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Activiteit:  Lezing door Wim Luinge over  

 Roermondse landschappen - een geschiedenis  
 

Wanneer: maandag 5 september 2022 om 19.30 uur 

Locatie: De Oranjerie, Kloosterwandplein, Roermond 

 

Roermond, augustus 2022  

 

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de zesde lezing 

in 2022.  

 

Wim Luinge (Amsterdam, 1951), haalde in 1970 zijn hbs-b 

diploma aan de Rijks hbs in Bergen-op-Zoom, en studeerde 

Engelse taal- en letterkunde in Tilburg en Nijmegen. Vanaf 

1973 stond hij voor de klas als leraar Engels; van 1975 tot 2007 

aan Scholengemeenschap St Ursula in Horn. Leukemie maakte 

een vroegtijdig einde aan het leraarschap, maar dankzij de 

moderne medische wetenschap heeft hij zijn gezondheid terug, 

en heeft hij weer tijd om zich te wijden aan zijn grootste hobby, 

tekenen en schilderen. Hij maakt graag landschappen en 

stadsgezichten in een gedetailleerde, figuratieve stijl, met een 

romantische inslag. Af en toe krijgt hij een opdracht, en 

verkoopt hij een van zijn werken; de opbrengst schenkt hij 

steevast aan het Kankeronderzoekfonds Limburg.  

Zijn werk is te zien op zijn website: wimluinge.wordpress.com 

 

Het begon met de maquette van Roermond die indertijd in het Cuypershuis stond, en nu te 

zien is in het Historiehuis. Wim Luinge maakte er in 2004 een aantrekkelijke tekening van met 

een mooie lucht en een groen landschap eromheen. 

Maar al gauw bleek dat er in de detaillering van alles mis was. Zo was er een natte gracht te 

zien, terwijl die er nooit is geweest; de stadsgracht was in werkelijkheid droog.  
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Wim vond dat hij zijn werk moest overdoen, en deze keer goed. Met deskundige hulp van o.a. 

Gerard van de Garde kwam zo de grote tekening tot stand van Roermond in vogelvlucht, anno 

1700. Dat was het begin van een serie 

historische tekeningen, die steeds geïnspireerd 

waren door bestaande historische prenten, van 

onder meer Jean de Beijer, Frans van 

Aefferden, en Alexander Schaepkens. Om zo 

dicht mogelijk bij de authentieke situatie te 

komen was ook een zorgvuldige studie van 

historisch kaart- en fotografisch materiaal 

nodig. Op deze manier is een serie ontstaan 

van een dozijn gekleurde tekeningen in 

aquareltechniek van bekende Roermondse 

lokaties in een historische setting. Een van de 

laatste is de grote tekening van de Onze Lieve Vrouwe Munster abdij anno 1775, gemaakt in 

samenwerking met Erik Caris, die de tekening opnam in de in 2020 verschenen uitgave De 

Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van 

een vrouwenklooster. 

Wim vertelt over de ontdekkingen die hij deed tijdens het maken van zijn tekeningen, en over 

de teken- en schildertechniek die hij gebruikt. 

 

Voor het huidige seizoen zijn nog twee lezingen gepland: 

- 3 oktober: H. Kolkman: van Nepakris tot Solvay chemie 

- 7 november: Prof. Jos Benders : Roermondse numismatiek 

 

De lezingen vinden plaats in: 

Theaterhotel De Oranjerie (Kloosterzaal), Kloosterwandplein 12-16.  

 

- In de Kloosterzaal van de Oranjerie is slechts plaats voor 73 personen.  

- Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient 

u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres: 

info@lgog-roermond.nl met vermelding of met u een introducé(e) meekomt.  

- Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld, 

een bevestiging per e-mail.   

 

LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

 

 

 

 

 

 

 

DRINGENDE OPROEP 

 

LGOG Kring Roermond zoekt op korte termijn nieuwe bestuursleden. Wie bereid is 

op deze wijze onze LGOG-activiteiten te ondersteunen, kan zich aanmelden bij 

info@lgog-roermond.nl  of contact opnemen tijdens onze bijeenkomsten of 

rechtstreeks met onze voorzitter Hein van der Bruggen. 

mailto:info@lgog-roermond.nl

