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1  Met dank aan allen die 
ons van de benodigde 
gegevens hebben voor-
zien. 



Beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der 
Nederlanden

Genootschapsbestuur

Bestuursmutaties
Teruggetreden uit het bestuur is in 2020 mr. 
Frank Bouts, toegetreden zijn Joyce van 
Cruchten en Jacques van Rensch, die tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 28 september 
het voorzitterschap op zich nam. 

Samenstelling van het genootschaps- 
bestuur per 31-12-2020

Mr. dr. Th.J. ( Jacques) van Rensch (voorzitter), 
drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen (secretaris), drs. 
J.H.H. ( Jos) Peeters (penningmeester), I.J.J.G. 
(Ingrid) Buchem-Hermans, dr. M.G.M. 
(Maurice) Heemels, mr. W.H.G.A. (Wil) Filott 
MPF, drs. K. (Kris) Förster en J. ( Joyce) van 
Cruchten. Het bestuur wordt bijgestaan door 
dr. C.F.A.H. (Chris) Dols (adviseur Publications), 
dr. A.P.C. (Antoine) Jacobs (adviseur De 
Maasgouw) en drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma 
MBA (directeur LGOG q.q. adviseur). Prof. dr. 
Bram Van Hofstraeten was agendalid vanwege 
de bijzondere leerstoel van LGOG.

Ereleden en overig eerbetoon

Ereleden per 31-12-2020
Dr. J. Kremers (1978), A.F. Henrar (1990), drs. 
J.H.M. Wieland (1991), mr. B.J.M. baron van 
Voorst tot Voorst (1994), mgr. F.J.M. Wiertz 
(1994), dr. H.J.C.G. Vandermeulen (1995), prof. 
dr. A.Fl. Gehlen (1998), drs. B.G.J.C. Fasol 
(1999), mw. H. Houben-Bertrand (2001), 
L.J.P.M. Frissen (2009), drs. Th.J.F.M. Bovens 
(2012), drs. C.J.J.S. Majoor (2015), H. Reynders 
(2017), prof. dr. A.M.J.A. Berkvens (2018), mgr. 
drs. H. Smeets (2020) en Commission Royale 
d’Histoire, Brussel (1934).

Houders van de Habetspenning  
(leden van het LGOG)

Dr. J. Venner (2001), drs. J.W.M. Schatorjé 
(2004), dr. G.H.A. Venner (2010), de redactie 
van Limburg. Een geschiedenis (2015) en de redactie 
van Geschiedenis van de literatuur in Limburg 
(2017). 

Houders van de zilveren LGOG-
draagspeld (leden van het LGOG)

Drs. B.G.J.C. Fasol (1999), W.S. van Dinter 
(2004), drs. P.J.A. van Meegeren (2004), mw. drs. 
L Wiggers (2008), M.P.J. van den Brand (2009), 
mr. dr. Th. J. van Rensch (2009), M.J. 
Goedmakers (2010), P.A. Linssen (2010), drs. 
W.J. Moorman (2010), J.H. Strijkers (2011), dr. 
A.P.J. Jacobs (2013), drs. J.M.P. Ewalds (2013), H. 
Huijs (2014) en ing. P.H.M.J. Lambriex (2020).

Houders van de gouden LGOG-
draagspeld (leden van het LGOG)

Door het genootschapsbestuur werd in 2019 
een nieuw ereteken ingevoerd: de gouden 
LGOG-draagspeld. In 2019 werd de gouden 
draagspeld toegekend aan drs. Frans Hermans, 
prof. dr. Ad Knotter, Peter Korten en drs. Jos 
Schatorjé. 

Vrijwilligers
Voor de verzending van onder meer De 
Maasgouw, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie en 
de Publications kon weer een beroep worden 
gedaan op een aantal vrijwilligers. Veel dank is 
verschuldigd aan J.M.G. Narinx (1990), N.J.G. 
Bollen (2001), mw. A.C. Stallinga (2001), A.M.J. 
Brorens (2013), W.L.H. Philippens (2013), L. 
Vonhögen (2014), J.M.E. Mans (2016) en A.P.J. 
Jacops (2019).
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Bureau LGOG

Bezetting gedurende 2020
n  Drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, direc-

teur (32 uur)
n  Mw. G.H.J.M. (Gaby) Verhulst-Willems, 

administratief  medewerkster (27 uur). Mw. 
Verhulst was sedert 1 juli 1998 in dienst bij 
het LGOG. Vele jaren was zij het telefonisch 
aanspreekpunt van het Bureau, verzorgde 
zij onder meer de ledenadministratie en de 
administratie van de meerdaagse studierei-
zen. Vanwege privéomstandigheden werd 
haar arbeidsovereenkomst node per 19 mei 
2020 beëindigd. 

n  Mw. J. ( Justine) Camps MA, historisch/erf-
goed consulent (28 uur)

n  Mw. H.H.J.M (Kelly) Krijntjes MA, histo-
risch/erfgoed consulent (28 uur). Zij was 
sedert 5 februari 2018 in dienst bij LGOG. 
Haar contract kon vanwege financiële 
beperkingen niet worden verlengd en 
moest per 1 oktober 2020 worden beëin-
digd. 

Het Bureau is het hart en het geheugen van de 
vereniging. De medewerkers ondersteunen het 
genootschapsbestuur en het dagelijks bestuur 
bij de uitoefening van hun taken, het voorberei-
den van ledenvergaderingen, KSC-vergade-
ringen en andere bijeenkomsten, zoals dat ook 
aan de orde is bij tal van andere zaken: het 
onderhouden van de ledenadministratie, het 
voeren van de financiële administratie, archief-
beheer, de verzending van de convocaten en 
publicaties van de verschillende gremia, het 
samenstellen en versturen van de LGOG-
Nieuwsbrief, Bestuursbulletin, het onderhou-
den van sociale media en de website, PR-zaken, 
het onderhouden van de boeken- en tijdschrif-
tenvoorraden en het verzorgen van bestellin-
gen, eerste aanspreekpunt buitenwacht en 
vraagbaak op historisch, archeologisch en 
genealogisch gebied, het verzorgen van de 
reisadministratie, de kamerindeling en de finan-

ciële afwikkeling van de meerdaagse studierei-
zen, het verlenen van hand- en spandiensten bij 
bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld bij de 
organisatie van symposia en de Habetslezing.
In het bijzondere jaar 2020, waarin vrijwel alle 
reguliere activiteiten tot stilstand kwamen, was 
de sleutelpositie van het Bureau in het functio-
neren van het LGOG cruciaal. De omstandig-
heden op het Bureau waren van dien aard dat 
de medewerkers het grootste deel van hun 
werkzaamheden vanuit het Bureau konden ver-
richten.

Bestuursverslag

2020 zal ongetwijfeld de boeken ingaan als ‘het 
coronajaar’. Het jaar waarin alles anders was 
dan we waren gewend en we met ongekende 
maatregelen werden geconfronteerd. Ook voor 
LGOG was alles anders dan anders en anders 
dan verwacht. De beoogde uitvoering van de 
plannen en de realisatie van het reguliere pro-
gramma voor 2020 kwamen nagenoeg volledig 
tot stilstand. Er werden alternatieve activiteiten 
ontwikkeld en in uitvoering genomen om toch 
zoveel als mogelijk onze historisch geïnteres-
seerde leden te kunnen bedienen en te laten 
genieten van het overvloedig historisch erfgoed 
van Limburg. Sommige nieuwe initiatieven ble-
ken zo succesvol, dat zij ook in de komende 
jaren deel zullen blijven uitmaken van het toch 
al rijke palet van activiteiten van het LGOG.  
 
Het heeft weinig zin te somberen over wat vaak 
niet kon (lezingen, excursies, symposia, studie-
reizen, contactdagen etc.) maar vooral te kijken 
naar wat wel werd gerealiseerd:

1  Er verschenen 22 uitgebreide ‘Nieuws- 
brieven’ die gemiddeld aan bijna 2200 leden 
en belangstellenden werden toegezonden. 
In deze Nieuwsbrieven werd uitgebreide 
informatie gedeeld over nieuwe boeken en 
websites, tentoonstellingen in musea en 
andere activiteiten, deelden heemkunde- 
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verenigingen nieuws, werden crowdfun-
dingsacties gelanceerd, werden door middel 
van zoekplaatjes, raadsels opgelost, etc. etc.

2  Speciaal voor bestuursleden en leden van de 
KSC werd het ‘Bestuursbulletin’ geïntrodu-
ceerd om informatie te delen en de onder-
linge contacten te verstevigen.

3  Er verschenen vier nummers van De 
Maasgouw.

4  Er verschenen vier nummers van het 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

5  Het Jaarboek 2019 verscheen conform plan-
ning. Via een videoverslag kon en kan ieder-
een daarvan deelgenoot worden.

6  De Sectie Archeologie bracht weer een 
papieren versie uit van Archeologie in Limburg 
(nr. 121).

7  Er verschenen Nieuwsbrieven van de sectie 
Archeologie.

8  Op de valreep kon op 26 september 2020 
nog in persoon een gecombineerde KSC-
ALV-vergadering (tweemaal KSC plus twee-
maal ALV op één dag) worden gehouden in 
Roermond.

9  Het fenomeen Podcast werd een niet meer 
weg te denken onderdeel van het LGOG-
aanbod. In 2020 verschenen twintig goed 
beluisterde afleveringen van en over LGOG 
en over diverse historische onderwerpen. 
Deze zijn allemaal nog steeds te beluisteren 
via de website lgog.nl.

10  De vijftien Facebook-pagina’s werden fre-
quent ingezet om activiteiten van LGOG 
onder de aandacht te brengen.

11  Het eerste deel van een nieuwe reeks litera-
tuuruitgaven, getiteld ‘Nachtegaalreeks’, 
rolde van de persen. De presentatie wacht 
op een geschikt moment.

12  Leo Verhart vervaardigde dertien histori-
sche wandelingen (‘De ronde van Limburg; 
wandelen langs, op en over de grens’) en 
sprak een wandeling in voor de Izi-Travel 
app. Deze is te vinden op de LGOG-website.

13  John Silvertand bracht met een reeks wan-
delingen de ‘Historie uit de top van Lim- 
burg’ onder de aandacht.

14  In het kader van ‘75 jaar bevrijding van 
Limburg’ werd door de Kringen Venlo en 
Parkstad ter afronding van de activiteiten 
een boekje uitgegeven met door middel-
bare scholieren opgetekende verhalen over 
de bevrijding.

15  Deel 85 van de reeks Maaslandse Mono- 
grafieën zag het licht: Tussenstation Cosel. 
Joodse mannen uit West-Europa naar dwangar-
beiderskampen in Silezië, 1942-1945 van  
dr. Herman Rens en Annelies Willems.

16  Aan de reeks ‘Histo Bistro podcasts’ werd 
een vervolg gegeven. Deze reeks podcasts 
is, net als de eerste reeks, te beluisteren op 
de LGOG-website.

17  Liefst 673 leden namen de moeite om de 
uitgebreide LGOG-enquête 2020 in te vul-
len. Dat leverde boeiende informatie en 
inzichten op die op dit moment nog onder-
werp van bespreking zijn binnen het hoofd-
bestuur.

18  In samenwerking met de Coöperatie Erf- 
goed Limburg werd (bijna) maandelijks in 
Dagblad De Limburger op twee pagina’s ver-
slag gedaan van een onderwerp uit het 
Limburgs Erfgoedveld en in oktober over 
‘De Maand van de Geschiedenis’. 

19  LGOG kreeg een online YouTube-kanaal 
voor het streamen van (vooraf ) opgeno-
men lezingen. De (livestream)(video)lezin-
gen werden door meer personen bekeken 
dan op locatie mogelijk zou zijn en blijven 
ook nog eens voor de ‘eeuwigheid’ beschik-
baar.

20  Video-vergaderen werd geïntroduceerd. 
Een enkele Kring en Sectie handelde zelfs 
de jaarvergadering per video-conferentie af.

21  Er werd gestart met de digitalisering van de 
Limburgse Iconografie Collectie.

22  46 leden kregen de verenigingsspeld uitge-
reikt vanwege hun 25-, 40- of  50-jarig lid-
maatschap.
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23  Aan oud-voorzitter van de Sectie Monu- 
menten Peter Lambriex werd de zilveren 
verenigingsspeld uitgereikt.

