24
22

sep
dec
mrt
mrt
apr
apr
apr
mei
mei
okt
aug
okt
nov
nov
feb
feb

1926
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1930
1931
1931
1931
1934
1936

[19??]
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Limburgsche Sagen en Legenden. SCHATBERG, KRONENBERG, DE MEIR [...]
De merkwaardige vondst in de Deurner Peel.
ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. De merkwaardige vondst in de Deurner Peel.
BUITEN. EEN MERKWAARDIGE VONDST IN DE DEURNER PEEL. (15 JUNI 1910).
Uit de Kranten.
Langs nieuwe banen: een studie over het verkeerswezen in Peelland
De Peel (1917-1918); Katholieke Illustratie; p. 342, 359, 373)
Peel-Buurtspoorweg.
“Peelbelang”
De Limburgsche en Brabantsche Peel (1919; Limburg, XXV; p. 78)
De Limburgsche en Brabantsche Peel (1919; Claessens; 71 p.)
Vergadering Peelbelang Maandag 14 Juni. nm. 7 uur.
Peelkleuren.
Peelplannen.
Het kouter er in!
Het kouter er in!
In de Peel voor duizend jaar (1922; Peelbelang; 24 p.)
A peaceful conquest [the Peel] (1924-1925; Comm. Holl., 5, no 55; p. 29)
De Peel (1925; Van den Munckhof; 29 p.; Centre Céramique CB255C29)
Chroniek der Peel in drie bedrijven.
Voorwoord Ie BEDRIJF. IIe BEDRIJF. IIIe en SLOTBEDRIJF.
De ontginning van de Peel.
Wolvenplaag in de Peel, 1754 (1927; Limburg, XXXIII; p. 144)
Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
Lente in de Peel.
Lente in de Peel. II.
Uit Venray's Archieven. XIV. Bijenkairen in de Peel.
De Hutten in de Peel,
Peelherinneringen
Peelherinneringen
Peelherinneringen Slot.
Op de hooge Peel
Uit Limburg's folkloreschat III. DE VENRAYSCHE PEELREUZEN ([19360222];
Peel en Maas;)
Peelland en de Limburgsche dorpen langs de Peel en hun ontstaan (?;
Claessens; 5 p.)
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