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Verslag over 2017 van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap 
 
Dit verslag werd samengesteld door drs. Henk J.L.M. Boersma MBA, directeur LGOG en drs. 
M.W. van der Weerden, secretaris van het hoofdbestuur.  
 
Beschermvrouwe 
 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden 
 
Inleiding 
 
De belangstelling voor geschiedenis, genealogie, archeologie en monumenten, en dan met 
name die van dicht bij huis en op provinciaal niveau blijft onverminderd groot, getuige de 
vele tv-programma’s die hieraan aandacht schenken en de vele historische items die in dag- 
en weekbladen worden opgenomen. Met de Maand van de Geschiedenis, de Week van de 
Archeologie, het tv-programma Verborgen Verleden (genealogie) en bijvoorbeeld de 
jaarlijkse Molendagen, Kastelendagen, Monumentendagen wordt hier zelfs landelijk op 
ingesprongen. Voor wat Limburg betreft is het Koninklijk Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap (LGOG) een belangrijke speler in het veld, daartoe mede 
aangespoord door het in de statuten van de vereniging vastgelegde doel ‘Het bevorderen van 
de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin en het 
bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving’.  
Het LGOG is zeer actief in de weer om dit doel te bereiken, ondanks de beperkte personele 
capaciteit en beschikbare financiën. Met de ingezette middelen worden grote groepen 
belangstellenden bereikt. Het LGOG is een professionele organisatie die voor de uitoefening 
van haar taken steunt op een vaste kern van bijna 200 enthousiaste en deskundige 
vrijwilligers, professionals en liefhebbers, die in Kringen, Secties en Commissies of 
anderszins voor het LGOG hun tijd en deskundigheid inzetten om de historische kennis van 
Limburg te onderzoeken, te verbreden en uit te dragen. Zij geven het LGOG (opgericht in 
1863) al 154 jaar een gezicht en zorgen voor de continuïteit binnen het Limburgs historische 
werkveld in al zijn facetten. Desondanks nam het aantal leden en ruilrelaties van het LGOG in 
2017 af tot 2.674 (was 2.757), met name als gevolg van overlijden. Het aantal leden onder 
docenten geschiedenis en studenten blijft achter bij de verwachtingen. Hier zal dus nog meer 
aandacht naar uit dienen te gaan. Een heus promotieteam zal de ledenwerving extra gestalte 
gaan geven. Een lijst van personen en instellingen die in 2017 lid zijn geworden van het 
LGOG is achter dit verslag opgenomen. Leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn van het LGOG 
ontvangen de daaraan gerelateerde verenigingsspeld. In 2017 werden respectievelijk 36, 23 en 
9 spelden uitgereikt aan leden die daarvoor in aanmerking kwamen (Maasgouw 2017 p. 46). 
Eenmaal lid, altijd lid. 
 
Om te komen tot  
 
Statutair is vastgelegd dat er jaarlijks twee algemene ledenvergadering en twee 
vergaderingen van de vertegenwoordigers van Kringen, Secties en Commissies 
gehouden dienen te worden. In 2017 werden de algemene ledenvergadering gehouden 
op 22 april te Sittard en op 7 oktober te Venlo. De belangrijkste agendapunten betreffen 
zaken die de instemming van de vergadering behoeven (financiën, 
bestuursverkiezingen, beleidswijzigingen, actieplannen). In de Maasgouw werd daarvan 
verslag gedaan (Maasgouw 2017 p. 88-90, p. 181-182). De zogenaamde KSC-
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vergaderingen werden gehouden op 6 april en 21 september, steeds te Weert. KSC-
vergaderingen zijn voornamelijk bedoeld ter nadere afstemming, beleidsvoorbereiding 
en overleg tussen het genootschapsbestuur en de KSC-leden. 
Het genootschapsbestuur vergaderde op 28 januari, 23 maart, 2 juni, 1 juli, 7 september 
en 23 november, steeds in Roermond (Hotel-Café Willems). De vergaderingen werden 
voorbereid door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kwam in vergadering bijeen 
op 9 januari, 2 maart, 17 mei, 30 augustus, 6 oktober en 6 december, alternerend te 
Maastricht en Roermond. Daarnaast werd veelvuldig telefonisch en per e-mail overlegd 
om tot (voorbereidende) besluitvorming te komen. 
Kringen, secties en commissies hebben hun eigen overlegorganen om af te stemmen, plannen 
te maken en aan beleid invulling te geven, dan wel voorstellen daartoe te ontwikkelen. In het 
algemeen vergaderen ze 6 tot 10 keer per jaar.   
 
Resultaat van handelen 
 
Met één blik in de Maasgouw en een korte rondgang op de website van het LGOG is terstond 
duidelijk dat ook in 2017 het aanbod van lezingen, (meerdaagse) excursies, studiereizen, 
cursussen, symposia, dorpswandelingen, boekpresentaties en wat dies meer zij, ongekend 
groot was. Bijna 200 activiteiten stonden op het programma, dat zijn er ruim 16 per maand! 
Er is welhaast geen enkel onderwerp dat niet op enigerlei wijze aan de orde is gekomen; vele 
historische plaatsen en bezienswaardigheden waren uitgezocht voor een bezoek. De 
belangstelling en deelname was over het algemeen groot en varieerde naar gelang het 
onderwerp. De precieze aantallen deelnemers en belangstellenden zijn steeds tussen haakjes 
achter de betreffende activiteiten (zie hierna voor de details) aangegeven. Om het aantal 
belangstellenden te verhogen werd veelvuldig samengewerkt met lokale 
heemkundeverenigingen en werden grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden 
aangegaan en de onderlinge banden versterkt. Vaak werden de excursies georganiseerd als 
vervolg op een lezing of werden anderszins ingegeven door de actualiteit (bijzondere 
tentoonstelling of herdenkingsbijeenkomst). Reisdoelen waren zowel in Limburg, overig 
Nederland, België en Duitsland gesitueerd. De beperkende factor ten aanzien van het aantal 
deelnemers was veelal de maximumcapaciteit van de beschikbare touringcar.  
 
Highlights 2017 

Ook 2017 kan in de annalen worden bijgeschreven als een succesvol jaar voor het Koninklijk 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Een imposante reeks van reguliere 
activiteiten liet zich zien, zoals de maandelijkse lezingen, de bijzondere lezingen, excursies, 
de meerdaagse studiereizen (in 2017 naar Normandië), de cursussen, symposia en 
studiedagen, de uitgave van de kwartaalbladen De Maasgouw (de 136e jaargang) en het 
Limburgs tijdschrift voor Genealogie (45e jaargang), en de 152e editie van het Jaarboek, De 
Publications. De door het LGOG uitgegeven reeks Werken werd verrijkt met deel 23 (Licht 
op het zonneleen Gronsveld), door Jacques van Rensch en deel 24 (Een veertiende-eeuws 
register van cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht), door Paul Nève en 
Geertrui Van Synghel.  
De uitstekend verzorgde Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) van april 2017 
vond plaats in Sittard. Op de agenda stond onder meer de installatie van Herman Reynders, 
gouverneur van Belgisch Limburg tot erelid (Maasgouw 2017 p. 89-90). Nog tijdens de 
vergadering werd oud-hoofdbestuurslid dr. Pieter Caljé aangenaam verrast omdat het Zijne 
Majesteit had behaagd om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
vanwege zijn vele jarenlange verdiensten op cultureel en maatschappelijk gebied (Maasgouw 
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2017 p. 90). Het educatief deel van deze dag werd door Kring De Westelijke Mijnstreek 
verzorgd rond het thema Sittard vestingstad.  
De Algemene Ledenvergadering (Najaarvergadering) van oktober 2017 vond plaat in het 
gastvrije Venlo. Tijdens het educatieve gedeelte werden het Stadhuis, kroonjuweel van de 
Markt, en het Stadskantoor, een cradle-to-cradle-gebouw, bezocht. Een openbaring voor 
velen.  
2017 liet ook een behoorlijke bestuurlijke doorstroming zien. Vertrouwde gezichten 
verdwenen. Wij namen afscheid van Béatrice de Fraiture, Marcel van den Munckhof en 
Piet Wolters. Daarvoor in de plaats kwamen Ingrid Buchem-Hermans, Wil Filott 
Maurice Heemels en Jos Peeters (Maasgouw 2017 p. 181) . Dat zijn vier van de negen 
Hoofdbestuursleden. Van hen wordt verwacht dat zij mede vorm geven aan de 
bestuurlijke vernieuwing van LGOG. 
Binnen de bestaande samenwerkingsverbanden die LGOG onderhoudt, werd weer met 
veel elan de organisatie van de Maand van de Geschiedenis ter hand genomen, met een 
keur aan provinciale en lokale initiatieven. Dit maal rond het thema Geluk. Na de start 
in het Parkstad Theater in Heerlen waren er alleen al in Limburg circa 75 activiteiten 
rond dit thema.  
Door de Provincie Limburg wordt sterk aangedrongen op een meer gestructureerde 
samenwerking tussen partijen die in het erfgoedveld werkzaam zijn. Daartoe werden 
voorbereidingen getroffen om te komen tot een Coöperatie Erfgoed Limburg die 
daaraan gestalte dient te gaan geven.  
 