24  Aan mgr. Harrie Smeets, bisschop van 
Roermond, werd het erelidmaatschap van 
het LGOG aangeboden.

25  De plannen voor het vernieuwen van de 
Canon van Limburg kwamen in een 
stroomversnelling.

26  In het Streekmuseum Stevensweert/Ohé 
en Laak werd op 24 juli een studiedag geor-
ganiseerd naar aanleiding van de tentoon-
stelling ‘Mächtig und Stark’.

27  Het Bureau van LGOG kreeg raambelette-
ring: ‘LGOG sinds 1863 het geheugen van 
Limburg’.

28  Er werd een nieuwe voorzitter gevonden in 
de persoon van mr. dr. Jacques van Rensch, 
met dankzegging aan vertrekkend vice-
voorzitter mr. Frank Bouts die de honneurs 
tot dat moment had waargenomen. 

29  Het mag duidelijk zijn dat het coronavirus 
weliswaar veel heeft stil gelegd, maar toch 
ook een aanzet is geweest voor nieuwe (blij-
vende) initiatieven, die anders niet of  pas 
veel later zouden zijn geïntroduceerd.

30  Minpuntje is dat het aantal leden licht 
afnam met ongeveer 40 personen.

31  2020 werd in financieel opzicht afgesloten 
met een tekort van € 4.241,00 dat gedekt zal 
worden door onttrekking aan de reserves. 
Het tekort is aanzienlijk lager dan begroot 
omdat als gevolg van de afname van activi-
teiten de uitgaven beperkt bleven.

32  Het bestuur dankt eenieder die ook in 2020 
een bijdrage heeft geleverd om, ondanks de 
coronaperikelen, LGOG op de kaart te hou-
den en dankzij nieuwe initiatieven beter op 
de kaart te zetten.

Kringen

Kring De Westelijke Mijnstreek

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling
Toegetreden tot het bestuur zijn Egbert 
Buchem en Kelly Krijntjes. De Algemene 
Ledenvergadering dient deze bestuurslidmaat-
schappen nog te accorderen. 

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Robert Pernot (voorzitter), Helmi van Bergen 
(secretaris), Paul Mennens (penningmeester),
Patrick Brouwers, Egbert Buchem, Kelly 
Krijntjes en Jac Lemmens. 

Leden
De Kring DWM telde 224 leden per 31 decem-
ber 2020 (op 31 december 2019 waren dat 226). 

Externe communicatie en interne 
contacten

De Kring heeft zoals gebruikelijk (deels fysiek, 
deels digitaal) deelgenomen aan de bijeenkom-
sten van de Federatie Historie Sittard-Geleen-
Born, de Vereniging Heemkunde Zonder Gren- 
zen en het Monumentenplatform Gemeente 
Sittard-Geleen. Daarnaast zou deelgenomen 
worden aan de activiteiten van de Pater Sangers- 
kring in Maaseik, de Heimatverein Self kant en 
een drietal excursies (in samenwerking met 
Kring Parkstad), maar de COVID-19 maatrege-
len van de overheid maakten dat onmogelijk.
In samenwerking met de Vereniging Sittards 
Verleden werd door de Kring op 13 februari een 
lezing georganiseerd met als thema Vrije 
Rijksheerlijkheden.
De Kring ontving ook dit jaar een subsidie van 
de gemeente Sittard-Geleen en een sponsorbij-
drage van Laudy Bouw en Ontwikkeling. Het 
verhoogde subsidiebedrag van de gemeente 
Sittard-Geleen is voor vier jaren toegezegd.
Het jaarprogramma werd onder de leden en 
derden bekend gemaakt door middel van boe-
kenleggers, kranten, website en sociale media. 
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Het bestuur heeft dit jaar (een jaar bijna zonder 
Kringactiviteiten), de ondersteuning, de acties 
en activiteiten ontwikkeld/aangeboden door 
het Bureau in Maastricht zeer op prijs gesteld. 
De Publications, De Maasgouw, het maandelijkse 
Nieuwsbulletin en de ondersteuning bij digitale 
presentaties maakten het mogelijk om in deze 
‘contactarme tijd’ toch in verbinding te blijven 
met onze leden.
Het dagelijks bestuur heeft de e-mailadressen 
van onze leden, voor zover die bij het Bureau 
nog niet bekend waren (een dertigtal), opge-
spoord. Hierdoor is het gemakkelijker contact 
te leggen met alle leden van onze Kring. 

Activiteiten
n  23 januari Lezing Sander Govaerts over 

Beroepssoldaten en huurlegers in de beide 
Limburgen.

n  13 februari Lezing Harrie Weinberg over 
Vrije Rijksheerlijkheden in Limburg. 
Deconstructie van een mythe, met bijzondere 
aandacht voor Rijksheerlijkheid Limbricht.

En toen... kondigde onze premier de ‘intelli-
gente lockdown’ aan. Alle geplande lezingen 
werden geannuleerd en de Jaarvergadering 
werd verschoven naar 7 oktober 2021.

Cursus
De vervolgcursus Latijn onder leiding van Guus 
Janssen startte voortvarend in het schoolge-
bouw van Trevianum. Het aantal deelnemers 
was wederom groot. Na twee bijeenkomsten in 
het begin van 2020 was men genoodzaakt de 
cursus stil te leggen. De verwachting is dat eind 
2021 of  begin 2022 de lessen worden hervat.

Verspreiding Jaarboeken
Dankzij de inzet van twee bestuursleden van 
HV Geleen, ons lid Jan Bus en onze bestuursle-
den die ook dit jaar weer samen de Publications 
bij de leden thuisbezorgden, werd het beschik-
bare budget van de Kring danig vergroot. 

Gelders Overkwartier van Roermond

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Hein van der Bruggen (voorzitter), Peter 
Meeuws (secretaris), Rob Dückers (penning-
meester), Wim Hendriks, Vincent Freriks.

Leden
De kring telde 177 leden per 31 december 2020 
(op 31 december 2019 waren dat er 171).

Activiteiten
Door de Kring Gelders Overkwartier van 
Roermond konden als gevolg van de corona-
maatregelen in 2020 slechts drie lezingen wor-
den georganiseerd. 
n  4 februari 2020 Lezing Hein van der 

Bruggen over Joden in de Roermondse 
Geschiedenis (ca. 100 personen). 

n  4 maart 2020 Lezing Olaf  op den Camp 
over De Roer van bron tot monding. Deel 2: de 
Roer in het laagland (ca. 50 personen).

Deze beide lezingen werden gehouden in het 
Ontmoetingscentrum van de Protestantse 
Gemeente, gelegen aan de Minderbroeders- 
singel.

n  25 september 2020 Een tijdelijke verlich-
ting van de lockdown maakte het mogelijk 
om op vrijdagmiddag 25 september 2020 
een activiteit te organiseren in de 
Munsterkerk. Hier konden in het kader van 
de viering van ‘800 jaar Munsterabdij’ drie 
lezingen gehouden worden door Rob 
Dückers, Guus Janssen en Maurice 
Heemels. 

  Deze drie sprekers hadden ieder een bij-
drage geleverd aan het imposante boek-
werk De Munsterabdij van Roermond. Een ont-
dekkingstocht door achthonderd jaar 
geschiedenis van een vrouwenklooster. Onze 
kring kon deze prachtige uitgave aan de 
LGOG-leden met een interessante korting 
ter beschikking stellen. 
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  Bij de bijeenkomst in de Munsterkerk kon-
den vanwege de coronarichtlijnen slechts 
100 personen toegelaten worden. Het initia-
tief  bleek in een behoefte te voorzien waar-
door veel belangstellenden moesten wor-
den teleurgesteld.

Onze kring verleende ondersteuning bij de 
voorbereiding van de organisatie van de alge-
mene leden- en KSC-vergaderingen van LGOG 
in de Oranjerie te Roermond op 26 september 
2020. 

De kring Roermond heeft haar jaarvergadering 
van 2020 vanwege de bekende maatregelen 
moeten annuleren. Wanneer de omstandighe-
den het toelaten zal deze jaarvergadering in 
combinatie met een andere worden gehouden.

Kring Valkenburg en Heuvelland

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Drs. E.J.C.G. (Emile) Thewissen (secretaris), 
S.H.J. (Simon) Wolfs MEd, MSEN (penning-
meester), ir. G.S.J.A. (Giel) Xhonneux, dr. K. 
(Kees) Schaapveld en C.J.L. (Constant) De 
Maeijer, adviseur van het bestuur.

Leden
Het aantal leden bedroeg aan het einde van het 
verslagjaar 97 (op 31 december 2019 waren dat 
er 101).

Activiteiten
n  23 januari Lezing dr. Holger Dux over Het 

verblijf  van Anne Frank in Aken, 1933-1934 
(i.s.m. Heemkundevereniging St. Tolbert, 
Vaals) (75 personen).

n  11 februari Lezing pastoor Frans Crutzen 
over Papen en geuzen in Klimmen. Het verhaal 
over een skelet zonder vlees! (i.s.m. 
Heemkundevereniging Klimmen) (45 per-
sonen).

n  21 september Lezing dr. Kees Schaapveld 
en dr. Lambert Jacobs over De lotgevallen van 
de gebieden in het huidige Zuid-Limburg tijdens 
vier oorlogen tussen Frankrijk en de Republiek 
in de periode 1672-1748 (i.s.m. Heemkunde-
vereniging Schimmert) (22 personen).

Externe contacten
De lezingen werden samen met lokale heem-
kundeverenigingen georganiseerd. Ook bij de 
voorbereidingen van latere geannuleerde lezin-
gen waren deze heemkundeverenigingen 
betrokken.

Kring Maas en Niers

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Mw. M.H.A. (Mayke) Lam-Jetten (interim-voor-
zitter), mw. L. (Lenie) Smits (secretaris), dhr. E. 
(Et) Rijniers (penningmeester) en mw. C. 
(Carina) Gotink. 

Leden
De Kring telde op 31 december 2020 80 leden 
(op 31 december 2019 waren dat er 81).

Activiteiten
n  8 februari In het kader van ‘75 Jaar 

Bevrijding’. Rondleiding, lezing en verto-
ning van films met origineel beeldmateriaal 
(i.s.m. Stichting Veritable, Stichting 
Filmwerkgroep CMN, Biblioplus Gennep 
en Rhineland Battlefield Tours) (22 perso-
nen).

n  5 maart Jaarvergadering (24 leden) en aan-
sluitend lezing door Theo van Brunschot 
over Het leven in het frontgebied tijdens de 
80-jarige oorlog, gezien door de ogen van de 
Mookse bevolking (27 personen). 

n  5 september Excursie Plasmolen St. 
Jansberg. Cultuurhistorische erfgoedwan-
deling ‘Sporen van WOII op de St. Jansberg’ 
verzorgd door gidsen van ‘Sprekend land-
schap’ (28 deelnemers, verdeeld in 3 groe-
pen met elk een gids). Deze excursie was 
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een vervolg op de lezing Sprekend landschap, 
onderzoek naar sporen van WOII op de St. 
Jansberg e.o. door Willem Kuppens op 21 
november 2019.

Kring Maastricht

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling
Eric Lemmens en Fred Cammaert traden in de 
uitgestelde ALV op 5 oktober 2020 af. In die-
zelfde vergadering trad Lucie Bastiaens toe tot 
het bestuur van de kring Maastricht.

Bestuurssamenstelling 31-12-2020
Drs. Lita Wiggers (voorzitter), dr. Monique 
Dickhaut (vicevoorzitter, penningmeester en 
plaatsvervangend secretaris), mw. Lucie 
Bastiaens MA, dr. Annemieke Klijn en mr. Lucy 
Willems.

Leden
De kring telde 580 leden per 31 december 2020 
(op 31 december 2019 waren dat er 596).

Activiteiten
n  6 januari Nieuwjaarsborrel gevolgd door 

lezing van dr. Jacques van Rensch en Arnold 
Truyen (Restauratieatelier Limburg) geti-
teld Het Mennekesaltaar in de Sint-
Sevaasbasiliek (81 aanwezigen).

n  3 februari Lezing door drs. Frank Hovens 
getiteld Navagne, een Spaans fort aan de Maas 
(100 aanwezigen).

n  5 oktober Lezing door dr. Annemieke Klijn 
en Odin Essers MA getiteld De jezuïeten als 
bruggenbouwers tussen Oost en West (30 toe-
hoorders en 396 online toehoorders).

n  2 november Lezing door dr. Lambert 
Jacobs getiteld Charles Roemers (1748-1838). 
Een Maaslandse regent in roerige tijden (348 
online toehoorders).

n  7 december Lezing dr. Lou Spronck geti-
teld Aajt Mestreechs/Oud Maastrichts (448 
online toehoorders).

