
Kring Maastricht 

 

Bestuursmutaties 

Eric Lemmens en Fred Cammaert traden in de uitgestelde ALV op 5 oktober 2020 af. In diezelfde 

vergadering trad Lucie Bastiaens toe tot het bestuur van de kring Maastricht. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 

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

penningmeester en plaatsvervangend secretaris, mw. L. (Lucie) Bastiaens MA, mw. dr. A. 

(Annemieke) Klijn en mw. mr. L.T.M. (Lucy) Willems. 

 

Leden 

De kring telde 609 leden per 31 december 2020 (op 31 december 2019 waren dat er 595). 

 

Activiteiten 

• 6 januari Nieuwjaarsborrel gevolgd door lezing van dr. Jacques van Rensch en Arnold 

Truyen (Restauratieatelier Limburg) getiteld Het Mennekesaltaar in de Sint-Sevaasbasiliek 

(81 aanwezigen) 

•  3 februari Lezing door drs. Frank Hovens getiteld Navagne, een Spaans fort aan de Maas 

(100 aanwezigen) 

• 5 oktober Lezing door dr. Annemieke Klijn en Odin Essers MA getiteld De jezuïeten als 

bruggenbouwers tussen Oost en West (30 toehoorders en 396 online toehoorders) 

• 2 november Lezing door dr. Lambert Jacobs getiteld Charles Roemers (1748-1838). Een 

Maaslandse regent in roerige tijden (348 online toehoorders) 

• 7 december Lezing dr. Lou Spronck getiteld Aajt Mestreechs/Oud Maastrichts (448 online 

toehoorders) 

 

2020 was voor heel de wereld en dus ook voor de LGOG-Kring Maastricht zonder twijfel het meest 

memorabele jaar in de recente geschiedenis. In januari en februari vonden de lezingen plaats in de 

Jan van Eyck Academie, hetgeen als gevolg van de slechte bereikbaarheid van gebouw en vooral 

zaal, resulteerde in relatief bescheiden aantallen toehoorders.  

De onstuitbare opmars van het coronavirus leidde op 23 maart tot de afkondiging van strenge 

maatregelen en zelfs een zogenaamde ‘intelligente lockdown’. Samenkomsten werden verboden, 

maar de lezing van Lambert Jacobs, die voor die avond stond gepland, was inmiddels al 

geannuleerd. Dat ook de overige lezingen en excursies van het voorseizoen van 2020 zouden 

moeten worden afgelast, vermoedde op dat moment nog niemand.  

In een zomer waarin het leven weer enigszins normale vormen aannam, plande het bestuur 

hoopvol het programma voor zowel de laatste maanden van 2020 als voor het gehele kalenderjaar 

2021. Alle lezingen zouden weer kunnen plaatsvinden in het inmiddels verbouwde Stayokay. De 

oplopende besmettingscijfers leidde echter opnieuw tot verscherpte maatregelen en op 28 

september werd bepaald dat slechts dertig personen op anderhalve meter afstand in een openbare 

gelegenheid bijeen mochten komen. Met hulp van Justine Camps, medewerkster van het Bureau 



van het LGOG, werd een livestream-verbinding tot stand gebracht, zodat ook al die andere leden 

de lezing van Annemieke Klijn en Odin Essers online konden volgen.  

Deze lezing op 5 oktober zou de enige gecombineerde fysieke en online lezing van 2020 zijn, want 

op 14 oktober werden strengere maatregelen afgekondigd, die het houden van een fysieke 

bijeenkomst onmogelijk maakten. Toch konden de lezingen van 2 november en 7 december, met 

dank aan de sprekers Lambert Jacobs en Lou Spronck, doorgang vinden, zij het uitsluitend online.  

Opmerkelijk is dat de online-lezingen zonder uitzondering ruim drie- tot wel viermaal zoveel 

toehoorders trokken dan een ‘normale’ lezing. In de toekomst zal een combinatie van een fysieke 

lezing voor hopelijk ooit weer een goed gevulde zaal en een online-registratie wellicht een 

interessante optie zijn. 

 

Het project ‘Ken je stad’ heeft helaas geen vervolg gekregen in 2020 omdat het niet mogelijk was 

opnieuw een beroep te doen op subsidie van de gemeente Maastricht. Dankzij de rondleidingen 

door Maastricht die Kris Förster en Lucy Willems via ‘Kaleidoscoop’ hebben gegeven aan 

schoolklassen, heeft ‘Ken je stad’ in bescheiden vorm toch opnieuw gestalte gekregen. De hoop is 

op termijn het culturele erfgoed te kunnen verankeren in het curriculum van de Maastrichtse 

cultuureducatie. 

 

De Kring Maastricht werd ook in 2020 weer gesponsord door Team Notarissen. Dankzij onze 

sponsor en de vele vrijwilligers die ook dit jaar weer de Publications rondbrachten naar de leden, 

werd het beschikbare budget van de kring substantieel vergroot. Zonder sponsoring en de inzet 

van de belangeloze inzet van de vrijwilligers zou de begroting van de kring Maastricht onder grote 

druk staan. 

 


