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Samenstelling van de commissie per 31 december 2011: 
Dr. G.H.A. Venner, voorzitter, Drs. F.J. Hermans, Drs. E.J. Harenberg, Dr. A.P.J. Jacobs, 
Drs. A.M.P.P. Janssen, Prof. Dr. C.J.H.M. Kneepkens, Mevrouw Dr. G. Van Synghel, 
Prof. Dr. L.H.M. Wessels. 
Met ingang van 1 oktober 2011 nam Drs. Th.J.F.R. Bovens wegens wisseling van 
werkkring ontslag als lid. Hij werd opgevolgd door Prof. Dr. L.H.M. Wessels. 

Het bestuur van LGOG heeft op 7 oktober 2010 de Commissie Bronpublicaties opgericht 
met als taakomschrijving: het onderzoeken van de bronnen voor de Limburgse 
geschiedenis die, gezien de verhouding tijd/middelen en kwaliteit, in aanmerking komen 
om digitaal en/of analoog gepubliceerd te worden. Het begeleiden van het uitgeven van 
deze bronnen. 

De commissie heeft zich beziggehouden met de op handen zijnde publicatie van de 
schepenoorkonden van Maastricht en Sint-Pieter daterend vóór 1300 die naast een 
uitvoerige inleiding de teksten van meer dan honderd Latijnse oorkonden en de 
Nederlandse vertaling bevat. Aan de orde kwam eveneens het vlot trekken van het lang 
geleden door de heren Deblon, Grauwels en Munsters gestarte project tot publicatie van 
de registers van de aartsdiaken van Kempenland in het bisschoppelijk archief te Luik. 
Deze registers uit de vijftiende en zestiende eeuw bevatten een schat aan gegevens 
over de altaren en dienstdoende priesters in de dekenaten Maaseik, Susteren en 
Wassenberg. 

Een project van lange adem is het uitgeven van oorkonden in origineel of afschrift 
aanwezig in de archieven van in het huidige Limburg gevestigde met name kerkelijke 
instellingen. Wanneer de einddatum op 1300 wordt gelegd, komen nog zo’n vijfhonderd 
oorkonden in aanmerking. Het verdient volgens de commissie de voorkeur om 
oorkonden per archieffonds uit te geven, omdat dan de kosten en de tijdsduur te 
overzien zijn. Uitgangspunt is voorts dat de wetenschappelijke standaard wordt 
gehanteerd die voor andere recente Nederlandse oorkondenboeken (Noord-Brabant, 
Gelderland) geldt. Het eerste kleinschalige project in dezen zou de uitgave van de 
oorkonden van het klooster Houthem Sint-Gerlach kunnen zijn. 

 


