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             Jaarvergadering en excursie synagoge en basiliek Meerssen 

   

  Wanneer: zaterdag 15 februari 2020, 10:30 uur  

  Locatie: Bruncherie SillyDays, Markt 5, 6231 LR Meerssen. 

 
 

 

Het bestuur van LGOG Sectie Monumenten nodigt u uit voor de jaarvergadering van de Sectie 
Monumenten op zaterdag 15 februari 2020 in de zaal van bruncherie SillyDays, Markt 5 in 
Meerssen. 
 
Parkeren 
 
De vergaderlocatie is op 350 m (5 minuten lopen) van parkeergarage Proosdijpark, 
Stationstraat 23 Meerssen. 
 
Openbaar vervoer 
 
Station Meerssen is het dichtstbijzijnde station (7 minuten lopen). 
 
Programma 
 

• 10:00 uur Ontvangst met koffie/thee/vlaai in SillyDays. 
• 10:30 uur Aanvang jaarvergadering. 
• 11:30 uur Bezoek synagoge Meerssen met toelichting door de heer Ger Kockelkorn. 
• 12:30 uur Lunch in SillyDays.  
• 13:30 uur Rondleiding basiliek Meerssen. 
• 15:30 uur Afsluiting bij SillyDays. 

 
Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter. 
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2. Mededelingen vanuit het bestuur. 
3. Verslagen van de Jaarvergadering van 16 februari 2019 in Blerick en de bijzondere 

algemene ledenvergadering van 30 maart 2019 in Haelen. 
4. Jaarverslag 2019 van de secretaris. 
5. Financieel Jaarverslag over 2019 van de penningmeester. De drie verslagen ad 3, ad 4 en 

ad 5 zijn op de vergadering beschikbaar en zijn ook op aanvraag vóóraf verkrijgbaar via 
de secretaris, voor het e-mail adres zie hierboven. 

6. Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2019. 
7. Decharge van penningmeester en bestuur over het jaar 2019. 
8. Benoeming Kascontrolecommissie 2020. 
9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de secretaris mw. Ellie Peerboom en de heer Frank 

Bouts. De heer Servé Minis stelt zich verkiesbaar als bestuurslid en er resteert een 
vacature. 

10. Jaarprogramma 2020. Het bestuur stelt voor (onder voorbehoud): 
a. 25 april: Dagexcursie Eben-Emael (B) en Jezuïetengrot Maastricht. 
b. Juni: Lezing en bus tour wederopbouw Midden-Limburg i.v.m. 75 jaar bevrijding. 
c. Juli: Dagexcursie Essen (D) met mijnverleden en Bauhaus. 
d. Augustus: Tweedaagse excursie Amiens met 800 jaar kathedraal (met polychromie 

via lasershow) en wederopbouw. 
e. 24 oktober: Dagexcursie Keulen onder leiding van Ellie Peerboom. 
f. 14 november: Lezing en rondleiding Munsterkerk Roermond door Erik Caris i.v.m. 

800 jarig jubileum met bezoek aan thematentoonstelling. 
11. Rondvraag, 
12. Sluiting 
 
 
Programma Meerssen 
 
Joodse synagoge   
 
Aansluitend aan de vergadering, en nog voor de 
lunch, brengen we een bezoek aan de Joodse 
Synagoge. Dit rijks beschermde monument ligt 
enigszins terug van de rooilijn van de 
Kuileneindestraat, bovenaan een trap. Het 
ontwerp is van architect/aannemer Johannes 
Lemmens uit Beek, tevens burgemeester van 
Beek. Het is een van de vier nog in Limburg 
aanwezige synagogen en werd van 1853 tot 1947 
voor de eredienst gebruikt. Na de deportatie van 
de joden uit Meerssen kwam de synagoge in 
verval. De synagoge werd in 1989 gerestaureerd 
en doet sindsdien dienst als Leerhuis. In 1992 
werden de monumentale bronzen deuren van de 
Maastrichtse kunstenaar Appie Drielsma 
geplaatst, die tot op heden de synagoge sieren. 
De heer Ger Kockelkorn leidt ons rond en geeft 
toelichting. De heer Kockelkorn is in Limburg 
geen onbekende. Hij was gedeputeerde van de 



provincie Limburg en oud-burgemeester van de gemeente Meerssen. In het gebouw zijn twee 
actuele exposities te zien over Joodse onderduikers in Meerssen en Limburg in het kader van 
75 jaar bevrijding. De exposities zijn ondergebracht in kasten, waarbij elke kast zijn eigen 
onderwerp heeft: 
 
Bezoek Basiliek van Meerssen 
 
De Basiliek van het Heilig Sacrament, Sint-
Bartholomeusbasiliek of Basiliek van 
Meerssen is een rooms-katholiek kerkgebouw. 
De parochiekerk is gewijd aan het Heilig 
Sacrament en aan de apostel Bartolomeüs en 
werd op 16 juni 1938 door paus Pius XI 
verheven tot basilica minor. De kerk is een 
voorbeeld van rijpe Maasgotiek en geldt als 
het hoogtepunt van deze stijl in Nederland. Het 
gebouw is sinds 1967 een rijksmonument. 
 
De basiliek kent een lange en complexe 
bouwgeschiedenis. Meerssen zou al in de 
vroege middeleeuwen een palts hebben 
bezeten. Hier verbleef een deel van de 
delegaties die in 870 het Verdrag van 
Meerssen sloten. De paltskapel bevond zich op 
de plaats van de huidige basiliek. In 968 
schonk koningin Gerberga van West-Francië 
de palts aan de benedictijner monniken van 
Reims, die er een proosdij vestigden. Kort na 1100 werd de kerk verbouwd tot een romaanse 
kerk. Diverse keren werd de kerk door brand verwoest, herbouwd, bijgebouwd en de nodige 
keren gerestaureerd. De basiliek bestaat uit een schip van drie gotische en drie neogotische 
traveeën, een 14e-eeuws transept en een even oud koor. Vrijwel het gehele interieur van de 
kerk is ontworpen door Pierre Cuypers. De tegen de zuidzijde van het koor gebouwde 
neogotische sacristie dateert uit 1878. Aan de noordoostzijde van de kerk staat de opvallend 
neogotische grafkapel van de Maastrichtse fabrikantenfamilie Regout uit 1869.  
 
Bij de restauratie van 1936-'38 werd het schip door architect Jos Cuypers aan de westzijde 
met drie traveeën verlengd en werd de neogotische dakruiter vervangen door een soberder 
variant. Een restauratie van het exterieur vond plaats in 1986-'88. Hierbij werden onder 
andere een deel van de pinakels vernieuwd. De laatste restauratie aan de glas-in-loodramen 
en sacramentstoren was in 2012-'15. 
 
Aanmelden en bijdrage 
 
Voor een goede organisatie van deze vergadering en excursie vragen we u zich op te geven 
vóór 12 februari 2020. De kosten voor de lunch en het programma over Meerssen bedragen 
€ 15,-. Dit bedrag kunt u overmaken op het rekeningnummer NL88 INGB 0007 811398 t.n.v. 
LGOG-Sectie Monumenten. Graag uw mobiel nummer, naam c.q. namen én uw 
woonplaats(en) opgeven in verband met organisatie en bereikbaarheid (eventueel apart per 
mail aan hmjhermans@outlook.com). 
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Bij vragen kunt u contact opnemen met: 
 

• mw. J. Jongeling, voorzitter, tel. 06-21 245 712. 
• dhr. H. Hermans, penningmeester, tel. 06-57 382 430. 

 
 