De onstuitbare opmars van het coronavirus 
leidde op 23 maart tot de af kondiging van 
strenge maatregelen en zelfs een 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 wor-
den 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 kalen-
derjaar 2021. Alle lezingen zouden weer kun-
nen plaatsvinden in het inmiddels verbouwde 
Stayokay. De oplopende besmettingscijfers 
leidde echter opnieuw tot verscherpte maatre-
gelen. Met hulp van Justine Camps, medewerk-
ster van het Bureau van het LGOG, werd een 
livestream-verbinding tot stand gebracht, zodat, 
behalve de dertig in de zaal aanwezige leden, 
ook al die andere leden de lezing van Annemieke 
Klijn en Odin Essers online konden volgen. 
Het zou de enige gecombineerde fysieke en 
online lezing van 2020 zijn, want op 14 oktober 
werden strengere maatregelen afgekondigd, die 
het houden van bijeenkomsten onmogelijk 
maakten. Toch konden de lezingen van 2 
november en 7 december, met dank aan de 
sprekers Lambert Jacobs en Lou Spronck, door-
gang vinden, zij het uitsluitend online. 
Opmerkelijk is dat de online-lezingen zonder 
uitzondering ruim drie- tot wel viermaal zoveel 
toehoorders trokken als 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.

‘Ken je stad’
Het project ‘Ken je stad’ heeft helaas geen ver-
volg gekregen in 2020 omdat het niet mogelijk 
was opnieuw een beroep te doen op subsidie 
van de gemeente Maastricht. Dankzij de rond-
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leidingen door Maastricht die Kris Förster en 
Lucy Willems via ‘Kaleidoscoop’ hebben gege-
ven aan schoolklassen, heeft ‘Ken je stad’ in 
bescheiden vorm toch opnieuw gestalte gekre-
gen. De hoop is op termijn het culturele erf-
goed te kunnen verankeren in het curriculum 
van de Maastrichtse cultuureducatie.

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

Kring Parkstad Limburg

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020 
Martin van der Weerden (voorzitter), Jody 
Martens (secretaris), Marie-José van der 
Weerden (penningmeester), Pascalle Hamers 
en Antoine Jacobs. 

Leden
De kring telde 221 leden per 31 december 2020 
(op 31 december 2019 waren dat er 233).

Activiteiten
Met prachtige plannen, kenbaar gemaakt op 
onze boekenlegger, zijn wij aan 2020 begon-
nen. Negen lezingen en vier excursies stonden 
op het programma. Vanwege de bekende 
omstandigheden heeft het merendeel daarvan 
niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn voornemens 
om deze activiteiten na de zomer in 2021 of  in 
2022 alsnog te organiseren. 

De drie lezingen die wel plaats konden vinden, 
waren er niet minder om: 

n  28 januari Lezing door Hub Schetters over 
De Slag om de Atlantische Oceaan (i.s.m. de 
Bibliotheek Landgraaf  (70 bezoekers). 

n  17 februari Lezing door Serge Langeweg 
over Koempels onder Duitse druk in het 
auditorium van het Bernardinuscollege (70 
bezoekers). Deze lezing werd gecombi-
neerd met de opening van de tentoonstel-
ling ‘Kolen en Granaten’ over steenkolen-
mijnbouw in oorlogstijd. De tentoonstelling 
was in bruikleen van het Nederlands 
Mijnmuseum. De tentoonstelling werd 
bezocht door ongeveer 2.000 bezoekers van 
alle leeftijden, ondanks de voortijdige slui-
ting t.g.v. corona. Een bezoek van wethou-
der Jordi Clemens met enkele scholieren 
aan de tentoonstelling heeft een mooie pers 
opgeleverd. 

n  21 september Lezing door Jan van den Berg 
over Joodse onderduikers in Hoensbroek. 
Het aantal deelnemers moest worden 
beperkt tot 30. 

Boekpresentatie  
‘Verhalen langs de grens’ 

In het kader van de viering van ’75 jaar bevrij-
ding’ hebben de Kring Parkstad Limburg en de 
Kring Venlo in 2019 en 2020 samengewerkt aan 
een project dat resulteerde in het boek Verhalen 
langs de grens. Leerlingen van twee 
Nederlandse en twee Duitse middelbare scho-
len namen interviews af  met 90 bewoners aan 
beide zijden van de lange Limburgse grens, 
over hun herinneringen aan de bevrijding. Een 
selectie van deze interviews werd gepubliceerd 
in het boek Verhalen langs de grens. Op don-
derdag 26 november werd het boekwerk in 
Heerlen ten doop gehouden tijdens een mooie 
presentatie met een beperkt aantal deelnemers. 

Jubilarissen 
Normaliter worden onze verenigingsjubilaris-
sen in het zonnetje gezet tijdens de jaarvergade-
ring. Maar omdat die niet door kon gaan heb-
ben de voorzitter en secretaris van onze kring 
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de herinneringsspeld bij de betreffende leden 
thuis afgeleverd mét een fraaie bos bloemen. 
De jubilarissen die onder de huidige omstandig-
heden liever geen bezoek wilden ontvangen, 
kregen de speld en de bloemen per post en 
bezorgdienst. 

Kring Ter Horst

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Drs. M.P.G.M. (Marcel) van den Munckhof  
(voorzitter), P.J.T. ( Jan) Vissers (secretaris), P. 
(Peter) Jakobs (penningmeester), ing. P.J.M. 
(Pieter) Jakobs, J.P.J.L. ( Jan) Hesen, mevrouw 
W.J.G. (Mien) Seuren-Keijsers en A.H. (Arie) 
Snellen. 

Tijdens de jaarvergadering van 11 maart vond 
er geen wijziging in de bestuurssamenstelling 
plaats. De penningmeester Peter Jakobs en 
mevrouw Mien Seuren waren beiden aftredend 
en werden beiden herkozen. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar drie-
maal. In verband met de coronamaatregelen 
werd veel via de mail overlegd. Tijdens deze 
vergaderingen werden de lopende zaken 
besproken, zoals de samenstelling van het jaar-
programma, de lezingen en de voorbereidin-
gen van de wintercursus en de excursies. Op de 
agenda stonden ook nog de uitgave van het 
informatieblad INFO LGOG en de samenwer-
king met de redactie. Besloten is tot het oprich-
ten van een – tijdelijke – werkgroep om te 
komen tot een advies over de nieuwe richting 
van het informatieblad. Ook zijn de contacten 
met diverse geledingen binnen onze gemeente 
en met de gemeente zelf  aan bod gekomen. 
Het overleg met de heemkundeverenigingen 
uit de gemeente Horst aan de Maas kwam 
regelmatig aan de orde. Tenslotte is over de 
bestuurssamenstelling gesproken en zijn daarin 
ook stappen gezet.

Leden
De kring telde 135 leden op 31 december 2020 
(op 31 december 2019 waren dat er 130).

Jubilarissen
Dit jaar waren vijf  leden 25 jaar lid van het 
LGOG en twee leden 40 jaar. Het betreft de 
leden mevrouw M. Hesen-Keysers, mevrouw 
H. Schatorjé-Buijssen, de heer G. Verstraelen, 
de heer drs. X. van Dijk, de heer ir. drs. G. van 
Strien (allen 25 jaar) en de heren H. Hendrix en 
L. Hesen 40 jaar. De heer en mevrouw Hesen, 
mevrouw Schatorjé en de heer Hendriks heb-
ben de speld en de bijbehorende attentie in de 
loop van het jaar ontvangen; de andere leden 
hebben tijdens de jaarvergadering de versierse-
len ontvangen.

Activiteiten
n  8 januari Bezoek aan de parochiekerk van 

Castenray van de Heilige Matthias met 
rondleiding door Jan Strijbosch (45 deelne-
mers).

n  29 januari Lezing door Hugo Levels en Eric 
over Daar komen de bevrijders, naar aanlei-
ding van de uitgave van hun boek, deel 2 (77 
belangstellenden).

n  11 maart Jaarvergadering. Na de pauze ver-
zorgde de heer Jan Duyf  een evaluatie van 
‘800 jaar Horst’ (49 belangstellenden).

n  8 juli Zomeravondwandeling over het oude 
kerkhof  en bezichtiging oude graf kelder in 
de Sint-Lambertuskerk onder leiding van de 
heren Nellen en Steenmetz. De heer Nellen 
vertelde over het historische gedeelte van 
het kerkhof, de heer Steenmetz vertelde het 
verhaal over het oorlogsmonument en de 
oorlogsgraven (ruim 40 wandelaars).

n  16 september Lezing door Piet Hoebers 
over De ontwikkeling van het gebied Ooijen-
Wanssum (50 belangstellenden).

n  19 september Naar aanleiding van de lezing 
op 16 september werd in de ochtend een 
excursie georganiseerd naar het gebied 
Ooyen-Wansum. Onder leiding van de 
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heren Hoebers, Jenniskens en Oomen werd 
ter plekke de ontwikkeling van het gebied 
bekeken (33 deelnemers).

De overige lezingen werden noodgedwongen 
geannuleerd.

Cursus
Zoals ieder jaar organiseerde LGOG-kring Ter 
Horst ook in dit winterseizoen een cursus. 
Op 21 januari, 4 en 11 februari werd gesproken 
over Glaskunst in Limburg. De heer Van der 
Garde verzorgde een inleiding over de 
Roermondse glasvondst en mevrouw Paris-
Vankan sprak over de heropleving van de glas-
schilderkunst in de negentiende eeuw onder 
invloed van het atelier Nicolas en volgde de 
ontwikkeling tot aan de Tweede Wereldoorlog.

INFO LGOG Kring Ter Horst
In 2020 werden onder redactie van de heer J.H. 
Jenniskens de nummers 62 (maart) en 63 (sep-
tember) gepubliceerd. In de INFO zijn onder 
meer opgenomen de verslagen van de jaarver-
gadering, cursus, lezingen en andere activitei-
ten. Verder verzorgden, naast hoofdredacteur 
Huub Hendrix, ook Jörgen Dinnissen, Jeu 
Derikx, Wiel Steeghs en Huub Kluijtmans een 
of  meerdere artikelen. Daarnaast werden arti-
kelen en interviews opgenomen, die inhaakten 
op de actualiteit. Het blad verschijnt in een 
oplage van 200 exemplaren en wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van regio-
nale sponsoren. 

Overleg Gemeente
Met de nieuwe burgemeester, drs. Ryan 
Palmen, heeft in juli een formeel gesprek plaats-
gevonden. Het inrichten van een goed functio-
nerend en toegankelijk archief  is besproken 
evenals het functioneren van de vereniging en 
de jaarvergadering van 2021.
In oktober is er een bijeenkomst geweest met 
een nieuw op te richten toeristisch platform. 
LGOG was hiervoor ook uitgenodigd en werd 

vertegenwoordigd door de heer Sjef  Keijsers. 
Af hankelijk van de richting die het platform zal 
inslaan zal de kring hierin participeren.

Historisch Educatief Platform (HEP)
De website van Het Historisch Educatief  
Platform wordt nog steeds veelvuldig geraad-
pleegd. Deze site bevat veel lesprogramma’s 
voor het onderwijs. De onderwerpen die geko-
zen worden moeten betrekking hebben op de 
historie van de omgeving in de ruimste zin van 
het woord. Nog steeds wordt bekeken of  er 
mogelijkheden zijn om de website te moderni-
seren en aan te vullen. De archieven van de 
afgelopen edities van ‘De Horster Kwis’ zijn in 
de website opgenomen.

Overleg Heemkundeverenigingen
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd 
van het Regionaal Overleg met de 
Heemkundeverenigingen. Vanwege de corona-
maatregelen kon dit overleg in november niet 
plaatsvinden. 

Kring Venlo

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Jos Peeters (voorzitter), Gerard Driessen (pen-
ningmeester), Hay Clabbers (secretaris) en de 
leden Ans Backhuijs-Ammerlaan, Henk van 
Dijck en Will Timmermans. 
In het verslagjaar 2020 vergaderde het bestuur 
tien keer waarvan zeven keer per video meeting.

Leden
De kring telde 201 leden per 31 december 2020 
(op 31 december 2019 waren dat er 212).

Activiteiten
n  13 januari Lezing Vincent Freriks over De 

Tweede Wereldoorlog en de spoorwegen in 
Noord en Midden-Limburg (58 personen).

n  10 februari Lezing door Leny Probst over 
Eindstation ‘De Hel van Brüx’ (36 personen).
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n  3 Maart Excursie onder leiding van Marcel 
Hogenhuis naar het vliegveld Venlo-
Herongen (30 deelnemers).

n  9 maart Jaarvergadering met lezing door 
Willem Kurstjens over De dilemma’s van 
Burgemeester Zanders (66 personen).