De Provincie Limburg en anderen wisten ook in 2017 het LGOG feilloos te vinden als 
het ging om bijvoorbeeld de organisatie van het excursieprogramma bij gelegenheid van 
het internationaal archeologiecongres van de European Association of Archeologists in 
Maastricht of om mede invulling te geven aan de provinciebrede herdenking van 150 
jaar Limburg als Nederlandse provincie. Dat bij veel van deze gelegenheden rijkelijk 
geput wordt uit de collectie Limburgensia, waarvan het deel van LGOG honderden 
strekkende meters omvat, mag niet genoeg onder de aandacht gebracht worden. Ter 
gelegenheid van 150 jaar Limburg verscheen een goed verzorgd themanummer van de 
Maasgouw, dat aansluitend aan een zitting van Provinciale Staten aan alle leden van de 
Provinciale Staten aangeboden werd (Maasgouw 2017 p. 95-96).  
De Werkgroep Jeugdleden organiseert zelf haar activiteiten, die ze ook openstellen voor 
volwassenen. Een ware kruisbestuiving moet het wederzijds enthousiasme voor de 
geschiedenis van Limburg vergroten. Uiteraard doen zij dat op een geheel eigen wijze 
door het inzetten van social media, met name Facebook en LinkedIn. Mede hierdoor is 
het aantal jeugdleden groeiende, zij het langzaam, maar gestaag. Een hoogtepunt voor 
de jeugdleden was de uitstap naar Münster, bakermat van de internationale erkenning 
van Nederland. 
Deze werkzaamheden werden mede geïnitieerd en in uitvoering genomen door de inzet 
van de in 2016 aangetrokken historisch consulent, Godelieve Boselie. De consulent was 
vanaf de start ook nauw betrokken bij de tweewekelijkse uitgave van de elektronische 
Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is inmiddels niet meer weg te denken. Het aantal 
ontvangers gaat richting 2000. Tot onze spijt raakten wij onze historische consulent 
kwijt aan het middelbaar onderwijs. Haar wederwaardigheden kunnen gevolgd worden 
op Facebook. De redactie van de Nieuwsbrief geschiedt nu onder verantwoordelijkheid 
van Wim Moorman. De historisch consulent heeft inmiddels een opvolger gevonden in 
Kelly Krijntjes.  
LGOG is goed verankerd op Facebook, liefst met 14 pagina’s: LGOG, de 10 kringen en 
de drie secties. Inmiddels worden de facebookpagina’s ook door bijna 2.000 personen 
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gevolgd. Veel aandacht zal echter nodig blijven voor de gevolgen van de nieuwe 
wetgeving rond gegevensbescherming. De Werkgroep Persoonsgegevens zal daar 
invulling aan geven.  
De activiteiten van de Werkgroep Jeugdleden werden gestimuleerd vanuit de 
Commissie Educatie, die met nieuw elan contacten onderhoudt met een aantal 
onderwijsinstellingen, met name Fontys Lerarenopleiding en De Nieuwste Pabo in 
Sittard. Als speerpunt werd een onderwijssymposium over de didaktisering van de 
Limburgse geschiedenis ter hand genomen, met de pakkende titel Truuk noa Hoes. Dit 
symposium vond op 1 februari plaats en was zeer succesvol. De belangstelling van de 
media voor dit symposium was groot. Het voornemen is om dit symposium voortaan 
tweejaarlijks te doen plaats vinden.  
Op 22 juni werd in de kloosterbibliotheek van de paters redemptoristen in Wittem de 
zevende Habetslezing gehouden. De spreker was LGOG-lid prof. dr. Peter Nissen, die 
een boeiend verhaal hield over de in groten getale in de 19e en 20e eeuw in Limburg, 
vaak noodgedwongen vanuit met name Duitsland en Frankrijk, neergestreken 
kloosterorden. Een geannoteerde versie van zijn lezing is in dit jaarboek opgenomen. 
In 2017 werd de Habetspenning toegekend aan de redactie van de in 2016 verschenen 
Geschiedenis van de Literatuur in Limburg, in de persoon van de voorzitter Lou 
Spronck.  
De commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG heeft samen met het RHCL en 
de sectie archeologie (AVL) van LGOG en het Limburgs Museum haar eerste congres 
gehouden (Maasgouw 2018 p. 3-5). Onder grote belangstelling werd de 
landschapsgeschiedenis vanuit zeer diverse invalshoeken benaderd. De lezingen die 
werden gehouden zullen in geannoteerde versie in de Maasgouw worden gepubliceerd. 
In het afgelopen jaar werd veel energie gestoken in de realisatie van de nieuwe website, 
een nieuwe huisstijl voor LGOG en verbetering van de PR c.q. communicatie, zowel 
intern als extern. Een proces dat ook in het lopende jaar nog een hoge prioriteit geniet.  
 
In samenspraak met de Provincie zal bezien worden hoe LGOG mede invulling kan geven het 
provinciale erfgoedbeleid, met respect voor de bestaande afspraken, rekening houdend met 
het unieke karakter van het LGOG: een professionele organisatie die voor de uitoefening van 
haar taken steunt op een groot aantal vrijwilligers die ondersteund wordt door een kleine 
administratieve eenheid (Bureau).  
 
Voor en achter de schermen 
 
Genootschapsbestuur 
 
Bestuursmutaties 
Gedurende het verslagjaar werd afscheid genomen van drs. M.P.G.M. (Marcel) van den 
Munckhof, mw. drs. B.M.P. (Béatrice) de Fraiture en P.L.J. (Piet) Wolters. De vrij gekomen 
plaatsen, inclusief een nog niet eerder ingevulde vacature, werden ingenomen door Ingrid 
Buchem-Hermans, Jos Peeters, Maurice Heemels en Wil Filott. Het danig vernieuwde 
hoofdbestuur is daarmee weer op volle sterkte.  
 
Samenstelling van het genootschapsbestuur per 31 december 2017 
Drs. A.M.J. (Armand) Cremers, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter. drs. 
M.W. (Martin) van der Weerden, secretaris, drs. R.F.M.H. (René) Imkamp, penningmeester, 
drs. M.J.M. (Marcel) Put, mw. I.J.J.G. (Ingrid) Buchem-Hermans, drs. J.H.H. (Jos) Peeters, 
dr. M.G.M. (Maurice) Heemels, mr. W.H.G.A. (Wil) Filott MPF, mr. dr. Th. J. (Jacques) van 
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Rensch, adviseur, drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen, adviseur, prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, 
adviseur, en drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, adviseur q.q. 
 
 
Ereleden en leden van verdiensten 
Op 11 mei overleed te Beek op 78-jarige leeftijd erelid J.H.M. (Jo) Hoen. In 1973 was hij een 
van de oprichters van de Sectie Genealogie en nog datzelfde jaar was hij een van de stuwende 
krachten achter de realisatie van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Vanwege zijn niet 
aflatende inzet voor de sectie werd hem op 13 september 1997 het erelidmaatschap 
aangeboden. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 april werd Herman Reynders, gouverneur van 
Belgisch Limburg, geïnstalleerd als erelid. 
 
Ereleden per 31 december 2017 
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. 
mr. A. Fl. Gehlen (1998), drs. B.G.J.C. Fasol (1999), mw. H. Houben-Bertrand (2001), J.M. 
Prakken (2002), L.J.P.M. Frissen (2009), drs. Th.J.F.M. Bovens (2012), drs. C.J.J.S. Majoor 
(2015), H. Reynders (2017) en Commission Royale d’Histoire, Brussel (1934). 
 
Houders van de Habetspenning (leden van het LGOG) 
Tijdens de 7de Habetslezing, die plaatsvond op 22 juni te Wittem, werd aan de redactie van de 
in 2016 verschenen Geschiedenis van de literatuur in Limburg, in de persoon van dr. Lou 
Spronck, voorzitter van de redactie, de Habetspenning uitgereikt. Laudatio en dankwoord zijn 
elders in dit Jaarboek opgenomen. 
 
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 LGOG-draagspeld (leden van het LGOG) 
Drs. B.G.J.C. Fasol (1999), J.Ph.W. Huinen (1999), G.F. Verheijen (2000), J.A. van der 
Heijden (2002), W.S. van Dinter (2004), drs. P.J.A. van Meegeren (2004), mw. G.J.H. 
Raaijmakers-Janssen (2005), 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 drs. H.A. Coopmans (2015). 
 
