
Jaarverslag over 2014 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
Mw. M. Majoor-van Eijndhoven beëindigde in 2014 haar werkzaamheden voor de 
commissie. 

Samenstelling per 31 december 2014 
Dr. A.P.J. Jacobs, voorzitter, mw. drs. L. Wiggers, mw. ir. J.M.M. Jongeling-Rooth en 
drs. H.J.L.M. Boersma MBA q.q. 

De vooralsnog driejaarlijkse studiereiscyclus -Frankrijk, Duitsland, Engeland- bracht dit 
jaar ruim 160 LGOG-leden naar Lotharingen (F). Er moesten vier reizen georganiseerd 
worden om alle belangstellenden een plaats in een van de touringcars van 
Touringcarbedrijf Ghielen te kunnen aanbieden. In het najaar van 2013 werd de 
zesdaagse reis inhoudelijk voorbereid door Antoine Jacobs en Régis de la Haye, terwijl 
Henk Boersma de organisatorische aspecten voor zijn rekening nam. Eind december 
werden de convocaten verstuurd, half januari waren de reizen al nagenoeg volgeboekt. 
Het lijkt erop dat de ‘claim’ op een plaats ieder jaar eerder wordt gelegd. Dat mag als een 
groot compliment voor de reisleiding worden beschouwd. De reisleiding van deze reis 
bestond uit de hiervoor genoemde personen en Joke Jongeling-Rooth, Lita Wiggers en 
Manna Majoor-van Eijndhoven. 

Met Hotel La Bergerie in Rugy als uitvalsbasis werden een ruim aantal 
bezienswaardigheden en plaatsen bezocht die Lotharingen, gelegen op de grens van 
Frankrijk en het Duitse Rijk, kenmerken en hebben gevormd. Er was aandacht voor 
kunst, cultuur, industrieel erfgoed en de onvermijdelijke lieux de mémoire van het vele 
oorlogsgeweld waaronder Lotharingen heeft geleden. Het treinreisje in het steenkoude 
fort Hackenberg, dat deel uitmaakt van de voormalige Maginot-linie, zal wat dat betreft 
zeker niet licht vergeten worden. Maar het bezoek aan het geboortehuis van Jeanne 
d’Arc in Domrémy-la-Pucelle en de rondleiding op Place Stanislas in Nancy zullen ook 
zeker als hoogtepunten van deze studiereis worden beschouwd. 

De administratieve afhandeling, de reisindeling en de financiële afwikkeling van de 
volledig kostendekkende reizen werden door Bureau LGOG verzorgd (Gaby Verhulst en 
Henk Boersma). 

 


