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dat Delhougne open rolde, en weer even snel
dichtrolde. maar waarop Jo toch snel de ontbrekende
schakel had gespiekt die hij nog miste.

Jo heeÍt door a1 deze ervaringen begrepen dat
genealogie het meeste profijt heeft van onderlinge hulp
en uitwisseling van gegevens, uiteraard in verenigings-
verband. Dit heeÍt zijn verdere loopbaan in het
historisch onderzoek ten diepste bepaald en heeft ook
richting gegeven aan al zijn latere initiatieven.

In 1962 werd Jo lid van het LGOG en werd hij
abonnee van de Limburgse Leeuw. Ondertussen
woonde hij in Haarlem en werd daar ook lid van de
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Zrjn
mogelijkheden daar bleven beperkt tot literatuur-
onderzoek.

Op carnavalszaterdag 27 februari 1965 richtte hij
met Jan Nijsten de Familievereniging De La Haye op
en organiseerde met neef Jo Delahaye een f'eest voor
de jongere generaties op kasteel Cortenbach. In
datzelfdejaar 1965 verhuisde hij naar Deventer, om te
gaan werken bij uitgeverij Kluwer. Het uitgeversvak
heeÍi hij daar geleerd. In de Atheneumbibliotheek
aldaar bleken de nagelaten boeken van de Roermondse
genealoog en historicus A. van Beurden te worden
bewaard.

Inmiddels was hij in 1966 getrouwd met Ine Gelissen,
waardoor hij er wat families bij kreeg. Vanwege een
nieuwe baan in 1968 verhuisd naar Heerlen, kon Jo

onderzoek doen op het gemeentearchief aldaar en
maakte hij kennis met de groep, die daar iedere
zaterdagmorgen bijeenkwam, o.a. Jan Quadflieg, Huub
Doftants, Verreck en Specker. De archivaris Van
Hommerich typeert Jo als een 'lastig mannetje', maar
zijn assistent Nic Eussen, de latere gemeentearchivaris
van Sittard, hielp hem goed. In datzelfde jaar, ik
woonde toen in Frankrijk, nam Jo contact met mij op.

In de bibliotheek van Lyon vond ik het boek met de
bron van de vervalste stamboom Delahaye. En samen
met neef Jo Delahaye werd er gestaag doorgewerkt aan

de genealogie Delahaye. Op de fiets allebei door heel

Zuid-Limburg.

In 1968 werd Jo docent Nederlands aan de MTS van
Sittard en verhuisde het gezin in 1970 naar Neerbeek.
ln Neerbeek, zijn nieuwe biotoop, ontplooide hij een

indrukwekkende reeks initiatieven op het gebied van
de regionale geschiedenis en de genealogiebeoefening.

lnitiatiefnemer, dat is misschien wel de term
waarmee we Jo het beste kunnen definiëren. Dat was

ongetwijÍèld ook zijn beste kwaliteit. Jo kon
stimuleren, hij was een goede organisator, maar niet
iemand die de week erna al belde om te vragen hoe het
ging, hij liet de rnensen zelÍhtandig verder gaan, zoals
hijzelf zelfstandig was.

Zijn initiatieven lagen vooral op het gebied van de

regionale geschiedschriiving en de genealogie.In 1972
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Opgegroeid in
Terwinselen onder
Kerkrade, onder de
rook van de kolen-
mijnen, was Jo van
1950 tot 1956 student
aan het kleinseminarie
van de Obiaten in
Ravensbos.r Tijdens
die schooltijd op
Ravensbos was hij al
geïnteresseerd in
genealogie, maar dat
beperkte zich tot de

famiiies van de
Hollandse graven uit de lesboeken geschiedenis.

Enkele leerlingen van dat kleinseminarie, die goede
studenten waren, kregen de gelegenheid om aan het
Bernardinus in Heerlen het gymnasiumdiploma te
behalen. En gewapend met zijn diploma gymnasium
o (aipha) trok Jo voor een studie naar de Universiteit
van Nijmegen. Hij brak echter die studie af na een

conflict met een professor. Daarna volgde een studie
MO Nederlands en een studie MO geschiedenis.