Bureau LGOG 
 
Bezetting gedurende 2017 
Drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, directeur (1fte) 
Mw. G.H.J.M. (Gaby) Verhulst-Willems, administratief medewerkster (0,75fte) 
Drs. W.J. (Wim) Moorman, medewerker website (0,2 fte; tot 1 februari) 
Mw. drs. G.A.C.M. (Godelieve) Boselie, historisch/erfgoed consulent (0,4 later 0,2 fte; tot 1 
september) 
 
Vrijwilligers 
Voor de verzending van onder meer De Maasgouw, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie en 
het Jaarboek (Publications) kon weer een beroep worden gedaan op een aantal vrijwilligers. 
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Het betreft: J.M.G. Narinx (1990), N.J.G. Bollen (2001), mw. A.C. Stallinga (2001), A.L.M.J. 
Daniëls (2001-†16 november 2017), A.M.J. Brorens (2013), W.L.H. Philippens (2013), L. 
Vonhögen (2014), P.H.A.W. Theunissen (2016), J.M.E. Mans (2016) en mw. E.T.A. 
Peerboom-van der Meer (2016).  
 
Het Bureau van het LGOG is het hart van de organisatie. De medewerkers ondersteunen het 
genootschapsbestuur en het dagelijks bestuur bij de uitoefening van hun taken, het 
voorbereiden van ledenvergaderingen, KSC-vergaderingen 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, archiefbeheer, de verzending van convocaten en 
publicaties van de verschillende gremia, het samenstellen en versturen van de LGOG-
Nieuwsbrief, het onderhouden van de website, PR-zaken, het onderhouden van de boeken- en  
tijdschriftenvoorraden en het verzorgen van bestellingen, eerste aanspreekpunt buitenwacht en 
vraagbaak op historisch, archeologisch en genealogisch gebied, het verzorgen van de 
reisadministratie, de kamerindeling en de financiële afwikkeling van de meerdaagse 
studiereizen, het verlenen van hand-en-spandiensten bij bijzondere gelegenheden, 
bijvoorbeeld bij de organisatie van symposia en de Habetslezing.  
 
 
Kringen 
 
Kring De Westelijke Mijnstreek 
 
Bestuursmutaties 
Teruggetreden: S.J.M. (Bas) de Coninck (1 januari), dr. C.F.H.A. (Chris) Dols (22 mei). 
Toegetreden: Helmi van Bergen (22 mei), Patrick Brouwers (22 mei) en Rob Pernot (22 mei). 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Rob Pernot, voorzitter, C.H.J.M. (Cor) Baltis, secretaris, P.G.H. (Paul) Mennens, 
penningmeester, drs. J. (Jac) Lemmens en mw. drs. G.A.C.M. (Godelieve) Boselie. 
 
Leden 
De kring telde 258 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 264). 
 
Externe contacten 
Het bestuur nam deel aan de vergaderingen van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en 
de Vereniging Heemkunde Zonder Grenzen. Binnen deze federatie en vereniging werd nauw 
samengewerkt met de heemkunde- en geschiedkundige verenigingen en instellingen in de 
Westelijke Mijnstreek. De Kring ontving ook dit jaar een subsidie van de Gemeente Sittard-
Geleen en een sponsorbijdrage van Laudy Bouw & Ontwikkeling.  
 
Activiteiten 
 
23 januari Lezing Hans de Mars over De watermolens en 

watermolenlandschappen in Limburg en in de Westelijke Mijnsteek in 
het bijzonder (ca. 50) 

13 februari  Lezing Lou Spronck over De geschiedenis van de literatuur in Limburg 
(ca. 30) 
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14 maart  Lezing Guus Janssen over Zef Timmers: Maaslander en Romein (i.s.m. 
Kring Maastricht, de Professor Doctor Timmers Stichting en het 
platform Roma Aeterna)(ca. 60) 

22 april Algemene Ledenvergadering LGOG. Plaats van handeling De Ligne in 
Sittard. De Kring verzorgde het educatieve deel van het programma (ca. 
80) 

22 mei  Jaarvergadering (ca. 30), aansluitend lezing door lezing Fred Cammaert 
over Limburgse burgemeesters tijdens de Tweede Wereldoorlog (ca. 50) 

30 september Euregionale Contactdag 2017 te Heppeneert bij Maaseik (i.s.m. 
Heimatverein Selfkant en de Pater Sangerskring te Maaseik)(ca. 50). 

26 oktober Lezing Bart-Jan de Graaf over De wederopbouw en de komst van de 
V&D-vestigingen in Sittard en Geleen (i.s.m. De Domijnen en 
Vereniging Sittards Verleden)(ca. 80) 

9 november  Lezing Frans Verhagen over Charles Ruijs de Beerenbrouck  
(ca. 50) 

11 december Lezing Antoine Jacobs, Limburg door vreemde ogen. Reisverhalen uit 
de 19de eeuw (ca. 20) 

 
 
Kring Gelders Overkwartier van Roermond 
 
Bestuursmutaties 
Teruggetreden: S. (Sjoerd) Brentjens MA en C. (Cor) van Helvoirt en Wim Hendriks. 
Toegetreden: Peter Meeuws (secretaris) 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Mr. H.J.J.M. (Hein) van der Bruggen, voorzitter, Peter Meeuws (secretaris), drs. R.A.M.J. 
(Rob) Dückers, penningmeester, R.J.P.M. (René) Vroomen, mr. M.M.G.M. (Marcel) Richter 
en Wim Hendriks. 
 
Leden 
De kring telde 195 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 200). 
 
Activiteiten  
6 februari  Lezing Constant van Nispen over Architect Eduard Cuypers (Roermond 

1859-1927 Den Haag)(ca. 85) 
6 maart   Lezing Maurice Heemels over de Begraafcultuur in Roermond (ca. 80) 
3 april   Jaarvergadering (ca. 27), aansluitend lezing Rob Dückers over Johan 

Maelwael: een veelzijdig genie rond 1400 (ca. 75) 
1 mei   Lezing Harrie Frencken over De geschiedenis van de psychiatrie in 

Limburg ‘Enkeltje Venray’: psychiatrische zorg in Limburg door de 
eeuwen heen (ca. 80) 

9 juni   Symposium Roermond als industriële stad  (i.s.m. Commissie 
Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL)(ca. 70) 

4 september  Lezing Peter Winkels over De geschiedenis van de literatuur in 
Limburg (45) 

11 oktober   Lezing Olaf op den Kamp over De Roer van bron tot monding (ca. 85)  
21 oktober 2017  Lezing (i.h.k.v. De Maand van de Geschiedenis, thema ‘Geluk’) Gerard 

van de Garde met als onderwerp C’est l’amour - de meziek die ein eder 
versjteit (ca. 20) 
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6 november  Lezing Erik Caris over De Munsterabdij van Beate Marie in Roermond 
(ca. 160) 

 
 
Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland  
 
Bestuursmutaties 
Teruggetreden: mevr. R.M.W.G. (Roos) Spits-Vossen. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
C.J.L. (Constant) De Maeijer, voorzitter en secretaris, S.H.J. (Simon) Wolfs-Winteraeken, 
penningmeester, ir. G.S.J.A. (Giel) Xhonneux, notulist, H. (Herbert) Kuijpers en drs. E.J.C.G. 
(Emil) Thewissen.  
 
Leden 
De kring telde 115 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er ook 115). 
 
Activiteiten 
10 januari Lezing Coen Eggen over Vakwerkbouw (i.s.m. Heemkundevereniging 

Schimmert)(115) 
9 februari Jaarvergadering, aansluitend lezing Robert Philippo over Twee eeuwen Macht, 

Malaise & Migratie tussen 1500-1700 in de Zuidelijke Nederlanden en 
Frankrijk (i.s.m. Heemkundekring Schin op Geul)(44)  

7 maart Lezing Herman van Rens over Zigeunerplaag. De vervolging van Roma en 
Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog (i.s.m. Heemkundevereniging 
Klimmen)(55)  

18 maart  Jaarlijkse contactdag, ditmaal in Café à gen kirk` in Nijswiller. 
Heemkundevereniging Nijswiller was gastheer. Op het programma stond een 
voordracht door Martin van der Weerden over Stolpersteine in Heerlen. Voorts 
was er een wandeling naar sporen van WO II in het landschap rond Nijswiller.  

4 april Lezing Sander Wassink over Valkenburg, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s 
Raad van Beroerten (57)  

18 mei Lezing Doris Schillings over De Karolingische cultuur (46) 
8 juni Lezing Philip Dröge over Moresnet (i.s.m. Heemkundekring Sankt Tolbert) 

(120) 
29 juli Excursie naar Wickrath, Reydt en Monchengladbach i.s.m. Kring Parkstad (40)  
17 augustus Lezing Hub Stohr over Nijmegen, de oudste stad van Nederland (i.s.m. 