De uitnodigingen voor de lezingen en de excur-
sies werden naar persdiensten en naar bevriende 
verenigingen gezonden. Niet-leden betaalden 
voor het bijwonen van een lezing € 5. Alle lezin-
gen zijn gehouden in gemeenschapshuis De 
Bantuin te Venlo.
Door de COVID-19 maatregelen van de over-
heid konden vanaf  april geen activiteiten meer 
plaatsvinden.

In de Kring Venlo waren in 2020 zeven jubilaris-
sen waarvan een lid 40 jaar en zes leden 25 jaar 
lid waren van het LGOG. Alle jubilarissen heb-
ben de verenigingsspeld per post ontvangen.

Aezel Projek (voorheen ‘Venlo in kaart’)
Einde 2011 is op initiatief  van het LGOG Kring 
Venlo in samenwerking met het Gemeente- 
archief  Venlo een werkgroep gestart met als 
doel historische kadastrale kaarten en andere 
gegevens uit het archief  van de Gemeente 
Venlo voor iedereen digitaal te ontsluiten met 
behulp van een geografisch informatiesysteem. 
In andere gemeenten in Limburg worden 
ondertussen soortgelijke projecten uitgevoerd, 
allen geïnspireerd door het ‘Aezel-projek’ in 
Sittard-Geleen. De Kring Venlo van het LGOG 
is lid van de Stuurgroep. 
De stand van zaken per 31 december 2020 is dat 
de kaarten van alle gemeenten van Noord- en 
Midden-Limburg zijn gedigitaliseerd. Hierbij 
hebben we zeer veel hulp gehad van Arno 
Wilmsen van de Heemkundevereniging Maas- 
en Swalmdal, waarvoor onze dank.
De overige gemeenten in Zuid-Limburg wor-
den door lokale vrijwilligers gedigitaliseerd. 
Momenteel zijn van 58 gemeenten de gedigita-
liseerde kaarten te bekijken op de website van 

het ‘Aezel-projek’ zie: https://aezel.eu/ontdek-
ken/geografie/minuutplans.

Publicatie
Eind november is het tweede nummer versche-
nen van Maas en Duin, het periodiek van de 
LGOG-Kring Venlo met bijdragen over de 
geschiedenis van het gebied dat behoort tot de 
Kring. Alle leden van de kring hebben het peri-
odiek ontvangen. Een deel van de oplage van 
350 stuks is voor € 5,00 per stuk te koop bij de 
boekhandels in Venlo en Peel & Maas. Het  
periodiek is geheel in eigen beheer gerealiseerd, 
met dank ook aan de redactieleden Jos Feller en 
Wim Didriëns.
Er zijn veel positieve reacties ontvangen, zowel 
over de inhoud als over de uitvoering van het 
periodiek.

75 jaar bevrijding
Op initiatief  van het bestuur van de kring Venlo 
heeft het LGOG in het najaar van 2018 een pro-
ject ingediend bij de provincie in het kader van 
de herdenking van ‘75 jaar bevrijding’. Het pro-
ject bestaat uit twee delen: een fototentoonstel-
ling in de openbare ruimte en een interview-
project door pubers van nu met de pubers van 
toen. De provincie heeft dit project opgenomen 
in hun overzicht van te ondersteunen activitei-
ten in het kader van ‘75 jaar bevrijding’. De 
kringen Parkstad (interviews) en Venlo (beide 
aspecten) hebben dit in hun kring vormgege-
ven. In 2019 is het voorwerk gedaan en werden 
in december in Blerick elf  panelen geplaatst. 
Begin maart zijn vijftien panelen in Venlo én in 
samenwerking met de Stichting Heemkunde 
Arcen vijftien panelen in Arcen geplaatst. De 
Stichting Heemkunde organiseerde op 7 maart 
een wandeltocht langs de panelen in Arcen met 
als afsluiting een gratis maaltijd bij diverse 
Arcense eetgelegenheden. 
Om de panelen in Venlo te promoten is een 
filmpje gemaakt, dat in de zomermaanden 
gedurende een aantal weken is uitgezonden 
door Omroep Venlo. Begin december zijn de 
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panelen weer verwijderd. Later dan gedacht, 
omdat het de bedoeling was in november een 
activiteit rond de panelen te organiseren in het 
kader van de wederopbouw. Deze activiteit 
ging echter vanwege de maatregelen in ver-
band met de coronapandemie niet door.
Begin 2020 zijn leerlingen van het Valuascollege 
en enkele individuele jongeren uit Peel en Maas 
gestart met het maken van afspraken voor 
interviews en vervolgens ook op pad te gaan. 
Dankzij het enthousiasme van hun docent heb-
ben ook enkele leerlingen van het Lise-Meitner-
Gymnasium in Geldern aan het project een bij-
drage geleverd. De interviews zijn door de 
studenten uitgewerkt en uiteindelijk geplaatst 
op de door Appcomm ingerichte website www.
oorlogsverhalenvenloeo.nl. Hierop zijn ook de 
verhalen van de fotopanelen te lezen, evenals 
de kort samengevatte geschiedenis van de oor-
logs- en bevrijdingstijd van Venlo én enkele 
andere oorlogsverhalen. 
Op 26 november is het boekje Oorlogsverhalen 
langs de grens officieel overhandigd aan gedepu-
teerde Ger Koopmans (zie ook verslag van 
Kring Parkstad). In dit boekje zijn (delen van) 
de interviews voor het nageslacht vastgelegd. 
Dit boekje is gratis verspreid onder alle leden 
van de kringen Parkstad en Venlo en ook de 
scholen voor basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs en de bibliotheken in de twee krin-
gen ontvingen een gratis exemplaar.
Helaas hebben onze interviewers én geïnter-
viewden nog geen exemplaar ontvangen, 
omdat vanwege de toenemende coronabesmet-
tingen de scholen voor Voortgezet Onderwijs 
al voor de kerstvakantie hun deuren moesten 
sluiten. Hopelijk komt er in het 1e kwartaal van 
2021 wel een mogelijkheid voor een officiële 
presentatie op het Valuascollege, waarbij ook 
de laatste boeken overhandigd kunnen worden.
Het bestuur van de kring probeert nu de app 
niet verloren te laten gaan, door organisaties uit 
de onderwijs- en toeristische sector warm te 
maken voor een ombouw ervan. Met een 
andere inhoud zou hij uitstekend dienst kun-
nen doen in deze sectoren.

Onderwijs 
Er is dit jaar door het onderwijsveld geen 
beroep gedaan op het bestuur voor ondersteu-
ning bij geschiedenislessen. In het kader van het 
project ‘75 jaar bevrijding’ is wel goed samenge-
werkt met docenten van het Valuascollege in 
Venlo (Marco Harmsen en Hilde Roodzant) en 
met Peter Wagener van het Lise-Meitner-
Gymnasium in Geldern.

Kring Venray en omgeving

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling
Teruggetreden zijn G.L.A. (Geert) Nelissen en 
C.M.G.I (Carla) Smits. Toegetreden tot het 
bestuur is J.L. ( Jan) Cuijpers. 

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
E.J.H.M. (Ernest) Raedts (voorzitter), J.L. ( Jan) 
Cuijpers (secretaris), F.L. (Frans) Vogelzangs 
(penningmeester), M.C.M. (Rita) van Gastel, 
E.J.M.A. (Els) Geurts.
In het verslagjaar kwam het bestuur zesmaal in 
vergadering bijeen, driemaal in de vorm van 
een fysieke bijeenkomst en in verband met 
COVID-19 driemaal via Skype.

Leden
De Kring telde 120 leden per 31 december 2020 
(op 31 december 2019 waren dat er 134). 

Er waren in 2020 2 jubilarissen: dhr. H.J.S. Huijs 
uit Wanssum (40 jaar lid) en dhr. H.P.W.G. 
Linders uit Venray (25 jaar lid). In verband met 
de afgelasting van de voor 16 maart 2020 
geplande ledenvergadering, is de huldiging van 
beide jubilarissen tot nader order uitgesteld. Lid 
van verdienste: dhr. J.J.A. ( Jan) Gootzen (1995).

Externe communicatie, contacten en 
belangenbehartiging

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de in 
verband met COVID-19 gecombineerde voor- 
en najaars KSC- (Kringen, Secties en 
Commissies) en Algemene Ledenvergadering 
van het LGOG op 26 september 2020.
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De Kring neemt deel aan het Regionaal Overleg 
Heemkundeverenigingen, waarbinnen een 
groot aantal Noord-Limburgse geschied- en 
heemkundige verenigingen van gedachten wis-
selen over elkaars activiteiten. De jaarlijkse bij-
eenkomst, die in november te Venray zou 
plaatsvinden, kon in verband met COVID-19 
niet doorgaan. 
De Kring is aangesloten bij het Historisch 
Platform Venray (HPV), een samenwerkings-
verband van organisaties en instellingen op het 
gebied van streekgeschiedenis, volkscultuur en 
cultuurhistorie in Venray. 

Activiteiten
n  20 januari Lezing Herman van Rens over 

Hulp aan Joodse onderduikers in Limburg: een 
gouden bladzijde met zwarte vlekken (120 
belangstellenden).

n  17 februari Lezing Huub Spoormans over 
Honderd jaar politiek in Limburg: katholieke 
dominantie, lokalisme en verzuiling (59 belang-
stellenden).

n  19 december Digitale ledenvergadering.

In verband met COVID-19 zijn er slechts twee 
lezingen gehouden. Deze werden gehouden in 
De Borggraaf  te Venray. 
De voor 16 maart 2020 geplande ledenvergade-
ring werd in verband met COVID-19 afgelast. 
Toen ook in het najaar fysieke bijeenkomsten 
onmogelijk bleken, is met instemming van de 
leden besloten om middels een digitale leden-
vergadering de jaarrekening 2019 en de begro-
ting 2020 vast te stellen, afscheid te nemen van 
enkele bestuursleden, en een nieuw bestuurslid 
te benoemen.
Geplande excursies naar Gennep en Deurne 
konden vanwege COVID-19 niet doorgaan. 
Hetzelfde geldt voor de in verband met het 
65-jarig bestaan van Kring Venray in oktober 
2020 geplande jubileumexcursie met bestem-
ming Tongeren en aansluitende feestdis. 

Bijzondere activiteiten
In het kader van ‘Venray Viert 75 jaar Vrijheid’ 
presenteerden het Ragazze Quartet, het video-
collectief  33 1/3 en zangers van het Nederlands 
Kamerkoor op 8 maart het concertprogramma 
‘Black Angels’. Dit programma werd mede 
geïnitieerd door LGOG Kring Venray. 

Kring Weert

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
P.J.M.(Peter) Korten (voorzitter), J.H.P. (Paul) 
Lammeretz (secretaris), A. (Anton) Cornelissen 
(penningmeester), mr. W.H.G.A. (Wil) Filott,  
B. (Bouke) Kouters.

Het bestuur kwam in het verslagjaar viermaal 
in vergadering bijeen. 

Leden
De kring Weert telde per 31 december 2020 185 
leden (op 31 december 2019 waren dat er 198). 

Externe communicatie, contacten en 
belangenbehartiging

Bestuursleden namen deel aan de najaarsverga-
deringen van het LGOG en aan vergaderingen 
met besturen van andere kringen, secties en 
commissies. 
Namens de Kring Weert had P.J.M. Korten zit-
ting in de Adviescommissie Roerend erfgoed en 
beeldende kunst en mr. W.H.G.A. Filott in de 
Adviescommissie Cultuurhistorie. 

Activiteiten
n  13 januari Lezing door Roel Jacobs over De 

Limburgse Pieter Bruegel, schilder in Brussel 
(105 bezoekers).

n  17 februari Lezing door Pèr Peeters over 
Het ontstaan van het Weerter landschap (115 
bezoekers).