De interesse in de geschiedenis had hij al lang. Hij
kon nog vertellen over meester Toussaint, zijn
onderwijzer in de vijfde klas, en over zijn oma Emma
Delahaye-Beckers in Klimmen, die alsmaar boeken las.

Tijdens zijn studie in Nijmegen kreeg hij aandacht
voor het nageslacht van Karel de Grote en sprak er
over met z)jn Nonk Al, Albert Delahaye, mijn vader,
die toen zijn twijfels over het Karolingisch verleden
van Nijmegen begon te uiten.

Eindejaren 1950 verhuisden zijn ouders en werden ze

buren van de bekende Ger Ramaekers, der Bokke-
riejer.2 Toen die tijdens de vakantie van 1958 zag dat
genealogie een hobby van Jo was, raadde hij hem aan
zich in zijn eigen Íamilie te verdiepen. De genea-

logische interesse verschoof zo van de Karolingers
naar de eigen familie. Ger Ramaekers nam Jo op
sleeptouw naar het rijksarchief waar hij hem aan Johan
Gulikers voorstelde en naar gemeentes, waar ze in de

re-Eisters van de burgerlijke stand mochten snuÍïèlen.
Jo liep al gauw vast met de familie Hoen en hij

stortte zich echter met evenveel enthousiasme op de

Íarnilie van zijn moeder, Delahaye.
Via een dispuutgenoot bracht hij een bezoek aan

Eddy Delhougne in Roermond, die wilde weten wat hij
van Hoen had. wat niet veel was. maar hem een

stamtafel Delahaye liet zien op een groot vel papier,
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was hij met Niek Eyck en Jos Crott een van de
oprichters van de Sectie Genealogie van het LGOG en
werd hij de eerste hoofdredacteur van het Limburgs
Tijdschrift voor Genealogie, dat vanaf 1973 verscheen
De oprichting van een Sectie Genealogie was in die
tijd nog niet een vanzelfsprekendheid. Twintig jaar
tevoren hadden de initiatiefnemers van de Limburgse
Leeuw al geprobeerd om als Sectie bij het LGOG te
komen, hetgeen toen nog stuitte op onwil zo niet
desinteresse van de kant van het toenmalige bestuur.3
Niek Eyck was ook de auteur van de in 1978
verschenen brochure Handleiding voor genealogisch
onderzoek in Limburg, in 1987 opgevolgd door de
eerste druk van de gelijknamige Handleiding door
ondergetekende, uitgegeven door de Stichting
Vrienden van het Rijksarchief in Limburg samen met
de Sectie Genealogie. De Sectie organiseerde vanaf de
oprichting in 1972 talrijke cursussen, contactavonden
en genealogische dagen en verzorgde vele publicaties.

FoÍo van Jo Hoen en Ine Gelissen, gemaakt bij hun
kerkelijk huttelíjk op I 5 november 1966 te Bocholtz.
Voordien trouw,den z.ij op 2l septem.ber te Deventer
voor de wet.

In 1975 vroeg Jacques Aussems hem voor de
Heemkundevereniging Beek, waarvan hij de eerste
voorzitter werd. Voor de geschiedschrijving van die
plaats heeft Jo Hoen enorm veel betekend. Daarvan
getuigt een indrukwekkende reeks publicaties in de
serie Wat Baek ós btrd.

Zoals Jo Hoen vanafhet begin ervan overtuigd was,
niet alleen dat genealogie het beste gedijt in
verenigingsverband, maar ook dat genealogisch
onderzoek gedaan moet worden vanuit de bronnen en
niet vanuit literatuur ofklappers, begon hij in 1915,
samen met Leo van Heur, het "InÍbrmatiecentrum",
waarvoor hrj kopieën van de originele kerkregisters
kocht en tot handzame boekjes vormde, die Leo dan
tegen geringe kosten aan de leden van de Sectie
Genealogie uitleende. Daarmee was hij zijn tijd ver
vooruit. De archiefdiensten zijn pas recentelijk
begonnen archietbestanden integraal beschikbaar te
stellen, nu natuurlijk via internet.a

