
 

 

 

 

 

 

 

 Kring Maas en Niers 

  

 Mw. L. Smits-Jacobs 

 Secretaris 

 0485-211822 

 lgog.maasenniers@gmail.com 

 

 

 

 

Activiteit: Jaarvergadering en aansluitend lezing ‘De Kulturkampf en de 
kloosters in Limburg 

 
Wanneer: Donderdag 31 maart a.s., aanvang vergadering 19:30 uur 
Locatie: Café Zaal Buurman (voorheen De Pub) Ottersum, St. Janstraat 48  

 

 
Gennep, 7 maart 2022 
 
Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers en andere belangstellenden, 
 
Het bestuur van de Kring Maas en Niers nodigt u uit voor de jaarvergadering die gehouden 
wordt op donderdag 31 maart om 19:30 uur. De agenda vindt u bij deze uitnodiging (zie 
bijlage). Aansluitend aan deze korte vergadering volgt de lezing De Kulturkampf en de 
kloosters in Limburg door Professor Dr. Peter Nissen. 
 
De lezing 
 
Aan het eind van de negentiende eeuw streken maar liefst 45 Duitse 
kloostergemeenschappen op Limburgse bodem neer. Ook in verschillende dorpen in Noord-
Limburg vonden Duitse kloosterlingen een (soms slechts tijdelijk) nieuw thuis. Zo vestigden 
de Duitse zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, gevlucht vanuit Münster, zich in 1881-
1882 in een voormalige herberg in Ottersum, die uitgroeide tot het internaat Maria Roepaan. 
Verschillende gevluchte Duitse zustergemeenschappen vonden tijdelijk in Mook een 
onderkomen en de jezuïeten vestigden zich in kasteel Bleijenbeek in Afferden.  
 
De komst van de Duitse kloosterlingen had te maken met een strijd tussen de Pruisische 
overheid en de rooms-katholieke kerk in Duitsland die bekend is geworden als de 
Kulturkampf. Wat was de voorgeschiedenis van die strijd en waarin uitte het conflict zich? 
En waarom werden de pijlen juist op de kloosters gericht? En vervolgens: waarom vestigden 
zich zoveel Duitse kloostervluchtelingen in de Nederlandse provincie Limburg? En welke 
betekenis hebben zij hier gehad? Een belangrijk deel van de Duitse katholieke 
kerkgeschiedenis heeft zich namelijk op Limburgse bodem afgespeeld. 



 
De spreker 
 
Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij predikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse 
gemeente in Nijmegen. Behalve over zijn vakgebied publiceerde hij ook veel over de 
regionale geschiedenis van Limburg en Noord-Brabant, waaronder een stadsgeschiedenis 
van Roermond. 
 
Praktische informatie 
 
Als u wilt deelnemen aan de jaarvergadering (alleen voor leden) en de lezing, dan bent u om 
19:30 uur welkom bij Buurman. Heeft u alleen belangstelling voor de lezing dan gaat de deur 
om 20:00 uur voor u open. De entree voor niet LGOG-leden bedraagt € 3,00 per persoon.  
 
Wij zien u graag op 31 maart a.s.! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur Historische Kring Maas en Niers  
 
 
Bijlage: Agenda Agenda Jaarvergadering 31 maart 2022 
      

1. Opening door de voorzitter. 
2. Verslag van de jaarvergadering van 23 september 2021. 
3. Bestuur en bestuursmutaties. Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden. Er hebben zich 

in het afgelopen jaar geen mutaties voorgedaan.  
 
 Rooster van aftreden: 
 
  mv. L. Smits  2023 
  mv. M. Lam  2024 
  dhr. E Rijniers 2025 
  mv. C. Gotink 2026 
  
 Leden van de Historische Kring kunnen eveneens kandidaten voordragen. Een  
 voordracht moet uiterlijk voor aanvang van de vergadering van 31 maart a.s.  
 schriftelijk en door meerdere leden mede ondertekend bij het bestuur ingediend  
 worden.  
 

4. Jaarverslag 2021 van de secretaris. 
5. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester.  

 Het financieel verslag ligt ter inzage tijdens de vergadering.  
6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2021.  
7. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2022.  
8. Overzicht kringactiviteiten voor 2022 (onder voorbehoud). 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting van de vergadering.  