Op 12 maart 2020 vond de persconferentie van 
premier Rutte plaats. Vanwege de corona- 
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pandemie werden activiteiten verboden. 
Terwijl de Aldenborgh doende was om de tradi-
tie van de eeuwenoude Paersmêrrentj voort te 
zetten (14 maart 2020), werd dit vanwege een 
begrijpelijk overheidsbesluit onmogelijk 
gemaakt. 36 uur voor aanvang van de paarden-
markt werd het evenement afgeblazen.
Het geplande symposium over de industrie en 
ondernemers in Weert en de lezingen (o.a. over 
Hamont) zijn tot nadere datum uitgesteld.
Het grote project in het kader van 75 jaar bevrij-
ding, ‘Wieërter Oorlogslaeve belaeve’, is voor 
onbepaalde tijd uitgesteld. Dit tweedaagse pro-
ject zou plaatsvinden in samenwerking met 
Mannenkoor Eendracht Swartbroek, het 
Weerter Mannenkoor en de harmonie van het 
Heilig Hart uit Altweerterheide.
De Cultuurhistorische Zomer 2020 en de suc-
cesvolle activiteit ‘Gluren bij de buren…’ zijn 
helaas niet doorgegaan en vooralsnog een jaar 
verschoven. 

Heilig Hartbeeld 
Dankzij de oplettendheid van een lid werden 
we geattendeerd op het grote H. Hartbeeld dat 
bijna een halve eeuw in de tuin grenzend aan 
het St. Jansgasthuis heeft gestaan. Later stond 
het beeld in de tuin van verzorgingshuis Sint 
Martinus aan de Emmasingel.
In samenspraak met de directie van het Land 
van Horne hebben we het beeld voor Weert 
kunnen behouden en een passende bestem-
ming kunnen vinden. Op donderdag 18 juni 
werd het beeld geschonken aan de zusters 
Birgittinessen. Bisschop Smeets van Roermond 
zegende in de tuin van zusterklooster het beeld 
in. 

Parel van de Heide
Aangemoedigd door de aanhoudend grote 
vraag naar het succesvolle boek Weert. Parel van 
de heide heeft de Stichting Cultuur- 
historische Publicaties voor de regio Weert, 
onder de vlag van Stichting De Aldenborgh, 

besloten tot een tweede druk van deze voor een 
breed publiek toegankelijke, populair-histori-
sche uitgave. Het boek beschrijft de (ruime) 
negentiende eeuw van Weert (en omgeving) en 
was na eerste verschijning van de eerste druk in 
maart 2019 in een oogwenk uitverkocht. 
Op 4 december werd aan de wethouder van 
Cultuur van de gemeente Weert, de heer Geert 
Gabriëls, het eerste exemplaar van de tweede 
druk van Weert. Parel van de heide uitgereikt

Weerterlogie
Vanwege de aanscherping van de maatregelen 
kon de cursus Weerterlogie in het najaar 2020 
niet doorgaan. Het aantal aanmeldingen was 
overweldigend. Er moest zelfs een wachtlijst 
worden opgesteld.

Aezelproject
AEZEL, Archief  voor Erfgoed van Zuid-
Nederlandse Eigendommen en Leefgemeen- 
schappen, digitaliseert erfgoedinformatie en 
stelt het laagdrempelig en authentiek visueel 
beschikbaar voor een groot publiek.
In de afgelopen elf  jaar hebben in de hele  
provincie Limburg honderden vrijwilligers  
miljoenen gegevens voor AEZEL ingevoerd, 
die inmiddels zijn gebundeld op een nieuwe 
website.
Dankzij onze leden, Tom en Marie-Luciën 
Geuns-Schroeten en dochter Lian Geuns, zijn 
Weert en omliggende plaatsen ook opgenomen 
en uitgewerkt in het project AEZEL.
Voor genealogische opzoekingen of  een onder-
zoek naar eigendommen in 1840 in Weert, kan 
de website https://aezel.eu/ geraadpleegd 
worden.

Onderzoeken
Ondanks de beperkingen zijn veel van onze 
leden met onderzoek bezig en bereiden zij 
publicaties voor. Zo publiceert ons lid ir. Alfons 
Bruekers uit Nederweert wekelijks een histo-
risch artikel in het blad Via Weert. 
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Stadsboerderij
Doordat de gemeenteraad in meerderheid 
instemde met de wijziging van het bestem-
mingsplan Beekpoort/Nazarethsteeg zal de 
daar liggende eeuwenoude stadsboerderij 
gesloopt worden. Ondanks een door ons inge-
diende zienswijze en een volkspetitie met 740 
ondertekenaars, kon het gemeentebestuur 
helaas niet op andere gedachten gebracht wor-
den. De publieke opinie heeft duidelijk laten 
zien hoe de Weertenaren een hart hebben voor 
het verleden. 

Secties

Sectie Archeologie (Archeologische 
Vereniging Limburg)

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020 
Cees Kole (voorzitter), Ingrid Buchem (secreta-
ris), Anneleen Van de Water (penningmeester) 
en de leden Pieternel Malherbe, Rob Paulussen, 
Yannick Raczynski-Henk en Arjan Schutte. 
Het bestuur werd ondersteund door de 
Regiovertegenwoordigers: Ron Bloemen (regio 
Venray), Diana Habets (regio Kerkrade), Jeroen 
Wijnen (regio Weert), Ton Lupak (regio 
Roermond), Wil Luys (regio Reuver/
Swalmen/Roermond), Bert Puts (regio 
Simpelveld), Arjan Schutte (regio Maasgouw) 
en Hilde Vanneste (regio Parkstad). 

Het bestuur en de regiovertegenwoordigers 
kwamen in het verslagjaar via Teams bijeen. 
Overleg en afstemming vonden op de bestuurs-
vergaderingen plaats, per e-mail en andere 
kanalen zoals Whatsapp. 

Leden
De Sectie Archeologie/AVL (Archeologische 
Vereniging Limburg) vormt een actieve koepel-
organisatie voor archeologie in Limburg. 
Aangesloten bij de AVL zijn zowel individuele 
amateur- en beroepsarcheologen als heemkun-
deverenigingen, archeologische werkgroepen, 

en musea.De AVL-leden vormen een groot net-
werk waarin kennis en ervaring wordt uitge-
wisseld. Eind 2020 bedroeg het aantal leden 430 
(op 31 december 2019 waren dat er 435). 
De leden worden geïnformeerd via nieuwsbrie-
ven. Ook in 2020 zijn er enkele nieuwsbrieven 
verschenen met verenigingsnieuws, tips voor 
uitstapjes en dergelijke.

Werkgroep Educatie en Activiteiten
Deze werkgroep organiseert lezingen, regioda-
gen, veldwerkdagen en excursies. De werk-
groep bestaat uit Arjan Schutte (voorzitter), 
Bert Puts (secretaris) en de leden Diana Habets, 
Rob Paulussen, Anneleen Van de Water en 
Hilde Vanneste.

Werkgroep Steentijd van Limburg
Deze werkgroep telt zich als doel om onder 
andere lezingen en cursussen op het gebied van 
steentijdarcheologie te organiseren. De werk-
groep bestaat uit Yannick Raczynski-Henk 
(voorzitter), Luc Amkreutz (secretaris) en de 
leden Alfons Bruekers, Xavier van Dijk, Joep 
Orbons, Rob Paulussen, Huub Spronck en 
Jeroen Wijnen.

Archeologie in Limburg
De redactie werft artikelen voor de Archeologie 
in Limburg (AiL). Zij zoekt auteurs en bege-
leidt eventueel beginnende auteurs. Tevens 
heeft zij contact met de redactie van De 
Maasgouw opdat het thema archeologie ook 
voor andere LGOG-leden voldoende onder de 
aandacht komt. De redactie bestaat uit Yannick 
Raczynski-Henk (hoofdredacteur), Anneleen 
Van de Water, Rob Paulussen, Hilde Vanneste, 
Dwayne Beckers en Patrick Marx. 

In 2020 verscheen nummer 121 van AiL. In dit 
nummer onder meer aandacht voor vondsten 
bij de restauratie van de Heerlense thermen, 
een Romeinse swastika fi bula, een middel-
eeuwse Adler fi bula en enkele metaaldetector 
vondsten. Daarnaast ging de aandacht naar een 
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opgraving bij de kerk van Voerendaal en stond 
er weer een amateurarcheoloog in de schijn-
werpers.

Activiteiten
Als gevolg van corona konden de reguliere acti-
viteiten zoals de regiodag en de jaarvergadering 
met lezing niet doorgaan. De stukken van de 
jaarvergadering zijn in december aan de leden 
verstuurd en zonder verdere vragen of  opmer-
kingen goedgekeurd. De Limburgse 
Archeologie Dag werd geannuleerd.
De Sectie Archeologie was dit jaar betrokken 
bij de tentoonstelling ‘Expeditie Vuistbijl in de 
Vondst’ in Heerlen. Bij de expositie werd een 
boekje uitgegeven. 
De leden konden daarnaast als vrijwilliger deel-
nemen aan korte opgravingen in de regio 
Maastricht en Sint Odiliënberg. 

Website, sociale media etc.
Bijna dagelijks worden berichten gedeeld op  
facebook.com/SectieArcheologieLGOG/. De 
berichten betreffen eigen activiteiten en ont-
wikkelingen binnen het bestuur maar ook 
berichten uit de (social) media omtrent archeo-
logie in Limburg. Daarnaast worden lezingen 
en tentoonstellingen in en om Limburg 
gedeeld. Van 31 december 2019 tot 31 decem-
ber 2020 is de pagina gegroeid van 303 pagi-
na-likes en 313 volgers tot 391 likes en 443 vol-
gers.

Sectie archeologie deelt daarnaast berichten  
op de LinkedIn-groep van het LGOG  
(linkedin.com/groups/2727764/).

Sectie Genealogie

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling
In het verslagjaar heeft Thieu Wieërs om 
gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap 
beëindigd. In de opvolging kon nog niet voor-
zien worden.

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
ing. H.J. (Bert) van Laer (voorzitter), A.J. (Arno) 
Coopmans (vicevoorzitter), ing. F.C.A.J. (Fred) 
Baltus (secretaris en webbeheerder), C.M.W. 
(Kees) Hessels (penningmeester), E.P.A.M. 
(Liesbeth) Dirks-Jessen, J. H. ( Jan) Hanssen 
(hoofd- en eindredacteur) en R.J.P.M. (René) 
Vroomen (tevens voorzitter Commissie 
Heraldiek & Banistiek). Adviseur: drs. H.J.L.M. 
(Henk) Boersma MBA.

Bestuursactiviteiten
In het verslagjaar zijn er twee telefonische ver-
gaderrondes geweest. Als gevolg van de coro-
namaatregelingen konden er verder geen activi-
teiten plaatsvinden. Mede hierdoor heeft ook 
de Genealogiedag Limburg in het RHCL in 
oktober 2020 geen doorgang kunnen vinden. 
Onduidelijk is nog of  deze wel op 9 oktober 
2021 doorgaat.
 
In 2020 verscheen er geen nieuwsbrief. Eerdere 
Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de web-
site van het LGOG onder het kopje Thema’s, 
Genealogie en Publicaties.

Leden
Op 31-12-2020 had de sectie Genealogie 373 
leden (op 31 december 2019 waren dat er 371). 
Er werden 11 (2019: ook 11) ruilabonnementen 
onderhouden en 25 personen (2019: 26) hadden 
alleen een abonnement op het Limburgs 
Tijdschrift voor Genealogie. 

Social Media
De sectie is te volgen op Facebook, Twitter (@
sglgog) en Instagram (@sglgog). Via de face-
book paginafacebook.com/groups/sglgog/ is 
er behoorlijk veel interactie tussen leden en niet 
leden. Deze pagina heeft inmiddels 411 (207 in 
2019) deelnemers. 
De andere facebookpagina is te vinden op face-
book.com/SectieGenealogie/. Via facebook 
worden ook evenementen gedeeld.
In 2020 is er op groups.io, https://groups.io/g/
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genealogielimburg/topics, een nieuwsgroep 
gestart waar men ook via mail genealogische 
vragen kan stellen aan de 21 leden van die 
groep.

Commissie Heraldiek & Banistiek
Leden: René Vroomen, Régis de la Haye, Jan 
Hanssen.
René Vroomen is behalve voorzitter van de 
Commissie Heraldiek & Banistiek ook lid van 
het College Heraldiek (NGV) en lid van 
Heraldisch College Vlaanderen. In het verslag-
jaar is het nieuwe wapen van de gemeente 
Bergen door de Hoge Raad van Adel goedge-
keurd.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie

Samenstelling redactie per 31-12-2020
J.H. ( Jan) Hanssen (hoofd- en eindredacteur), 
ing. H.J. (Bert) van Laer (redactiesecretaris), 
ing. A.P.J.H. (Ton) van den Berg, A.S.M. (Funs) 
Patelski en drs. R.J.H. (Ruud) Straatman.