Heemkundekring Schin op Geul)(40) 
19 augustus Excursie naar Nijmegen onder leiding van Hub Stohr (i.s.m. Heemkundekring 

Schin op Geul (50) 
6 september Lezing Harry Frencken over Enkeltje Venray (i.s.m. Heemkundevereniging 

Wielder)(25) 
5 oktober  Lezing Holger Dux over De industriële revolutie in onze regio (i.s.m. 

Heemkundekring Sankt Tolbert)(65)  
21 november Gezamenlijke bijeenkomst met Veldeke Krink Vallekeberg en IVN 

Valkenburg in Hotel Monopole in Valkenburg. Jan Diederen hield namens het 
LGOG een exposé met als titel Virtuele wandeling door Valkenburg in 1777 
(40) 
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Geert Luykx heeft in een vijftal bijeenkomsten in het Sophianum in Gulpen aan 23 
belangstellenden een inleiding in de genealogie verzorgd. 
 
Kring Maas en Niers 
 
Bestuursmutaties 
Teruggetreden P.L.J. Wolters, penningmeester, en mw. G.P.J.M. Dinissen-Wijers; overleden 
mw. M.J.P.L. Simons-Martens. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Mw. M.H.A. (Mayke) Lam-Jetten (interim)voorzitter, tevens secretaris, E. (Et) Rijniers, 
penningmeester en mw. C. (Carina) Gotink.  
 
Leden 
De kring telde 97 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 105). 
 
Activiteiten 
19 januari  Lezing Jan Nelissen over Het Ketelwald (45)  
9 maart Jaarvergadering en aansluitend lezing door Stichting Huys te Moock 

over De slag op de Mookerheide. (45) 
13 april   Lezing Olga van den Broek over Maarten Schenck van Nijdeggen (44)   
11 mei   Lezing Jan Timmers over Historische boerderijen in de regio (44 )  
24 juni  Excursie en lezing in Afferden verzorgd door het Dorpsarchief Afferden 

(20) 
1 juli Lezing met proeverij door Christianne Muusers in het kader van 400 

jaar Stadhuis Voedsel in de 17e eeuw (70) 
23 september Excursie naar Ateliermuseum Jac. Maris in Heumen met een lezing 

door dhr. Ewals. Aansluitend een rondleiding in de parochiekerk O.L.V. 
van zeven Smarten in Molenhoek door Henri Artz (26)    

15 oktober Extra excursie en lezing in Afferden verzorgd door het Dorpsarchief 
Afferden (15)     

23 november  Lezing Julia Tomasila over De geschiedenis van de Molukse   
   gemeenschap in Gennep. Na de pauze Molukse zang en dans (102)    
9 december               Gezamenlijke bijeenkomst voor de leden van de Kringen Ter Horst en 

Maas en Niers: lezing door Mieke Hoogkamp over 500 jaar Reformatie 
en presentatie met films in het kader van 400 jaar Stadhuis door John 
Silvertand (30)              

 
 
Kring Maastricht 
 
Bestuursmutaties 
De samenstelling van het bestuur onderging in 2017 geen wijzigingen.  
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
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Mw. drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter, mw. drs. M.F.A. (Monique) Dickhaut, vicevoorzitter 
en penningmeester, dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris, drs. K. (Kris) Förster, dr. A.P.M. 
(Fred) Cammaert, mw. mr. L.T.M. (Lucy) Willems en mw. dr. A. (Annemieke) Klijn. 
 
Leden 
De kring telde 615 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 646). 
 
De Kring Maastricht werd gesponsord door Team Notarissen. De lezingen werden gehouden 
in Stayokay te Maastricht. 
 
Activiteiten 
2 januari Nieuwjaarsborrel gevolgd door lezing Paul Bronzwaer over Max graaf de 

Marchant et d'Ansembourg (100) 
6 februari Boekenmarkt met aansluitende lezing Coen Eggen over Vakwerkbouw in 

Maastricht tussen 1400 en 1800 (132) 
6 maart Lezing Frank Hovens over De geschiedenis van Meerssen (75) 
14 maart Lezing Guus Janssen in het kader van de Week van de Klassieken (i.s.m. de 

Professor Doctor Timmers Stichting en Roma Aeterna) over Zef Timmers, 
Maaslander en Romein (60)  

3 april Ledenvergadering gevolgd door lezing Harry Hillen over Van godshuis naar 
academisch ziekenhuis. De medische geschiedenis van Maastricht (160) 

28 april Excursie naar Amay (B), met een rondleiding in de voormalige 
cisterciënzerabdij van Paix-Dieu, een bezoek aan het museum en 
het restauratieopleidingscentrum van het Institut du Patrimoine Wallon, een 
bezoek aan het kasteel en de kasteeltuinen van Jehay en een bezichtiging van 
de eeuwenoude collegiale kerk in Amay (47) 

30 april Historisch Debat in de centrale hal van Centre Céramique over het thema Populisme: 
vloek of zegen? Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink gaven de historici 
Ad Knotter, Hans Wansink en de filosoof Sjaak Koenis een korte inleiding en gingen 
vervolgens met het publiek in debat (120) 

2 oktober Lezing (i.s.m. het RHCL) in het kader van de Maand van de Geschiedenis door 
Jacques van Rensch en Eric Lemmens over ‘Heden zijn wij niets anders meer dan 
Nederlanders…’. Limburg, Nederland en de Duitse Bond (156) 

6 november Lezing Emmanuel Waegemans over Peter de Grote in Maastricht. Het einde van de 
Russisch-Nederlandse vriendschap (120) 

4 december Lezing Gilbert Soeters over Nieuwe inzichten en resultaten van het archeologisch 
onderzoek in Maastricht van 2010 tot 2017 (156) 

 
Project 'De school adopteert de stad' 
In 2017 is de kring gestart met het educatieproject De school adopteert de stad in 
samenwerking met de Universiteit Maastricht, United World College Maastricht en Porta 
Mosana College. Het doel van het project is tweeledig: allereerst beoogt het leerlingen zich 
bewust(er) te laten worden van de geschiedenis van en het aanwezige culturele erfgoed in de 
stad (i.c. Maastricht) en hun eigen leefomgeving. Ten tweede is het de bedoeling dat de 
leerlingen de opgedane kennis overdragen aan anderen. Dat kunnen medeleerlingen zijn, maar 
ook ouders, toeristen of vluchtelingen. Na afloop van het project (medio 2018) zullen de 
resultaten worden gedeeld met de andere LGOG-kringen, secties en commissies, zodat zij, 
indien gewenst, ook zelf met dit project aan de slag kunnen gaan. De school adopteert de stad 
wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maastricht, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof en het LGOG. 
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Kring Parkstad Limburg 
 

Bestuursmutaties 
Afgetreden (jaarvergadering 22 mei): drs. M. (Marcel) Put en mw. A. (Anke) Wolters.  
Toegetreden (jaarvergadering 22 mei): drs. M. (Martin) van der Weerden, B. (Bert) Dackus en 
mw. P. (Pascalle) Hamers. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Drs. M.W. van der Weerden, voorzitter, mevr. ing. E.T.A. Peerboom-van der Meer, secretaris, 
dr. A.P.J. Jacobs, penningmeester, mw. T. Berben-Anemaat, B. Dackus, mw. P. Hamers, R. 
Moermans MA MEd en mr. ir. J.J.W.M. Smeets. 
 
Leden 
De kring telde 253 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 261). 
 
Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
Het jaarprogramma werd bij leden en derden bekendgemaakt door middel van de website,  
boekenleggers, kranten en magazines, sociale media en mond-op-mond reclame. 
Bestuursleden waren in het verslagjaar aanwezig bij een aantal studie- en contactdagen, de 
organisatie van Open Monumentendag Heerlen, symposia en openingen van 
tentoonstellingen. 
  
De lezingen werden gehouden in het Bernardinuscollege te Heerlen. 
 