Reeds in de jaren 1980 had Jo Hoen de mogelijk-
heden van de computer voor genealogisch onderzoek
begrepen. Dank zij de cursussen genealogie die hij gaf
aan de Volksuniversiteit van Geleen, had hij kennis
gemaakt met Arie Marchal (t 2013) en Mart Pfèiffer,
die een systeem voor het indiceren van kerkelijke
registers hadden ontwikkeld. Uit de cursisten wist hij
een groep van ongeveer 50 vrijwilligers te werven die
zich enthousiast stofiten op het indiceren via GRIS,
wat uitmondde in de uitgave van de cd Gendalim.
Hiervan zrln zeven versies verschenen. Daaftoe werd
in 1991 de Stichting Limburgs Genealogisch Archief
in het leven geroepen, waarvan Jo secret:rris werd.
sinds 26 november 2007 Stichting Limburgs Genea-
Iogisch en Geschiedkundig InÍbrmatiecentrum (LGGI)
geheten. Werkte men in de jaren 1980 nog met
cd-roms, in de jaren 1990 kwam daar het internet bij.
en uiteindelijk kwam zo de veel geraadpleegde website
r.',,,',,'i.*ile li:-hL:i'ger':.::i tot stand, een prachtig hulp-
middel voor alle stamboomonderzoekers in Limburs
en omgeving.

De beoefening van de genealogie in Limburg heeft Jo
Hoen sterk bevorderd door het beschikbaar stellen en
het toegankelijk maken van de bronnen. Men kan
immers pas goed onderzoek doen en publicaties
schrijven, als men toegang heeÍt tot de bronnen. En dat
toegankelijk maken van de bronnen was monniken-
werk. De allergrootste map op zijn thuiscomputer \\'as
clan ook de n'rap 'Bronnen'. I,lisschien had Jo eigenlijk
archivaris moeten u orden.r \laar hil had in ieder geval
heel -soed beglepen dat nten als onderzoeker allereerst
over -eoed en volledi-s bronmateriaal moet beschikken.
Vandaar zijn tomeloze inzet voor indiceerprojecten.

Te-irelijk zag hij de noodzaak in van publicaties. Te
veel -senealogische werkstukken blijven immers steken
in tamiliekring. met het risico op termijn verloÍen te

-eaan. In 1978 werd gestaÍt met de serie 'Maaslandse
geslachten', met als eerste deel Tussen Pasen en
Nieuwjaar van Jos Crott. Jo Hoen verzorgde de
typografische kant en was uitgever van de serie.

In 1984 bliezen Jo Hoen en ondergetekende de
Familievereniging Delahaye nieuw leven in en startten
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allereerst met de uitgave van het Journal de ltr Haye.
Dat genealogisch familieblad verscheen gedurende
negenjaar, totdat werd besloten, gezien de voortgang
van het onderzoek, om over te gaan tot de serie Herten
in het Woud, waarvan het eerste deel in 1996
verscheen en het laatste in 2015. Dat laatste deel met
een handig register, gemaakt door Ine, de vrouw van
Jo, die in al zíjn otderzoeken altijd met hem heeft
meegewerkt.s

Jo werd ook de kartrekker voor grensoverschrijdende
euregionale samenwerking in de genealogie, met het
samenwerkingsverband'Trois Frontières',
opgericht in 1987 met vertegenwoordigers van de
Nederlands-Limburgse en de aangrenzende Waalse,
Vlaamse en Rijnlandse genealogische verenigingen,
met vanaf 1989 het kwartaaltijdschift Genealogie
zonder Grenlen, ohne Grenzen, sans frontières,
waarvan hij vijftien jaargangen lang hoofd- c.q.
eindredacteur is geweest.

Vanwege al deze uitzonderlijke verdiensten was het
niet meer dan terecht dat Jo Hoen in 1997 werd
benoemd tot erelid van het LGOG.

Het tegenwoordig "Koninklijke" LGOG en de Sectie
Genealogie verliezen in Jo Hoen een initiatiefnemer,

een onderzoeker, een uitgever, een verenigingsman,
een cursusleider, een publicist, die niet alleen de
genealogie, maar ook de regionale geschiedschrijving
in Limburg de goede weg heeft gewezen. Zoals híj zelf
ook initiatieven nam, projecten initieerde en verder
iedereen zelfstandig liet werken, zo kunnen wij alleen
nog maar zijn voorbeeld volgen.

Noten
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