Jaargang 48 van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie omvatte 140 pagina’s, acht minder 
dan het jaar ervoor. De goede samenwerking 
met drukkerij Econoom te Beek kon worden 
voortgezet. Op zeer bescheiden schaal werden 
advertenties opgenomen. Ook in 2020 kon 
door de goede redactionele samenwerking met 
de auteurs en met de drukkerij een hoge kwali-
teit van het tijdschrift worden bewerkstelligd. 
De opmaak van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie werd, evenals de laatste jaren, aan-
vankelijk gedaan door Funs Patelski, daarbij 
geassisteerd door zijn opvolger als hoofd- en 
eindredacteur Jan Hanssen. De tweede helft 
van het jaar werd deze taak door laatstge-
noemde uitgevoerd bijgestaan door medere-
dacteur Bert van Laer. Deze aanpassing vond 
plaats in verband met de COVID-19-uitbraak.

Jaargang 48 bevatte negentien artikelen ver-
zorgd door dertien verschillende auteurs: drs. 
H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, drs. J.H.G. 
(Hans) Bos, Arno J. Coopmans, Marinus 
Flokstra, dr. Mart W.M. Graef, Jan H. Hanssen, 
dr. Régis de la Haye, ing. H.J. (Bert) van Laer, 
drs. Jos S.M. Naus, A.S.M. (Funs) Patelski, Frans 
Savelkouls, Arie Jan Stasse en dr. G.H.A. 
(Gerard) Venner.
Vijf  artikelen werden door de hoofdredacteur, 
Jan Hanssen, aangeleverd, en drie door redac-
tiesecretaris, Bert van Laer. De directeur van 
het Koninklijk LGOG, Henk Boersma, en 
oud-hoofredacteur Régis de la Haye, leverden 
ieder twee artikelen. Voor het eerst in decennia 
bestond deze jaargang voor het merendeel uit 
artikelen die betrekking hadden op Noord- en 
Midden-Limburgse onderwerpen. 
In drie artikelen werd aandacht besteed aan 
heraldiek. Het artikel van Flokstra over de adel-
lijke familie Van Wittenhorst te Horst springt 
eruit dankzij een groot aantal prachtige af beel-
dingen.
De redacteuren Bert van Laer en Jan Hanssen 
schreven, verspreid over de jaargang, een aantal 
boekbesprekingen en aankondigingen van boe-
ken of  cd’s.
Bert van Laer riep in het eerste nummer op om 
kandidaten aan te melden voor de volgende 
Edmond Delhougne Penning. Deze penning, 
beschikbaar gesteld door Stichting Edmond 
Delhougne te Roermond, wordt verleend aan 
personen die zich in Belgisch en Nederlands 
Limburg verdienstelijk hebben gemaakt op 
genealogisch gebied. De eerste penning werd 
uitgereikt aan Funs Patelski te Klimmen en de 
tweede aan Piet Severijns te Tongeren. De 
derde penning zou in de Maand van de 
Geschiedenis op 10 oktober 2020 in Maastricht 
in het RHCL worden uitgereikt, maar de 
wereldwijde pandemie heeft dit onmogelijk 
gemaakt. Hopelijk zal de uitreiking spoedig 
doorgang kunnen vinden.
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Sectie Monumenten

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling
Afgetreden in de jaarvergadering op 15 februari 
2020 zijn ing. E.T.A. (Ellie) Peerboom-van der 
Meer en mr. F.L.M. (Frank) Bouts. Toegetreden 
tot het bestuur is in diezelfde vergadering drs. 
S.E. (Servé) Minis.

Tijdens de goedbezochte Jaarvergadering van 
de Sectie Monumenten op 15 februari 2020 te 
Meerssen werd met hartelijke woorden en een 
daverend applaus afscheid genomen van ing. 
Ellie Peerboom en van mr. Frank Bouts. In 
dezelfde vergadering werd drs. S.E. (Servé) 
Minis bij acclamatie benoemd tot bestuurslid.

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020
Mevr. ir. J.M.M. Jongeling-Rooth (voorzitter), 
drs. S.E. Minis (secretaris), H.M.J. Hermans bc 
(penningmeester), A.M.F. Coppes, ir. P.H.P. 
Stevens.

Leden
De Sectie telde per 31 december 2020 274 leden 
(op 31 december 2019 waren dat er 270). 

Interne communicatie
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar in 
totaal viermaal. Hiervan tweemaal te Horn, te 
weten op 20 januari en 2 maart. In verband met 
de beperkingen vanwege COVID-19 heeft het 
bestuur zijn toevlucht genomen tot videobellen 
op 15 april. Op 21 september is vergaderd bij de 
voorzitter thuis. 

Externe communicatie, contacten en 
belangenbehartiging

Het afgelopen jaar zal iedereen zich herinneren 
als een bijzonder jaar. Bijzonder vanwege de 
coronapandemie die de wereld in z’n greep 
hield. De activiteiten van onze Sectie 
Monumenten zijn daardoor na de Algemene 
Ledenvergadering op 15 februari te Meerssen 

helaas volledig stilgevallen. Het bestuur beraadt 
zich momenteel hoe de leden daarvoor in het 
komende jaar gecompenseerd kunnen worden. 
De leden zullen de volgende Algemene 
Ledenvergadering worden opgeroepen om 
daartoe suggesties te doen. Het jaarprogramma 
werd bij leden en derden bekendgemaakt door 
middel van de LGOG-nieuwsbrief  en de web-
site van het LGOG.

Om onze leden te informeren zijn berichten 
geplaatst en gedeeld op de Facebookpagina van 
de sectie. Dit betreft onder andere het pro-
gramma van de Open Monumentendag in 
Limburg en activiteiten die ook in tijden van 
corona mogelijk zijn, zoals de podcasts van het 
bureau. 
Tijdens de vergadering van het LGOG op 26 
september in Roermond ontving onze 
oud-voorzitter Peter Lambriex de zilveren 
LGOG-draagspeld. Hij kreeg deze toegekend 
vanwege zijn verdiensten voor de kring 
Maastricht en onze sectie Monumenten.

Excursies en andere activiteiten
n  15 februari Algemene Ledenvergadering te 

Meerssen (37 deelnemers) en aansluiting 
lezing over en rondleiding in de voormalige 
synagoge van Meerssen door Ger 
Kockelkorn. In de voormalige synagoge 
waren op dat moment twee exposities te 
zien, een over Joodse onderduikers in 
Limburg en een in het kader van ’75 jaar 
bevrijding’. Bezoek aan de basiliek van het 
Heilig Sacrament te Meerssen, die in 1938 
door paus Pius XI werd verheven tot basilica 
minor. De kerk geldt als het hoogtepunt 
van de Maasgotiek in Nederland (42 deel- 
nemers).

Commissie Monumenten
De sectie wordt ondersteund door de 
Commissie Monumenten. Deze commissie is 
in het verslagjaar niet bijeengeweest. 

343 PUBLICATIONS 156 | 2020

VERSLAG OVER 2020



Commissies

Redactiecommissie Publications  
de la Société Historique et 
Archeologigique dans le Limbourg 
(Jaarboek van het LGOG)

Wijzigingen in de samenstelling  
van de redactie

In juli 2020 nam de redactie afscheid van voor-
zitter mr. dr. Jacques van Rensch. Het voor- 
zitterschap werd overgenomen door dr. Chris 
Dols. Ook werd afscheid genomen van dr.  
Eric Lemmens. In oktober werd prof. dr. Ernst 
Homburg welkom geheten als lid van de  
redactie.

Samenstelling redactie per 31-12-2020
De redactie bestond per ultimo 2020 
derhalve uit dr. Chris Dols (voorzitter),  
dr. Monique Dickhaut (redactiesecretaris), 
dr. Peter Bakker, dr. Pieter Caljé, prof. dr. 
Bram Van Hofstraeten, prof. dr. Ernst 
Homburg, dr. Paul Puschmann en Hilde 
Vanneste, Lic.

Op 9 juli 2020 werd de Publications 2019 gepre-
senteerd. Als gevolg van de coronacrisis vond 
de Habetslezing 2020 geen doorgang en werd 
een gunstig moment afgewacht voor de presen-
tatie van het Jaarboek, dat begin juli werd 
gevonden. De eerste exemplaren van deel 155 

van de Publications werden, in aanwezigheid 
van alle auteurs en de leden van de redactie, in 
de pandhof  van de Sint-Servaasbasiliek in 
Maastricht aangeboden aan pastoor-deken John 
Dautzenberg en vice-voorzitter van het LGOG 
mr. Frank Bouts.

Zoals altijd is ook in deze editie van het Jaarboek 
gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk aan-
bod van wetenschappelijk verantwoorde bij-
dragen over de regionale geschiedenis van de 
provincie Limburg, tot de recente geschiedenis 
aan toe. Gestreefd wordt ook naar een regio-
nale spreiding van de onderwerpen, doch de 
redactie is elk jaar weer af hankelijk van het aan-
bod van publicabele artikelen.

Redactiecommissie De Maasgouw. 
Tijdschrift voor Limburgse 
geschiedenis en archeologie.

Wijzigingen in de samenstelling  
van de redactie

In het verslagjaar werd afscheid genomen van 
drs. Frans Hermans, voormalig redactie- 
secretaris die zich ook vele jaren vanuit het 
Venlose heeft ingezet als redacteur en leveran-
cier van bijdragen.

Samenstelling redactie per 31-12-2020
Dr. Antoine Jacobs (voorzitter), drs. Frits Nies 
(secretaris), ir. Alfons Bruekers, Silvia Pellemans 

1879 1904 1929 1940 1960

344PUBLICATIONS 156 | 2020

VERSLAG OVER 2020



MA, Nicky Pouw MA, Tim Sijbers MA, drs. Luc 
Wolters, drs. Henk Boersma MBA, adviseur. 

Ondanks de vele praktische hindernissen die 
COVID-19 opwierp vanaf  de eerste maanden 
slaagde de net vernieuwde en verjongde redac-
tie er toch in vier volwaardige kwartaalnum-
mers van De Maasgouw te produceren in 2020. 
De nummers 1 en 3 telden zelfs vier pagina’s 
extra, de overige twee hadden het gebruikelijke 
aantal van 36. En dit terwijl we als gevolg van 
alle lockdown-perikelen minder tot geen pagina’s 
en kolommen konden vullen met verenigings-
nieuws en activiteiten in de LGOG-kringen.
De eerste fysieke redactiebijeenkomst van 2020 
alsmede het in Roermond geplande afscheids-
eten met de in 2019 vertrokken redacteuren 
kwam te vervallen als gevolg van de eerste 
coronagolf. Voor de volgende vergaderingen 
konden we met inachtneming van de RIVM-
voorschriften terecht in de ruimten van Bureau 
LGOG te Maastricht.
Er waren in dit verslagjaar geen themanum-
mers, wel was er extra aandacht voor ‘75 jaar 
Bevrijding’ en de pandemie in lokaal-historisch 
perspectief. Het interview deed opnieuw 
opgeld en ook was er weer meer aandeel voor 
kunst- en cultuurhistorische onderwerpen. Het 
zoeken was nog naar meer (structurele) inbreng 
vanuit het archeologische veld. Al met al 
leverde deze jaargang van De Maasgouw een rijk 
gevarieerde bijdrage aan de Limburgse 
geschiedschrijving. 

Commissie Collecties

Samenstelling van de commissie
Voorzitter (vacant), drs. H.J.L.M. (Henk) 
Boersma MBA, secretaris q.q., drs. R. (Rob) 
Paulussen en drs. R.A.M.J. (Rob) Dückers. Er 
hebben in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden. 

Commissie Educatie

Wijzigingen in de samenstelling  
van de commissie

In februari 2020 werd jarenlange commissie-
voorzitter Karel Majoor opgevolgd door 
Maurice Heemels, die in het LGOG-
hoofdbestuur ook de portefeuille educatie 
beheert. Karel werd uiteraard – in het laatste 
‘fysieke’ overleg van de commissie vóór het 
ingaan van de corona-beperkingen - bedankt 
voor zijn enthousiaste inzet als voorzitter en 
was tot vreugde van alle commissieleden bereid 
om als lid aan te blijven. Wij hopen nog heel 
lang gebruik te kunnen maken van zijn inzet, 
kennis en ervaring.

Samenstelling commissie per 31-12-2020
Maurice Heemels (voorzitter), Marie-Jès 
Boonekamp, Liesbeth Dirks-Jessen, Justine 
Camps, Renske Heisen, Kitty Janssen, Kelly 
Krijntjes (secretaris), Peer Boselie, Jack 
Claessen, Karel Majoor en Harrie Schlechtriem. 
De commissie vergaderde in 2020 ongeveer 
elke zes weken.