Activiteiten 
23 januari Duolezing Wiel Kusters en Ben van Melick over De Geschiedenis van de 

Literatuur in Limburg (65) 
13 februari Lezing (i.s.m. Centre Charlemagne en DNG zu Aachen) Thomas Müller 

over Smokkel in de grensstreek (60) 
18 februari Middagexcursie (i.s.m. DNG zu Aachen) naar het Zollmuseum aan de Locht 

(36) 
17 maart Triolezing (i.s.m. Heemkundevereniging en bibliotheek Landgraaf) Sjef 

Born, May Quadvlieg en Martin van der Weerden over Stolpersteine (70), 
18 maart Heemkundecontactdag in Nijswiller (i.s.m. LGOG Valkenburg en HKV 

Nijswiller)(35) 
10 april Lezing (i.s.m. Bernardinuscollege) Tom Verschaffel over De verfilming van 

historische feiten (65) 
25 april     Euregionale historische markt Rolduc 
22 mei Jaarvergadering (25) gevolgd door lezing Paul Krill over 500 jaar 

reformatie (70) 
24 juni Middag-excursie naar tentoonstelling over de reformatie in Centre 

Charlemagne in Aken 
8 juli Excursie (i.s.m. kring Valkenburg en Heuvelland) naar Mönchengladbach 

en Rheydt (35) 
13 augustus     Romeins Festival in Heerlen 
4 september     Lezing Holger Dux over De Duitse Bond (70) 
9 september    Excursie naar Halle (B)(30) 
3 oktober Lezing (i.s.m. Schunck Heerlen) Antoine Jacobs over Limburgse 

reisverhalen (70) 
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12 november Studiemiddag en bestuurlijk overleg met bestuur van kring De Westelijke 
Mijnstreek 

20 november Voordacht Paul Weelen over Lidjer die vier vruier heem zonge  
18 december Lezing Béatrice de Fraiture over Romeinse badrituelen. Een kijkje achter de 

schermen in Heerlen (50) 
28 december  (de kerkelijke feestdag van de Onnozele Kinderen) Familiedag: bezoek aan de 

Grotten Zonneberg, met een rondleiding in de grotten, gevolgd door een lunch 
bij Buitengoed Slavante (26) 

 
 
Kring Ter Horst 
 
Bestuursmutaties 
Afgetreden: drs. X.C.C. van Dijk (8 maart). 
Toegetreden: J.P.J.L. Hesen (8 maart).  
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof, voorzitter, P.J.T. Vissers, secretaris, P. Jakobs, 
penningmeester, ing. P.J.M. Jakobs, J.P.J.L. Hesen, mw. W.J.G. Seuren-Keijsers en A.H. 
Snellen. 
 
Leden 
De kring telde 142 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 149). 
 
Activiteiten 
25 februari Lezing Theo Huijs (Venlo) over Sevenum 700 jaar (65) 
8 maart Jaarvergadering. Na de pauze verzorgde Marcel Bergevoet (Venlo) een 

lezing over Grafmonumenten (48)  
8 april Eendaagse excursie naar Luik (B). Het vernieuwde museum La Boverie 

werd bezocht. Daarna het oorlogsmonument Mémorial Interallié. Van 
hieruit had men een schitterend uitzicht over Luik en het nieuwe 
spoorwegstation Liège-Guillemins. Op de terugweg werd Maastricht 
bezocht alwaar een rondleiding door de Koepelkerk van de hand van 
architect Boosten. Tenslotte kon men op eigen gelegenheid nog een 
korte wandeling door de omgeving van de kerk maken (50) 

12 april Lezing Monique Dickhaut (Maastricht) over Beeldende kunst in (Zuid)-
Limburg (35) 

25 juni Themamiddag (i.s.m. carnavalsvereniging D’n Dreumel) in het 
Gasthoês over Het Horster dialect onder leiding van Pierre Bakkes. Hij 
verzorgde twee lezingen over de betekenis van het Limburgse dialect. 

12 juli Zomeravondwandeling door Blitterswijk. Onder leiding van Herman 
Loonen werd kennis gemaakt met de geschiedenis van Blitterswijk. 
Eerst werd de parochiekerk bekeken, daarna de resten van het oude 
kasteel en tenslotte het protestantse kerkje van Blitterswijk (40)  

13 september "Gelukszoekers". Lezing door Hans Kasper (Maastricht) over 
Arbeidsimmigranten door de eeuwen. Aansluitend vertoning van de 
film Twee levens in één hart van de Limburgse cineast Marijn Poels  
(40) 

4 oktober Lezing Jan Duijf over het project 800 jaar Horst (70) 
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8 november Lezing Ragdy van der Hoek (Venlo) over De Nederlands-Duitse grens 
vanaf 1815 en de invloed op de inwoners (50) 

9 december Excursie (i.s.m. kring Maas en Niers) naar het oude stadhuis in Gennep 
(35)  

13 december Lezing Margriet Gosker over 500 Jaar Reformatie in Nederland en 
Noord-Limburg (48) 

    
      
Cursus 
Op 17 en 31 januari en op 7 februari werd een cursus georganiseerd met als thema De 
popmuziek in Horst aan de Maas. De drie bijeenkomsten werden verzorgd door Jan Droesen 
in de instructieruimte van Museum de Kantfabriek in Horst. 
 
Info-LGOG Kring Ter Horst 
In het verslagjaar werden onder redactie van J.H. Jenniskens en J.T.L. Duijf de nummers 56 
(februari) en 57 (september) van INFO-LGOG Kring Ter Horst verzorgd. In de INFO zijn 
onder meer opgenomen de verslagen van de jaarvergadering, cursus, lezingen en andere 
activiteiten. Verder verzorgen Wim Moorman, Xavier van Dijk, Huub Hendrix, Nel 
Verstegen-Maessen, Jörgen Dinnissen, Jeu Derix, Hay Mulders, Hans Steenmetz en Harrie 
Raaymakers, regelmatig een rubriek. De redactie verzorgt in ieder nummer een interview met 
een bekende streekgenoot. Verder waren er losse artikelen en interviews die inhaakten op de 
actualiteit. Het blad verschijnt in een oplage van 200 exemplaren en wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij bijdragen van regionale sponsoren.  
 
Samenwerking gemeente Horst aan de Maas 
In samenwerking met D. Bolhuis van de gemeente Horst aan de Maas is door een viertal 
vrijwilligers een overzicht gemaakt van alle karakteristieke gebouwen in Horst. De gemeente 
wil deze gegevens via een interactieve website delen met de burgers. De intentie is om zoveel 
karakteristieke gebouwen te behouden. Ook is er overleg gepleegd met de gemeente over het 
archief van de gemeente Horst aan de Maas. 
 
2019: 800 jaar Horst 
In 2019 bestaat Horst 800 jaar, dat wil zeggen is het 800 jaar geleden dat de naam Berkele in 
een akte genoemd werd. Er is een werkgroep in het leven geroepen om dit feest groots te 
vieren. Ook in het bestuur van deze werkgroep participeert de kring.   
 
Historisch Educatief Platform (HEP) 
De website van Het Historisch Educatief Platform wordt veelvuldig geraadpleegd. Deze site 
bevat veel lesprogramma's voor het onderwijs. De onderwerpen die aangeboden worden 
hebben betrekking op de historie van de omgeving in de ruimste zin van het woord. Waar 
mogelijk wordt de website gemoderniseerd en aangevuld. 
 
Overleg Heemkundeverenigingen 
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd van het Regionaal Overleg met de 
heemkundeverenigingen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van America, Broekhuizen, 
Grubbenvorst, Meerlo-Wanssum, Melderslo, Merselo, Sevenum, Venray, Castenray, Helden 
en Horst. Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over elkaars activiteiten. In het 
verslagjaar was dat op 29 november (36e keer). Dit keer in Melderslo in het nieuwe 
onderkomen van de stichting Geschiedenis Melderslo. De vergadering staat onder leiding van 



14 
 

kringlid Jacques Kelleners. Na afloop ontvangt iedereen een overzicht van alle activiteiten 
van elke vereniging. 
 
 
Kring Venlo  
 
Bestuursmutaties 
Toegetreden (jaarvergadering 13 maart): Will Timmermans.  
 
Bestuurssamenstelling per 31-12-2017 
Jos Peeters, voorzitter, Gerard Driessen, penningmeester, Hay Clabbers, secretaris, Henk van 
Dijk, Will Timmermans en Michael Walter.  
 
Leden 
De kring telde 251 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 259) 
 
Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar persdiensten en naar bevriende 
verenigingen gezonden. Niet-leden betaalden voor het bijwonen van een lezing € 5,-. Alle 
lezingen zijn gehouden in gemeenschapshuis De Bantuin in Venlo. 
 
