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De nalatenschap van A.F. van Beurden
Als Frans van Beurden in 1934 in Amersfoort sterft is zijn vrouw al ongeveer 4 jaar 
dood. We mogen aannemen dat de kinderen het huis leeghalen en de spullen al dan niet 
verdelen. Eind december 1934 wordt in ieder geval zijn zeer uitgebreide bibliotheek 
in Tilburg geveild; de plaats Tilburg duidt waarschijnlijk op de betrokkenheid de 
zoon van Victor van Schoonhoven van Beurden 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
8 jul 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 mrt 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 mrt 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 feb 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 apr 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 okt 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 feb 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.

25 okt 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 feb 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 apr 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 jun 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 mrt 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 sep 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 
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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.

9 jun 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
17 jan 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 apr 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 

Oorkondes voor en door A.F. van Beurden
4 okt 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 nov 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 jan 1894 [...] in het middenvak de stamboom met zijtakken, terwijl in den rand de 
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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 [...] 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. [...]

2 mrt 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 okt 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 jul 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 aug 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.

24 nov 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. [...] 

1 jun 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. [...]

1 jun 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
3 apr 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, 
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waaronder verschillende verzamelbladen.

24 apr 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.

16 aug 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. [...]

17 nov 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. 

Schilderijen, e.d.
16 okt 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 dec 1926 In de Parochie O. L. Vrouw Hemelvaart bij den heer A. F. van Beurden, 
Nieuwstraat no. 21.

29 jul 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 feb 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.
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Nalatenschap na het overlijden
31 mrt 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!

22 dec 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 dec 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
18 aug 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 nov 1896 - In de vitrine van den heer G. Pisters, Steenweg alhier, stonden 
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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.
 
Lidmaatschappen
6 jun 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 okt 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

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 feb 1896 - In de op 22 dezer gehouden Algemeene Vergadering van het Genealogisch 
Heraldiek Genootschap “De Nederlandsche Leeuw”, gevestigd te 's-Gravenhage, 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 apr 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 nov 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 Limburgsche Sagen en Legenden. SCHATBERG, KRONENBERG, DE MEIR [...] 
25 jun 1910 De merkwaardige vondst in de Deurner Peel. 
27 jun 1910 ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. De merkwaardige vondst in de Deurner Peel. 
 2 jul 1910 BUITEN. EEN MERKWAARDIGE VONDST IN DE DEURNER PEEL. (15 JUNI 1910). 
18 jul 1914 Uit de Kranten. 
31 dec 1917 Langs nieuwe banen: een studie over het verkeerswezen in Peelland
 1 jan 1918 De Peel (1917-1918); Katholieke Illustratie; p. 342, 359, 373)
 5 okt 1918 Peel-Buurtspoorweg. 
 5 apr 1919 “Peelbelang” 
31 dec 1919 De Limburgsche en Brabantsche Peel (1919; Limburg, XXV; p. 78)
31 dec 1919 De Limburgsche en Brabantsche Peel (1919; Claessens; 71 p.)
19 jun 1920 Vergadering Peelbelang  Maandag 14 Juni. nm. 7 uur.
18 sep 1920 Peelkleuren. 
25 jun 1921 Peelplannen.
12 nov 1921 Het kouter er in!
19 nov 1921 Het kouter er in!
31 dec 1922 In de Peel voor duizend jaar (1922; Peelbelang; 24 p.)
 1 jan 1925 A peaceful conquest [the Peel] (1924-1925; Comm. Holl., 5, no 55; p. 29)
31 dec 1925 De Peel (1925; Van den Munckhof; 29 p.; Centre Céramique CB255C29)
5 sep 1925 Chroniek der Peel in drie bedrijven.

Voorwoord  Ie BEDRIJF.  IIe BEDRIJF.  IIIe en SLOTBEDRIJF.
 4 sep 1926 De ontginning van de Peel.  
31 dec 1927 Wolvenplaag in de Peel, 1754 (1927; Limburg, XXXIII; p. 144)
17 mrt 1928 Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
24 mrt 1928 Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
 7 apr 1928 Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
14 apr 1928 Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
28 apr 1928 Vijf eeuwen van stillen krijg in de Peel.
12 mei 1928 Lente in de Peel.
19 mei 1928 Lente in de Peel. II.
19 okt 1929 Uit Venray's Archieven. XIV. Bijenkairen in de Peel.
23 aug 1930 De Hutten in de Peel, 
31 okt 1931 Peelherinneringen
 7 nov 1931 Peelherinneringen
14 nov 1931 Peelherinneringen  Slot. 
24 feb 1934 Op de hooge Peel
22 feb 1936 Uit Limburg's folkloreschat III. DE VENRAYSCHE PEELREUZEN ([19360222]; 

Peel en Maas;) 
[19??] Peelland en de Limburgsche dorpen langs de Peel en hun ontstaan (?; 

Claessens; 5 p.)
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