1977 1985 1990 2006 2020
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Canon 2.0
Op 22 juni 2020 presenteerde de Commissie 
Herijking Canon van Nederland de nieuwe 
nationale Canon. Dat was voor de Commissie 
Educatie, mede op instigatie van de Provincie 
Limburg, aanleiding om ook de Canon van 
Limburg (2009) te herijken en te vernieuwen. 
De Werkgroep Canon 2.0 was geboren. Er wer-
den twee werkgroepen geformeerd: de 
Werkgroep Herijking, die zich zal bezighouden 
met de inhoud van de vensters, en de 
Werkgroep Digitalisatie, die zich zal focussen 
op de digitale presentatie van de Canon. Het is 
de bedoeling dat leerlingen in de bovenbouw 
van de basisschool en uit het voorgezet onder-
wijs via Limburgse collectiestukken de uitge-
breide geschiedenis van Limburg kunnen ont-
dekken. Naar verwachting zal de herziene 
Canon van Limburg in 2022 gepresenteerd kun-
nen worden.

Reizen in de Tijd
Samen met het Huis voor de Kunsten Limburg 
werkte de commissie aan het implementeren 
van het educatieplatform ‘Reizen in de Tijd’ in 
Limburg. Dit platform werd ontwikkeld door 
Erfgoed Gelderland. ‘Reizen in de Tijd’ ver-
bindt basisscholen en musea via een online plat-
form. Leraren kunnen via de website op een 
interactieve kaart lessen bekijken en boeken. 
Voor scholen wordt het hierdoor eenvoudiger 
om eigen lesstof  te koppelen aan museumbe-
zoek, en voor musea wordt het gemakkelijker 
om contact te krijgen met scholen. In Midden-
Limburg startte ‘Reizen in de Tijd’ in november 
2019. Inmiddels heeft een aantal zogenaamde 
penvoerders, die scholen en culturele instellin-
gen in Limburg verbindt, het project opgepakt 
en wordt er vormgegeven aan de eerste les- 
sen die in Zuid-Limburg aangeboden zullen  
worden. 

Verdieping samenwerking met het 
onderwijs en PWS-prijs

Het versterken van de contacten tussen LGOG 
en middelbare scholen in Limburg is sinds lang 
een speerpunt van LGOG. Dat zou idealiter 
tweerichtingsverkeer moeten zijn. LGOG 
brengt zijn expertise in, de docenten vullen aan 
met kennis uit de praktijk. Via de LGOG-
profielwerkstukprijs en het tweejaarlijks onder-
wijssymposium ‘Truuk nao Hoes’ (zie hierna) 
wordt daar al invulling aan gegeven. Een 
nieuwe stap is het gratis lidmaatschap van 
LGOG voor middelbare scholen. Scholen en 
docenten geschiedenis zijn aangeschreven om 
zich aan te melden. De commissie hoopt dat zo 
veel mogelijk scholen hier gebruik van zullen 
maken, om ook op die manier het contact tus-
sen beide partijen te versterken. Vanwege de 
aanhoudende coronabeperkingen kon contact 
met het scholenveld in 2020 slechts moeizaam 
gerealiseerd worden. Om leraren in deze ook 
voor hen enerverende periode (veelal online 
onderwijs) niet te ‘overvragen’, besloot de com-
missie in de loop van 2020 dat er pas weer vol 
zal worden ingezet op contacten met scholen 
na het verdwijnen van de meeste coronamaat-
regelen voor het onderwijs. 
Dan zal ook weer geprobeerd worden om de 
Profielwerkstukwedstrijd (PWS-wedstrijd) op 
te starten, waarvan begin 2020 werd besloten 
om deze even ‘on hold’ te zetten vanwege een 
combinatie van weinig aanmeldingen vanuit de 
scholen en coronabeperkingen.

Truuk nao Hoes
De organisatie van het tweejaarlijks onderwijs-
symposium ‘Truuk nao Hoes’ (over de didacti-
sering van thema’s uit de geschiedenis van 
Limburg) is een samenwerkingsverband tussen 
LGOG, de Fontys Lerarenopleiding Sittard en 
De Nieuwste Pabo in Sittard. Tijdens dit sym-
posium kunnen leraren in spe workshops ver-
zorgen en bezoeken over het gebruik van 
Limburgse geschiedthema’s in de klas. Vanwege 
de coronaperikelen moest helaas in het najaar 
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van 2020 besloten worden de voorbereidingen 
voor het symposium te staken en het voor 
februari 2021 geplande symposium te verplaat-
sen naar 2022. Wél werden meteen na dat 
besluit voorbereidingen gestart voor een webi-
nar over de herziening van de Canon van 
Limburg dat op 16 juni 2021 zal plaatsvinden als 
‘vervanger’ van het symposium. 

Commissie Limburgse 
Kerkgeschiedenis

Samenstelling van de commissie
Dr. A.P.J. Jacobs (voorzitter), dr. R.M. (Régis) de 
Haye (secretaris), drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen, 
drs. P.J.A. (Paul) van Meegeren), drs. K. (Koos) 
Linders en mr. dr. Maurice van Stiphout.

Er hebben geen activiteiten of  vergaderingen 
plaats gevonden in 2020. Zodoende is er ook 
niets verandert binnen de commissie. De activi-
teiten worden weer opgepakt in 2021. 

Commissie Literatuurgeschiedenis

Wijzigingen in de samenstelling  
van de commissie

Tijdens de vergadering in september nam 
Lucien Custers het voorzitterschap over van 
Hein van der Bruggen. 

Samenstelling commissie per 31-12-2020
dr. Lucien Custers (voorzitter), drs. Herman 
van Horen (secretaris), mr. Hein van der 
Bruggen, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, 
Margriet Hos-Wijnen, dr. Ludo Jongen, drs. 
Ben van Melick, drs. Emile Ramakers, drs. 
Gyonne Schatorjé, Ine Sijben, Pia Spaan 
(namens LCL); als adviseurs treden op prof. dr. 
Wiel Kusters, prof. dr. Joep Leersen en prof. dr. 
Peter Nissen. 

De Commissie kwam in 2020 tweemaal bij 
elkaar, op zaterdag 25 januari en op zaterdag 19 
september, beide keren in Roermond.

Activiteiten
Zoals bij talloze verenigingen, commissies en 
instellingen in 2020 het geval is, heeft de 
COVID-19 epidemie ook de Commissie 
Literatuurgeschiedenis behoorlijk gedwars-
boomd in haar plannen, waardoor een aantal 
op stapel staande en in het jaarverslag van 2019 
aangekondigde projecten te maken heeft gekre-
gen met uitstel en vertraging.

In 2020 verschenen onder redactie van Ine 
Sijben en Ben van Melick in de serie 
‘Literatuurportretten’ vijf  nieuwe bijdragen op 
de website van het LGOG.
n  Februari 2020 Michiel Korsten, stadsdoctoor te 

Maesijk (door Hannie van Horen-
Verhoosel’).

n  Maart 2020 Retoriek aan de voet van de 
Cauberg, 30 juni 1889 (door Lou Spronck).

n  Juni 2020 Een Multatuliaan uit het zuiden. 
Michel Perelaer (1831-1901) (door Margriet 
Hos-Wijnen).

n  November 2020 Het bladerende beeld van 
Henric van Veldeke. Verslag van een vruchteloze 
zoektocht (door Ludo Jongen).

n  December 2020 ‘De pen van de leegte vult de 
hand’. Rob Molin 1949-2019 (door Ben van 
Melick).

De reeks zal in 2021 worden voortgezet.

De eerste delen in de aangekondigde Nachte- 
gaalreeks zijn inmiddels klaar, maar vanwege 
de coronamaatregelen is de presentatie ervan 
uitgesteld. Het voor het najaar van 2021 
geplande symposium is nog onzeker. 

De commissie is vertegenwoordigd in het Taal- 
en Letterenplatform Limburg (TaLeP) dat in 
2016 op initiatief  van de Provincie Limburg tot 
stand is gekomen. Naast onze commissie parti-
ciperen in dit platform ook het Huis voor de 
Kunsten, de Vereniging Levende Talen, Cubiss 
Limburg, het Letterkundig Centrum Limburg 
(LCL), de Raod veur ’t Limburgs en de 
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Vereniging voor Limburgse Dialect- en 
Naamkunde (VLDN). Met de Vereniging 
Veldeke en met de U.M. wordt (opnieuw) con-
tact gezocht. Noodgedwongen vonden dit jaar 
twee van de drie vergaderingen via Teams 
plaats.
De afgelopen jaren werd in dit kader het festival 
‘Sjiek’ georganiseerd. Voor het volgend jaar 
staat als opvolger het festival ‘Watbleef ?!’ op 
het programma.

Commissie Geschiedenis van 
Ondernemingen en het 
Ondernemen in Limburg

Samenstelling commissie per 31-12-2020
Prof. dr. Ernst Homburg (UM; voorzitter), drs. 
Marcel Dings (Tegelen), dr. Ben Gales 
(Groningen), drs. ing. Joep Orbons (Stichting 
Stimuleren en ArcheoPro), drs. Jos Peeters 
(Kring Venlo), en dr. Willibrord Rutten (SHCL). 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij de 
voorzitter (e.homburg@maastrichtuniversity.nl).

Website en onderzoek
Aan de website werd in 2020 weinig toege-
voegd. Het is de bedoeling om de COOL-
website op termijn in de LGOG-website te inte-
greren.
De student-assistent die de website beheerde is 
inmiddels afgestudeerd. Zijn onderzoek voor 
COOL resulteerde in een publicatie die in 2020 
verscheen: Lenn Gorissen, ‘Leren van je bazen. 
De totstandkoming van de metaalcluster van 
Tegelen, 1855-1914’, Jaarboek 2019. Studies over 
de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg, 
LXIV (2020), 70-101.

COOL beoogt de belangstelling voor de bestu-
dering van Limburgse ondernemers en onder-
nemingen te bevorderen door contacten met 
vrijwilligers en door het publiceren van korte 
biografieën en andere publicaties op de web-

site. Daarnaast wil ze de kennis van onderne-
mers en ondernemingen verdiepen door syste-
matisch onderzoek te entameren.

Werkzaamheden
De commissie kwam in 2020 vanwege COVID-
19 slechts eenmaal bijeen, op 12 februari. 
Daarnaast werd er via e-mailverkeer onderling 
overlegd.

De belangrijkste activiteit in 2020 was de orga-
nisatie van het jaarlijkse symposium over 
ondernemers in een Limburgse stad. Ditmaal 
zou het symposium op 20 maart in Weert 
gehouden worden, onder de titel ‘Industrie en 
ondernemerschap in Weert, 1830-heden’. Er 
was een aantrekkelijk programma samenge-
steld met vijf  sprekers: Theo Schers (Nijver aan 
water en spoor); John Caris (Drieluik Drukkerij 
Emmanuel Smeets); Bert van Laer (Brouwerijen 
in het Weerterland); Jos Engelen (Pijpenfabriek 
Trumm-Bergmans in Weert en de oven: 
Industrieel Archeologisch Monument); en Eric 
van Royen (Bouwonderneming Wilma: het 
levenswerk van Harrie Maas).
De belangstelling was overweldigend. Met ca. 
120 inschrijvingen op de teller moest begin 
maart de inschrijving worden gestaakt, omdat 
de maximumcapaciteit van de beschikbare zaal 
bereikt was. Toen de Regering op 12 maart ech-
ter bijeenkomsten met meer dan 100 personen 
verbood, heeft COOL nog diezelfde dag beslo-
ten het symposium af  te blazen.
Het is de bedoeling het symposium alsnog te 
houden zodra dat weer mogelijk is.

Spreker John Caris besloot om zijn lezing uit te 
breiden tot een boek over Drukkerij Smeets. 
Vanuit COOL heeft hij advies gekregen over 
een conceptversie.
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Commissie Meerdaagse Studiereizen

Samenstelling van de commissie
Dr. A.P.J. (Antoine) Jacobs (voorzitter), drs. L. 
(Lita) Wiggers, ir. J.M.M. ( Joke) Jongeling-
Rooth, drs. B. (Béatrice) de Fraiture, drs. K. 
(Kris) Förster en drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma 
MBA.

De voor 2020 geplande studiereis naar Duitsland 
heeft om bekende redenen niet plaats kunnen 
vinden.

Commissie Bronpublicaties

Wijzigingen in de samenstelling  
van de commissie

Per 15 april beëindigde prof. dr. Onno 
Kneepkens zijn lidmaatschap van de commissie.