Activiteiten 
13 januari Lezing Frans Slits over Rondtrekkende humanisten (66) 
13 maart Jaarvergadering gevolgd door lezing van Marcel Hogenhuis over Bom in 

Blerick (verslag van een onderzoek)(68) 
10 april Lezing Harry Frenken over Ontwikkelingen in de psychiatrie (31) 
20 mei  1e Middagexcursie naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Venlo (26) 
29 augustus Organisatie excursie naar het Limburgs Museum in Venlo, kasteel Ketelberg in 

Kessel en een bezoek aan Maaseik en Aldeneik voor deelnemers van het 
European Association of Archaeologists  congres (Maastricht 30 augustus-3 
september) 

 9 september 2e Middagexcursie naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Venlo. (11) 
11 september Lezing Olga van den Broek over Schenck van Nijdeggen (62) 
10 oktober Algemene ledenvergadering van het LGOG, mede georganiseerd door de 

kring. De ochtend was gewijd aan de vergadering die plaatsvond in het 
historisch stadhuis van Venlo. Na de uitstekende lunch was er een 
gecombineerde rondleiding in het stadhuis en het nieuwe cradle-to-cradle- 
stadskantoor. De dag werd afgesloten met een borrel in het stadhuis (75) 

9 oktober  Lezing Frens Bakker over Dialect,  de regionale verschillen (48) 
13 november Lezing Willem Kurstjens over 200 jaar Tegelen bij Nederland (83) 
 
Project Venlo in kaart 
Einde 2011 is op initiatief van LGOG Kring Venlo in samenwerking met het Gemeentearchief 
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 inmiddels 
soortgelijke projecten uitgevoerd, alle geïnspireerd door het Aezel-projekt in Sittard-Geleen.  
 
Het tekenen van de buitengebieden is medio 2017 gestart. Per ultimo 2017 zijn nagenoeg alle 
stadsdelen getekend, met uitzondering van Blerick. Hiervan moeten nog 9 secties getekend 
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worden. Een belangrijke bijdrage hiervoor werd geleverd door Arno Wilmsen van de 
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. In de loop van 2018 zullen de gegevens van 
Venlo geüpload worden ten behoeve van de website (aezel.eu). De kadastrale gegevens 
(OAT’s) van 1842 zijn ingevoerd, een gedeelte hiervan moet nog gecontroleerd worden en 
worden geüpload. Hierna kunnen de  kadastrale gegevens (PKL) worden ingevoerd. 
 
Stedenatlas Venlo 
Ten aanzien van de historische stedenatlas van Venlo kan worden gemeld dat Frans Hermans 
namens het Gemeentearchief samen met uitgeverij Vantilt uit Nijmegen en met de landelijke 
redactie van de serie verder heeft gewerkt aan de verfijning van de opzet en de 
hoofdstukverdeling van de atlas. Inmiddels wordt er door een groepje auteurs gewerkt aan de 
begeleidende teksten. Het streven is dat de atlas op 1 september 2018 (Venlo 675 jaar stad) 
kan worden gepresenteerd.  
 
 
Kring Venray en omgeving 
 
Bestuursmutaties 
Afgetreden (jaarvergadering): mw. M.P.G. (Mia) Storms.  
Toegetreden (jaarvergadering): mw. E. (Els) Geurts. 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
E.J.H.M.(Ernest) Raedts, voorzitter, G.L.A.(Geert) Nelissen, secretaris, F.L.(Frans) 
Vogelzangs, penningmeester, mw. C.M.G.I. (Carla) Smits,  mw. M. (Rita) van Gastel en mw. 
E. (Els) Geurts. 
 
Leden 
De kring telde 162 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 161). 
Lid van verdienste: J.J.A. (Jan) Gootzen (1995). Sjeng Ewalds verzorgt in samenwerking met 
het bestuur de lezingen en bezoekt om die reden op uitnodiging bestuursvergaderingen.  
 
Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
De Kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen en is aangesloten bij 
het Historisch Platform Venray (HPV), een samenwerkingsverband van organisaties en 
instellingen op het gebied van geschiedenis en volkscultuur in Venray. Meerdere 
bestuursleden nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen van het HPV die viermaal per 
jaar plaatsvinden. Voorts waren bestuursleden onder meer aanwezig bij diverse openingen 
van tentoonstellingen in het Venrays Museum. 
 
Activiteiten 
23 januari Lezing Ton Spamer over Zin en onzin over Willibrord... (65) 
20 februari Lezing Bert van Laer over DNA en Genealogie (63) 
27 maart   Lezing Helma Michels over Nederland Molenland (62) 
24 april Lezing Reinier Ellenkamp over Archeologie Ooijen-Wanssum (70) 
6 mei 2017 Busexcursie naar de grenspalen in de Peel, zoals bepaald in het 

Tractaet van Venlo uit 1716 (40) 
20 mei 2017 Excursie naar Merselo, met bezichtiging van kerk en kerkhof, 

rondleiding bij molen Nooit Gedacht en een sketch over de 
ballonlanding in 1871 bij café Tommes (20) 

15 september Lezing door CdK Theo Bovens over 150 jaar Limburg (250) 
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25 september Lezing Jan Strijbos over Het vroegere boerenleven (60) 
23 oktober Lezing Henk Roosenboom over De zaak Sophia Alberts (58) 
20 november Lezing Sander Wassink over Beeldenstorm en Alva’s Bloedraad (64) 
11 december Lezing Koos Swinkels over Kruisen en Kapellen (32) 
 
Vak-O 
Gemeente Venray heeft naast andere historische verenigingen ook de kring Venray verzocht 
om zitting te nemen in een klankbordgroep met als taak de maatschappelijke waarde van 
graven in het zogeheten Vak-O van de algemene begraafplaats Boschhuizen te bepalen. Voor 
de Kring is het van belang dat de historische waarde van dit deel van de begraafplaats, 
ontstaan door overplaatsing in 1972 van bestaande kerkhoven in het centrum van Venray, 
behouden blijft. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.  
 
Basiscursus streekgeschiedenis Venray 
De door de kring opgezette cursus werd in het verslagjaar door 30 deelnemers gevolgd. 
Meerdere deelnemers werden aansluitend lid van het LGOG.  
 
 
Kring Weert  
 
Bestuursmutaties 
De samenstelling van het bestuur onderging in 2017 geen wijzigingen.  
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
P.J.M. Korten, voorzitter, J.H.P. Lammeretz, secretaris, mw. A.M.G.C. van Wegberg-Veugen, 
penningmeester en mr. W.H.G.A. Filott MPF. 
 
Leden 
De kring telde 233 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 244). 
 
Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
De organisatie van activiteiten van Kring Weert vond mede plaats door/of in innige 
samenwerking met Stichting De Aldenborgh. Daarnaast werd ook deelgenomen aan 
activiteiten van/of georganiseerd in samenwerking met andere organisaties zoals GHK Het 
Land van Thorn. Samenwerking met andere organisaties biedt veel voordelen. Er kunnen dan 
meer activiteiten aan de leden worden aangeboden, de variatie in onderwerpen is groter en 
niet onbelangrijk: het bevordert de onderlinge contacten tussen leden van de kring en van 
andere organisaties. De interesse voor de geschiedenis van Weert en omgeving blijft aan 
belangstelling winnen. Ook de relatie met het gemeentebestuur werpt door intensief contact 
en samenwerking zijn vruchten af. Namens Kring Weert had J.H.P. Lammeretz zitting in de 
Adviescommissie Cultuurhistorie van de gemeente Weert. Op donderdag 20 april 2018 bracht 
een delegatie van 53 personen, bestaande uit leden en vrienden van de GHK Het land van 
Thorn, de Kring Weert en Stichting De Aldenborgh, een bezoek aan Hasselt. Aanleiding voor 
dit bezoek was een uitnodiging van het Davidsfonds, Vl@S en VTB Kultuur te Hasselt voor 
een verbroederingsbijeenkomst met als titel Waar een wil is zijn geen grenzen.  
 
Activiteiten 
9 januari Lezing Rengenier Rittersma over Überbuur en verre vriend: Nederland-Duitse 

betrekkingen (100) 
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20 januari Voorbeschouwing boek Altweert (Keent II): Altweert rond 1950 en de van  
Hornekazerne door Ber Geelen (105) 

6 februari Lezing Jos Henckens over De gebroeders Jan en Hubert van Eyck (110) 
6 maart Jaarvergadering gevolgd door lezing Harry Frencken over Een enkeltje Venray; 

over het zwakzinnigengesticht in Venray (80) 
3 april  Lezing Erik Werps over Pikante fratsen van de Rogstekers (125) 
15 april Boekpresentatie Oavert/Altweert (Keent deel II)  
20 april Excursie naar Hasselt, “Waar een wil is zijn geen grenzen”: verbroedering met 

Hasselt (53)                         
8 mei Lezing drs. Wim Truyen over De waterput, erfgoed in Weert gevolgd door een 

film over de “Wel” in de Tungelroyse Wallen door Paul Lammeretz (130) 
13 juli  Excursie naar Moers bij Duisburg, de geboorteplaats van Walburgis van de 

Neuenahr, de echtgenote van Philippe de Montmorency, onder meer heer van 
Weert (98) 

9/10 augustus  Open monumentendag Weert: Boeren, burgers en buitenlui 
16 september Excursie naar Kasteel/Raadhuis Westerlo/Abdij van Tongerlo/ 

