
Kring Maastricht 

 

Bestuursmutaties 

Kris Förster trad, na een verlenging van zijn bestuurslidmaatschap met ruim een half jaar, op 11 

november 2019 af. Omdat nog geen vervanging gevonden was, werden zijn taken vanaf dat 

moment overgenomen door de overige bestuursleden. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019 

Mw. drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter, mw. dr. M.F.A. (Monique) Dickhaut, vicevoorzitter en 

penningmeester, dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris, drs. K. (Kris) Förster (tot 11 november 

2019), dr. A.P.M. (Fred) Cammaert, mw. mr. L.T.M. (Lucy) Willems en mw. dr. A. (Annemieke) 

Klijn. 

 

Leden 

De kring telde 596 leden per 31 december 2019 (op 31 december 2018 waren dat er 628). Dat is 

een daling van 32 leden.  

 

Activiteiten 

• 7 januari Nieuwjaarsborrel gevolgd door lezing van drs. Fred Ahsmann over Orde en 

Verwarring; de keizerlijke blik op het einden der tijden, gerepresenteerd in het 12de-eeuwse koor 

van de Sint Servaasbasiliek (105 aanwezigen) 

•  4 februari Lezing door drs. Monique Dickhaut over Arcadië voorbij. Kunst en kunstdebat in 

een veranderend Limburg ( 1945 – 1965) (94 aanwezigen) 

• 11 maart Lezing door dr. Willibrord Rutten over “Doezend krenkdes, ein gezondheid”. 

Waaraan ging men vroeger dood ? (60 aanwezigen) 

• 30 maart Excursie ‘Op bezoek bij de buren’ naar Meerssen met een rondwandeling en 

bezoek aan de Basiliek (15 deelnemers) 

• 1 april Algemene Ledenvergadering, gevolgd door lezing dr. Liesbeth Vonhögen over Nu 

alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw (50 aanwezigen) 

• 18 september Start van de serie van filmvertoningen ‘Eindelijk vrij’ (samenwerking met 

Lumière Cinema) 

• 14 oktober Lezing door Paul van der Steen over De ongehoorde helft. De eerste vrouwen 

op het politieke pluche (45 aanwezigen) 

• 11 november Lezing door Arie-Jan van Hees over Operation Linnet II (44 aanwezigen) 

• 2 december Lezing prof. dr. Huub Spoormans over Honderd jaar politiek in Limburg; 

katholieke dominantie, lokalisme en verzuiling (48 aanwezigen) 

 

Project Ken je stad 

Het educatieproject ‘Ken je stad’ kende in 2019 een bescheiden vervolg, dat mogelijk werd 

gemaakt door de financiële steun van de gemeente Maastricht en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Limburg. Opnieuw werden diverse groepen leerlingen van het United World College Maastricht 

(soms letterlijk) meegenomen op een reis door de geschiedenis van Maastricht. Het doel, de 

bewustwording van de geschiedenis en het culturele erfgoed in de stad en hun eigen leefomgeving, 



werd daarmee ruimschoots bereikt. Het project ‘Ken je stad’ zou een structurele financiële basis 

nodig hebben en verdienen om de kennis van en ervaring met de geschiedenis en het culturele 

erfgoed van de eigen stad te kunnen verankeren in het gehele onderwijstraject. 

 

Filmproject ‘Eindelijk vrij’ 

In Cinema Lumière heeft twaalf keer een vertoning van de film ‘Eindelijk vrij’ plaatsgevonden over 

de bevrijding en de eerste dagen na de bevrijding van Maastricht. Deze film, ontstaan dankzij 

samenwerking tussen LGOG kring Maastricht en Cinema Lumière en met medewerking van het 

RHCL, het Limburgs Museum en L1 TV, is uit bekend en nieuw materiaal samengesteld door 

bestuurslid dr. Fred Cammaert. Ook lichtte Cammaert de film voorafgaand aan elke vertoning toe. 

Dankzij sterk verbeterde digitaliseringstechnieken was het na 75 jaar mogelijk de bevrijding te 

(her)beleven op bioscoopformaat. 

 

De Kring Maastricht werd ook in 2019 weer gesponsord door Team Notarissen. Dankzij de vele 

vrijwilligers die ook dit jaar weer de Publications rondbrachten naar de leden, werd het beschikbare 

budget van de kring substantieel vergroot. Zonder de sponsoring en de inzet van de belangeloze 

inzet van de vrijwilligers zou de begroting van de kring Maastricht onder grote druk staan. 

De lezingen werden van januari tot en met april gehouden in Stayokay te Maastricht. Als gevolg 

van de verbouwing van Stayokay heeft de kring voor de lezingen van oktober tot en met december 

moeten uitwijken naar de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Door het late tijdstip waarop deze 

nieuwe locatie kon worden geboekt, is noodgedwongen tweemaal (oktober en november) 

afgeweken van de vaste eerste maandag van de maand. 

 