Samenstelling commissie per 31-12 2020
Dr. H. van Engen, voorzitter, drs. P. Bakker,  
drs. F.J. Hermans, drs. A.M.P.P. Janssen, drs. 
C.J.J.S. Majoor, mr. dr. Th.J. van Rensch, mw. 
dr. G. Van Synghel en prof. dr. L.H.M. Wessels.

De commissie kwam voor een vergadering op 
16 januari bijeen in Maastricht. Vanwege de 
COVID-19-situatie kon later in het jaar niet 
meer vergaderd worden.

De Commissie Bronpublicaties werd in 2010 
opgericht met als taakomschrijving ‘het onder-
zoeken van bronnen die (…) in aanmerking 
komen om digitaal en/of  analoog gepubliceerd 
te worden, evenals het begeleiden van het uit-
geven van deze bronnen’. Inmiddels is de inven-
tarisatie ten aanzien van de beoogde oorkon-
den van vóór 1301 afgerond en is er een plan 
gemaakt om tot het uitgeven van deze bronnen 
te komen. In het kader van de voorgenomen 
uitgave van de oorkonden van het klooster 
Sint-Gerlach te Houthem tot 1301 heeft mw. dr. 
G. Van Synghel de bewerking van veertig 
oorkonden afgerond en met de begeleidings-

commissie besproken. Van deze Latijnse stuk-
ken zijn ook vertalingen gemaakt, die eveneens 
worden voorgelegd aan de begeleidingscom-
missie.

Voor de werving van fondsen ten behoeve van 
deze publicatie is de Stichting Limburgse 
Oorkonden in het leven geroepen. In overleg 
met de provincie Limburg is een Pilotprojectplan 
geschreven getiteld ‘Het Oorkondenboek van 
Limburg: bronnen van onze geschiedenis vóór 
1300’. Door de pandemie was de Stichting 
Limburgse Oorkonden niet in de gelegenheid 
om in verband hiermee verdere stappen te 
ondernemen. 

Commissie Landschapsgeschiedenis

Samenstelling van de commissie
Pieter Caljé (voorzitter), Béatrice de Fraiture 
(secretaris), Rob Paulussen, Ger Frenken, Hans 
Vermeer, Lita Wiggers, Benoît Mater en Elyze 
Storms-Smeets. Maurice Paulissen en Jan 
Hartmann zijn agendaleden.

Er hebben geen activiteiten of  vergaderingen 
plaatsgevonden in 2020. 

Kascontrolecommissie  
(boekjaar 2020)

De leden van de kascontrolecommissie voor 
het boekjaar 2020 waren mr. S.J.H. Vrancken en 
ing. F.C.A.J. Baltus. Mevrouw C. Wintraecken 
is reservelid.
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Bijzondere leerstoel 
Rechtsgeschiedenis van  
de Limburgse territoria

De Bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis van 
de Limburgse Territoria bij de Universiteit 
Maastricht wordt sedert 15 juni 2018 ingevuld 
door dr. Bram Van Hofstraeten. De door hem 
op 29 november 2019 bij de aanvaarding van 
zijn ambt uitgesproken rede is elders in dit 
Jaarboek opgenomen. Zijn onderzoeksactivitei-
ten richten zich in het bijzonder op de ontwik-
keling van vroegmoderne vennootschapsvor-
men in de stad Luik en de rol die deze juridische 
instrumenten hebben gespeeld bij de door-
braak van de Industriële Revolutie in het Luikse 
territorium. In het kader van dit VIDE-project 
begeleidt hij twee promovendi. Van Hofstraeten 
doceert aan de universiteiten van Maastricht en 
Hasselt (rechtsgeschiedenis, metajuridica, 
geschiedenis van recht en rechtvaardigheid). In 
het derde bachelorjaar aan de UM doceert hij 
Limburgse rechtsbronnen en -geschiedenis uit 
de periode 1500-1800 (dit in het kader van de 
bijzondere leerstoel). Hij is tevens lid van de 
redactie van het Jaarboek van LGOG en van de 
Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis.

Werken van het LGOG
In 1956 verscheen deel 1 in de reeks Werken 
van LGOG. De bedoeling van de reeks was/is 
om de gemeenschappelijke geschiedenis van de 
beide Limburgsen te onderzoeken en daarover 
te publiceren. Uitgaven in de reeks verschijnen 
op onregelmatige basis.
Werken 26, van de hand van Louis Berkvens en 
getiteld ‘Het leenrecht vergadert…’ Een geschiede-
nis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de 
vroegmoderne periode (1469-1795), is persklaar en 
zal op een geschikt moment in 2021 worden 
gepresenteerd. Het boek is geheel gefinancierd 
door de Stichting Albert Corten.

Maaslandse	Monografieën
Het bestuur van de Stichting Maaslandse 
Monografieën bestaat uit vertegenwoordigers 
van het LGOG en het Sociaal Historisch 
Centrum Limburg. Namens het LGOG hebben 
prof. dr. A.M.J.A. (Louis) Berkvens en drs. 
H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA (penningmees-
ter) zitting in het bestuur.

Sedert 1964 wordt door de Stichting Maaslandse 
Monografieën de historische reeks Maaslandse 
Monografieën uitgegeven. Het betreft met name 
proefschriften die een onderwerp behandelen 
uit de geschiedenis van Nederlands of  Belgisch 
Limburg. De uitgaven worden aan leden met 
korting aangeboden. De gedigitaliseerde uitga-
ven van de reeks Maaslandse Monografieën zijn 
gratis beschikbaar via www.shcllimburg.nl/
maaslandsemonografieen.

In 2020 verscheen deel 85. Het betreft 
Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West-
Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 
1942-1945 van de hand van historicus dr. 
Herman Rens en Annelies Willems. Deze stu-
die kwam mede tot stand op initiatief  van de 
Stichting Gedenkteken Jodentransporten naar 
Cosel.

Habetslezing
De geplande Habetslezing heeft in 2020 geen 
doorgang gevonden als gevolg van de 
coronapandemie. Voor 2021 is alsnog de lezing 
voorzien van prof. dr. Hans Rennes. 

Stichting Vrienden van het LGOG
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het 
LGOG (opgericht in 2009) bestaat uit mr. 
H.J.J.M. van der Bruggen, voorzitter, drs. A.M.J. 
Cremers, vicevoorzitter, drs. H.J.L.M. Boersma 
MBA, penningmeester en secretaris, prof. mr. 
A.Fl. Ghelen, drs. J.H.H. Peeters en drs. A.M.P.P. 
Janssen.
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De Stichting Vrienden van het LGOG heeft 
mede ten doel de stimulering en ondersteuning 
van het werk van het LGOG. De Stichting is 
door de belastingdienst aangemerkt als cultu-
rele ANBI.
Met steun van de stichting werden onder 
andere gerealiseerd de uitgave van de driedelige 
boekenreeks Limburg. Een geschiedenis (2015), 
de uitgave van de Geschiedenis van de litera-
tuur in Limburg (2016), en de LGOG Werken 
23, 24 en 25. Ook droeg de stichting bij aan de 
restauratie van vier schilderijen van 
oud-LGOG-voorzitters in de directiekamer 
Bureau LGOG (2019). In het verslagjaar werd 
een financiële bijdrage gedaan voor de realisatie 
van de Nachtegaalreeks, een nieuwe serie in 
Limburgs dialect geschreven boekjes van de 
Commissie Limburgse Literatuurgeschiedenis 
en Veldeke. 

Stichting Limburgse Oorkonden
Op 28 februari 2019 werd de Stichting 
Limburgse Oorkonden opgericht met als doel 
‘het bevorderen van de kennis van de cultuur-
geschiedenis van het territorium van de huidige 
Nederlandse provincie Limburg; het versterken 
van de culturele identiteit van de provincie 
Limburg en haar regio’s en het doen ontstaan 
van een verbinding tussen Limburgs erfgoed, 
toerisme, landschap en vrijetijdsbesteding met 
een groot publieksbereik.’ 
De activiteiten van de Stichting zijn in eerste 
instantie gericht op het verwezenlijken van de 
ontsluiting van de oudste Limburgse 
Oorkonden. Het betreft ca. 400 oorkonden van 
voor 1300. De Stichting zal zich inspannen om 
fondsen te werven om haar doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken. De fondsenwerving 
richt zich op drie doelgroepen: gemeentelijke 
en provinciale overheden en daaraan gelieerde 
instellingen; cultuurfondsen en bedrijven en 
particulieren. De Stichting is door de belasting-
dienst aangemerkt als culturele ANBI.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 
L.J.O.M. (Léon) Frissen, voorzitter, J. ( Jan) 
Zuidam, secretaris, H.J.L.M. (Henk) Boersma, 
penningmeester, A.M.J. Cremers, C.J.J.S. (Karel) 
Majoor en T.M.M.A. (Theo) Oberndorff. Het 
bestuur wordt bijgestaan door Geertrui van 
Synghel en Lita Wiggers, beiden als adviseur.
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Kring De Westelijke Mijnstreek 
(Sittard-Geleen)

De heer L.J. Dols
De heer ir. G.M.C.M. van der Horst Msc
Mevrouw C.J.A.L. van der Horst-Baaijens
De heer D. Miklós
Mevrouw H.H.J.M. Miklós-Palmen
Mevrouw M.Ph.E. Pernot-Props
Mevrouw A.J.H. Reuling
De heer J.H. Toonen
De heer R.G.J. Verjans
De heer drs. J.M.H. Vromen

Kring Gelders Overkwartier van 
Roermond

Mevrouw M.A.E.H. Brueren
De heer ir. J.J.M. Cluitmans 
Mevrouw G.F.H.H. Cluitmans-Obers
Mevrouw J.A.W. van Cruchten
De heer dr. L.E.X.E. Custers
De heer drs. T.H.H. Eijck
De heer C.C.L. Gorski 
Mevrouw A. van Hagen
De heer ing. H.W.M. Heldens
De heer W. Luys
De heer J. Nies
Mevrouw drs. S. Pellemans
De heer J.H.M. Richter
De heer mgr. drs. H.M.G. Smeets (erelid)

Kring Land van Valkenburg en 
Heuvelland

De heer J.M.L.G. Boel

Kring Maas en Niers
Mevrouw H.D.M. Smits-Jacobs

Kring Maastricht
De heer dr. A.J. Bovy
Mevrouw M.J.E. Donders
De heer drs. J.W.H. Haesen
De heer L.F.J. Nelissen 
De heer dr. G.P.P.L. Otten
Mevrouw H.J. Pleijers
De heer drs. M.J.H.M. Pluijmen
De heer L. Smeets
De heer L.L.M. Stalmeijer genaamd Smidt
De heer mr. J. Tielen
De heer W. Urselmann
De heer prof. dr. T.L. Vaessens
De heer ir. F.R.B. van den Bergh
Mevrouw prof. dr. S. Vanhoonacker 
De heer M.C.H. de Vrede
Mevrouw C.J.A.W. de Vrede-van Gool
Mevrouw H.F.M. Witteveen

Kring Parkstad Limburg
De heer F.J. Bertholet
De heer M.L.E. Crijns 
De heer T. Hanssen
Mevrouw drs. A.J.M. Knops-Dols
De heer drs. W. Leijenaar
De heer H.G.M. Pluijmen
De heer H.R. Vogelaar
Mevrouw M. Vogelaar

Kring Ter Horst
De heer J.P.M. Boers
Mevrouw M.A.B. Braat

Kring Venlo
De heer dr. A.W.M. Bogers
De heer W.T.H. Kurstjens
De heer drs. H.M. Lucassen
De heer T.L. Sijbers MA
De heer S.H.J. van der Velden MEd

Overzicht van de in 2020 tot LGOG toegetreden leden
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Kring Venray en omgeving
De heer P. Tielen

Kring Weert
De heer drs. G.P.H. Kwaspen
De heer dr. J.R.M. Munnecom
Mevrouw I.M.P. Scheepers-Donkers
Mevrouw P.M.W.M. van der Donk

Overige persoonlijke leden 
niet verbonden aan een kring

De heer G.G.P. Keizers
Mevrouw J.M.A. Kommen
De heer R.L.J.M. Mulkens
Mevrouw J.M. Mulkens-Zwanenburg
Mevrouw drs. M.P. Rümke-Gemmeke
De heer X.R.N.P. Schreurs
De heer W.S. van de Graaf
De heer H.R. Vlogman

Verenigingen, instellingen en 
instituten

Stichting Heemkundekring ‘De Auw Kapel’ 
Lemiers
Broeklandcollege
Université de Liège, Bibliotheque Général
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