
 

 
 

 

 

  

 

 

Ondertekening bruikleenovereenkomsten Koninklijk 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

Wanneer:  27 oktober, bezichtiging vanaf 13.00 uur, opening programma om 13.45 uur 
Locatie: Avenue Ceramique 250, 6221 KX Maastricht 

Geachte genodigden, leden LGOG, 

Sedert de oprichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
(LGOG) in 1863 heeft het genootschap zich toegelegd op het verzamelen van 
(kunst)historische en archeologische voorwerpen, kaarten, prenten en boeken betreffende de 
Limburgse geschiedenis in de meest brede zin van het woord.  

Vanaf 1968 is een groot deel van deze collectie in bruikleen gegeven aan het in dat jaar 
verzelfstandigde Bonnefantenmuseum te Maastricht. In de loop van tijd heeft dat museum uit 
de collecties van het LGOG onderbruiklenen gegeven aan het Limburgs Museum (historische 
collectie) te Venlo en aan het Centre Céramique (Limburgensia, archeologica, munten en 
penningen) te Maastricht. Andere collecties van LGOG waren reeds eerder ondergebracht bij 
het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (kaarten en prenten) en bij de 
Stadsbibliotheek Maastricht (Limburgensia). In het Bonnefantenmuseum is thans nog alleen 
de kunsthistorische collectie (schilderijen, sculpturen, zilverwerk etc.) van LGOG te 
bewonderen.  

Omstreeks 2009 heeft het Hoofdbestuur van het LGOG besloten de eigen collecties opnieuw te 
inventariseren, en met alle bruikleennemers eigen bruikleenovereenkomsten te sluiten, te 
weten Bonnefantenmuseum, Limburgs Museum, RHCL en Centre Céramique/Stads-
bibliotheek. Alle instellingen zijn hiermee akkoord gegaan.  

Deze nieuwe bruikleenovereenkomsten zullen op zaterdag 27 oktober 2018 ondertekend 
worden waarbij iedere instelling ziin LGOG collectie nader zal introduceren. U bent u van 
harte welkom daarbij aanwezig te zijn, en wel in het auditorium van het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht. 
 

 



 
Programma  

13.00 uur                     Rondleiding langs belangrijke LGOG-bruiklenen in het 
Bonnefantenmuseum onder leiding van conservator Lars Hendrikman. 
Voor de rondleiding dient u zich aan te melden via de link naar het 
formulier onder aan de pagina, maximaal 20 deelnemers. 

U kunt ook op eigen gelegenheid rondlopen. Hiervoor is een routekaart 
verkrijgbaar bij de balie.  

13.45 – 14.00 uur       Opening door A. Cremers, voorzitter van het LGOG 

Informatie en presentatie van de LGOG-bruiklenen: 

14.00 – 14.30  uur       Bonnefantenmuseum (S. Huijts, L. Hendrikman) 

14.30 – 15.00 uur        Limburgs Museum (mw. M. van Meer) 

15.00 – 15.30 uur        pauze 

15.30 – 16.00 uur        Centre Ceramique (W. Dijkman) 

16.00 – 16.30uur         Regionaal Historisch Centrum Limburg (mw. L. Wiggers, J. van Rensch) 

16.30 uur                       Ondertekening van de overeenkomsten en borrel. 

Graag vernemen wij of u bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Meld u aan via 
deze link! Voor nadere informatie over de geschiedenis van onze collecties klik hier. 

Wij ontmoeten u graag op 27 oktober aanstaande. 

Met vriendelijke groet,  

Prof. dr. P.M.J.E. Tummers 

 

Drs. A.M.J. Cremers 

 

Voorzitter Commissie Collecties LGOG Voorzitter LGOG 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6w_8AF_-lZ2XpxsJNgt4p__hgX9aAreClEgIeVpXKNfdz_Q/viewform
https://lgog.nl/de-collecties-van-het-lgog