Da Vinci museum (86) 
17 september  Première film Stamtafel bij de Gotcha (60) 
2 oktober Lezing Gerard Corstjens over De Kelten (110) 
3 oktober  Start cursus Weerterlogie (35) 
5 oktober Logendag in Weert (25) 
14/15 oktober Nationale archeologie-dag met als thema Zoektocht naar de onthoofde graaf 

(200) 
18 oktober Lezing prof. dr. Craig Harline over De Wereld in Wanorde (110) 
6 november  Lezing Jos Venner over De Beeldenstorm in Weert (125) 
13 november Lezing mr. Hein van der Bruggen over Verlichting en Sociëteiten (85) 
4 december Lezing prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over St. Oda van Boshoven (65) 
 
13de Cultuurhistorische Zomer i.s.m. Geschied- en Heemkundige Kring Het land van Thorn 
en Stichting De Aldenborgh) 
4 juli Gluren bij de buren: Buggenum (220) 
16 juli Lustrumviering Bal Champêtre (500) 
18 juli   Gluren bij de buren: Neeritter (350) 
1 augustus Gluren bij de buren: Weert-Wertha-Weegels (320)  
8 augustus Gluren bij de buren: Lanklaar (210)    
22 augustus Gluren bij de buren: Elen (205)     
 
Door de Maasketen Jan van Eyck te Maaseik werd aan de organisatoren de tweejaarlijkse 
Pater Sangersprijs (oorkonde en geldprijs) toegekend. De uitreiking van de prijs vond plaats 
op 17 november in de oude raadszaal van de Gemeente Maaseik. Burgemeester Jan Creemers 
verzorgde een inleiding. De laudatio werd uitgesproken door Jos Henckens, voorzitter van de 
Pater Sangerskring en tevens lid van de jury.  
 
Jacob van Hornemuseum 
Sinds de oprichting in 1939 is De Aldenborgh altijd nauw betrokken geweest bij de 
historische collectie van het sinds 1937 bestaande streekmuseum De Aldenborgh in Weert. Na 
de sluiting van de Tiendschuur is de collectie gedeeltelijk overgegaan naar het Jacob van 
Hornemuseum. De gemeenteraad van Weert is op 25 oktober 2017 unaniem akkoord gegaan 
met het opknappen van het Jacob van Hornemuseum.  
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Weerterlogie 
Op 3 oktober startten 35 deelnemers aan een nieuwe cursus. Op 28 november 2017 kregen zij 
hun verdiende certificaat als Weerterloog. Op 20 april werden ook al 38 Weerterlogen 
geïnstalleerd. Het waren ambtenaren, raadsleden en wethouders van de gemeente Weert die 
de interne cursus Weerterlogie hadden gevolgd. In het verslagjaar werd ook een Logendag 
georganiseerd in het kader waarvan organisaties van “logencursussen” van andere steden in 
Nederland een bezoek brachten aan Weert om informatie uit te wisselen.  
 
2018: Van Hornejaar 
In 2018 is het 450 jaar geleden dat Philippe de Montmorency, graaf van Horne en heer van 
Weert, in 1568 op de Grote Markt te Brussel, samen met Lamoraal van Egmont, werd 
onthoofd. Aan die gebeurtenis wordt op veel plaatsen aandacht besteed. Het jaar 2018 is in 
Weert uitgeroepen tot het Van Hornejaar. In dat kader heeft er in 2017 al een aantal 
activiteiten plaatsgevonden. 
Op 13 oktober 2017 was er in het gemeentehuis een groot internationaal symposium over het 
Egmont-Hornejaar. Stadsbesturen en organisaties die een relatie hebben met de graven Van 
Horne en Egmont kwamen naar Weert. Sprekers waren dr. Irma Thoen met een digitale 
belevingskaart, dr. Gijs van Ham over de grote tentoonstelling in het Rijksmuseum te 
Amsterdam over de Tachtigjarige Oorlog en Marie-Claude van Grunderbreek van de 
Brusselse musea. 
De Nationale Archeologiedagen 2017 stonden in Weert in het teken van de zoektocht naar het 
graf van Philippe de Montmorency. Daarvoor werd ook grondradaronderzoek verricht. Een 
archiefstuk zorgde voor een verrassende wending. Het archiefstuk meldde dat de 
vermoedelijke begraafplaats de Paterskerk aan de Biest kon zijn, de voormalige Aldenborgh. 
Ook werd er speciaal bier voor het Van Hornejaar te brouwen.   
Op 9 november 2017 werd op Jumping Indoor Maastricht bekend gemaakt dat Weert een 
ruiterstandbeeld krijgt van Philippe de Montmorency. De Aldenborgh ijvert al bijna 80 jaar 
daarvoor. 
De Aldenborgh deed in 2017 in Berlijn nog onderzoek naar de verdwenen memorietafel van 
Johanna van Meurs, echtgenote van graaf Jacob I van Horne.  
Na de vondst van een oud gebedenboek, dat berust in de universiteitsbibliotheek van 
Heidelberg, bezocht een grote delegatie van experts op initiatief van De Aldenborgh deze 
oudste universiteit van Duitsland.  

Secties 
 
Sectie Archeologie (Archeologische Vereniging Limburg) 
 
Bestuursmutaties 
Afgetreden: mw. drs. B. (Béatrice) de Fraiture (jaarvergadering 17 mei) , ir. J.P.L.M.N. (Jean 
Pierre) de Warrimont (1 januari 2017) en dr. L. (Leo) Verhart (1 januari 2017). 
Toegetreden: Yannick Raczynski-Henk en Arajan Schutte (jaarvergadering 17 mei). 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017  
Drs. R. (Rob) Paulussen, voorzitter, Y. Raczynski-Henk, secretaris, mw. dr. A. (Anneleen) 
Van de Water, penningmeester, mw. dr. H. (Hilde) Vanneste en A. Schutte. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door regiovertegenwoordigers en adviseurs en diverse 
werkgroepen (Educatie en Ruimtelijke Ontwikkeling). De werkgroep (Archeologische) 
Kroniek ten behoeve van het Jaarboek is in overleg met de redactie van de Publications 
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(Jaarboek) opgeheven. Er verschijnen dus geen Kronieken meer. De redactie zet in op meer 
synthetiserende artikelen.  
De regiovertegenwoordigers en adviseurs nemen deel aan de bestuursvergaderingen. 
 
De belangstelling voor archeologie is groeiende. Dat bleek onder andere uit de Nationale 
Archeologiedagen (13-15 oktober); een van de hoogtepunten in het verslagjaar voor de Sectie 
Archeologie. Het publiek kon kennis maken met alle facetten van archeologie in Nederland en 
Limburg via activiteiten voor jong en oud, zoals lezingen, workshops, wandelingen, 
fietstochten en festivals. Limburg geldt als de archeologierijkste provincie van Nederland.  
 
Leden 
De sectie telde 335 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 351).  
 
Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
De AVL vormt een actieve koepelorganisatie voor archeologie in Limburg. Aangesloten bij 
de AVL zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als heemkundeverenigingen, 
archeologische werkgroepen, musea en dergelijke. De AVL-leden vormen een groot netwerk 
waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld.  
Het dagelijks bestuur van de sectie stond regelmatig in contact met collega’s van de provincie. 
Gespreksonderwerpen waren onder meer de organisatie van het congres te Maastricht van de 
EAA (European Association of Archaeologists) en het nieuwe provinciale depot voor 
bodemvondsten.  
In samenwerking met de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en diverse LGOG-
gremia werden in augustus/september bij gelegenheid van het EAA-congres diverse excursies 
georganiseerd (ca. 100 belangstellenden).     
Verder werden activiteiten georganiseerd met Heemkundevereniging De Veersjprunk, de 
Vereniging van Vrienden van het Clemensdomein en de Stichting Dubois. 
 
Activiteiten 
10 januari Nieuwjaarbijeenkomst in Kasteel de Keverberg in aanwezigheid van député H. 

Teunissen met lezing door Leo Verhart (65) 
19 februari Archeo-wandeling in Nederweert-Eind rondom het Sarsven en de Banen (10) 
2 maart Lezing Jacob Schotten over Het Brunssum Schinvelds Aardewerk (i.s.m. 

Heemkundevereniging De Veersjprunk)(20) 
11 maart Vrouwen in de Archeologie Dag. Bezoek aan tentoonstelling Timeless Beauty 

in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren (30) 
23 maart Lezing Hilde Vanneste over Schatten in de löss: archeologische parels nabij 

het Merkelbeeker beekdal in Brunssum en Onderbanken (i.s.m. Stichting 
Clemens/Clemensdomein)(75) 

8 april Limburgse Archeologie Dag in het Limburgs Museum te Venlo (85) 
17 mei Jaarvergadering in het Thermenmuseum in Heerlen met presentaties over het 

recent ter plaatse uitgevoerde archeologisch onderzoek (40) 
16 juni  Kick off Commissie Landschapsgeschiedenis (115) 
15 oktober Landschapswandeling te Sweikhuizen bij gelegenheid van de Nationale 

Archeologie Dagen (40) 
18 december  Lezing door Béatrice de Fraiture bij de tentoonstelling Open & Bloot (55)  
 
LAD 2017 
Op zaterdag 8 april werd in het Limburgs Museum te Venlo voor de achtste keer de 
Limburgse Archeologie Dag (LAD) georganiseerd. Deze dag werd georganiseerd in 
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samenwerking met het Limburgs Museum, Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg en 
archeologisch adviesbureau RAAP. 
De LAD stond ’s ochtends in het teken van het thema ondergronds Limburg en ’s middags in 
het teken van actueel archeologisch onderzoek in de provincie. Tijdens de LAD werd de 
Guillonpenning aan Marjorie de Grooth uitgereikt. Zij is zeer deskundig op het gebied van de 
bandkeramiek en heeft veel jonge archeologen begeleid bij onderzoek en opgravingen. 
 
Limburgs Landschap 
In het tijdschrift van Limburgs Landschap vervolgde Leo Verhart dit verslagjaar zijn serie 
columns over de relatie archeologie en het (Limburgse) landschap. Regio-vertegenwoordigers 
van de sectie reikten Leo hiertoe diverse suggesties aan. In dit kader kan ook gewezen worden 
op het mede organiseren van de Eerste Landschapsgeschiedenisdag (16 juni). Het onderzoek 
naar de geschiedenis van het landschap heeft uit de aard van de zaak veel raakvlakken met 
archeologie. 
 
Sectie Genealogie 
 
Bestuursmutaties 
Afgetreden: A.J. (Arno) Coopmans (benoemd tot adviseur van de sectie). In het verslagjaar 
nam Piet Wolters afscheid als liaison hoofdbestuur-sectie en werd opgevolgd door Henk 
Boersma (augustus). 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Ing. H.J. (Bert) van Laer, voorzitter, ing. F.C.A.J. (Fred) Baltus, secretaris en webbeheerder, 
C.M.W. (Kees) Hessels, penningmeester, mw. E.P.A.M. (Liesbeth) Dirks-Jessen, A.S.M. 
(Funs) Patelski (hoofd- en eindredacteur), R.J.P.M. (René) Vroomen (tevens voorzitter 
Commissie Heraldiek & Banistiek) en M.M.J.A. (Thieu) Wieërs. Adviseurs: A.J. (Arno) 
Coopmans en drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma. 
 
Leden 
De Sectie telde 411 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2016 waren dat er 424). Er 
werden 11 (2016: 11) ruilabonnementen onderhouden en 27 personen (2015: 28) hadden 
alleen een abonnement op het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.  
 
Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
Het bestuur vertegenwoordigde de sectie bij de diverse bijeenkomsten en onderhield 
contacten met zusterverenigingen. Verder nam Arno Coopmans, namens de Sectie 
Genealogie, deel aan het voorzittersoverleg van enkele grote landelijke genealogische 
verenigingen en organisaties. Gedurende het verslagjaar werd uitvoering gegeven aan het 
meerjarenplan 2017/2018, waarin onder andere meer samenwerking met de kringen wordt 
beoogd bij het geven van presentaties. In 2017 verschenen drie nieuwsbrieven. 
 
Social Media 
De sectie genealogie is ook actief op twitter (@SGLGOG) en op facebook. Op deze laatste 
met een ‘statische’ pagina (https://www.facebook.com/SectieGenealogie/), waarop de sectie 
nieuwsberichten plaats en een ‘dynamische’ pagina 
(https://www.facebook.com/groups/sglgog/) waar leden die lid zijn van de groep SGLGOG 
informatie kunnen uitwisselen 
 
Activiteiten 
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22 februari  Lezing te Venray door Bert van Laer over DNA (i.s.m. Kring Venray)(60) 
23 maart  Lezing te Lanaken door prof. Maarten Larmuseau over DNA uitslagen Romeins 

project (i.s.m. FV Provincie Limburg (B)(60) 
27 mei  Jaarvergadering te Sittard gevolgd door een lezing door Peer Boselie over het 

Aezel-project (i.s.m. Kring De Westelijke Mijnstreek)(25) 
 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie  
In het verslagjaar  betreurden wij het overlijden van voormalig hoofdredacteur en erelid 
J.H.M. (Jo) Hoen uit Beek en oud-bestuurslid van de sectie drs. J.H.H. (Jacques) Verstraelen 
uit Weert. Beiden werden herdacht met een In Memoriam. 
 
Jaargang 45 omvatte 136 pagina's, acht meer dan de vorige jaargang. De goede relatie en 
samenwerking met drukkerij Econoom uit Beek kon worden voortgezet. Op bescheiden 
schaal werden advertenties opgenomen in het blad. De redactie besteedde wederom veel tijd 
aan de kwaliteitsverbetering van de inhoud van het blad.  
De 45e jaargang bevat een of meerdere bijdragen van negen verschillende auteurs, te weten: 
drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, dr. F.M. (Frans) Gerards, mw. Marie-Luciën Geuns-
Schroeten, N.H. (Nico) Hamers, J.H. (Jan) Hanssen, dr. R.M. (Régis) de la Haye, H.J. (Bert) 
van Laer, A.S.M. (Funs) Patelski en drs. Piet Schoenmakers. 
 
Samenstelling redactie per 31 december 2017 
In het verslagjaar vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van de redactie. Per 31 
december 2017 bestond de redactie uit A.S.M. (Funs) Patelski, hoofd- en eindredacteur, H.J. 
(Bert) van Laer, redactiesecretaris, A.P.J.H. (Ton) van den Berg en J.H. (Jan) Hanssen.   
 
Commissie Heraldiek & Banistiek 
In het verslagjaar vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van de commissie. Per 
31 december 2017 bestond de commissie uit R.J.P.M. (René) Vroomen, voorzitter, J.H. (Jan) 
Hanssen en dr. R.M. (Régis) de la Haye.  

René Vroomen is behalve lid van de Commissie Heraldiek & Banistiek ook voorzitter van het 
College van Heraldiek. In het verslagjaar is het nieuwe wapen van de gemeente Bergen 
goedgekeurd. 

 
Sectie Monumenten 
 
Bestuursmutaties 
Teruggetreden: W.G.F.M. (Wiel) Jenniskens (jaarvergadering 18 februari), penningmeester en 
bestuurslid. Zijn taak als penningmeester werd overgenomen door bc. H.M.J. (Hubert) 
Hermans.  
Toegetreden: mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth (jaarvergadering 18 februari). 
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 
Ing. P.H.M.J. (Peter) Lambriex, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter, bc. H. 
M.J. (Hubert) Hermans, penningmeester, J.S.M. (Hans) Pijpers, secretaris, A.J.G. (Ton) 
Hendricks, mw. M.M.G.J. (Marieke) Gerrits en mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth. 
 
Leden 
De sectie telde 289 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 302).  
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Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en evaluatie 
van de excursies, de samenwerking met andere geledingen bij de organisatie van excursies 
(onder meer Stichting Het Limburgs Landschap).  
In het verslagjaar werd de Advies Commissie Sectie Monumenten ingesteld met als taak om 
onder de verantwoordelijkheid van het sectiebestuur gevraagd en ongevraagd het HB en het 
bestuur van de Sectie Monumenten te adviseren over alle zaken waaraan behoefte blijkt op 
het brede terrein van de monumenten.  
 
Activiteiten 
18 februari Jaarvergadering (Susteren) met aansluitend lezing door Wil Schulpen over de 

historie van Susteren, de opgravingen aldaar van eind 20e eeuw, de Amelberga-
basiliek en de schatkamer. Na de lunch rondleidingen in de basiliek en in de 
schatkamer. De schatten in basiliek en schatkamer behoren tot de oudste in de 
Nederlanden (15) 

13 mei  Dagexcursie naar Geijsteren. Op deze memorabele dag was het ontvangst in 
zaal De Kei te Geijsteren, waarna een inleiding werd gehouden door baron W. 
Weichs de Wenne. Na deze inleiding vond er een geleide wandeling plaats 
langs de monumenten in het dorp, het kerkhof en de kasteelplaats, mede onder 
leiding van Cynthia Siefers. Na de lunch werd er een bezoek gebracht aan de 
(nieuwe) kerk van Geijsteren (architect Boosten), die op de plaats staat van de 
in de oorlog verwoeste kerk. Vervolgens werd in de bossen van het landgoed 
de Willibrorduskapel bezocht; de dag werd afgesloten met een bezoek aan de 
Rosmolen op de Oostrumse beek (42) 

22 juli Dagexcursie (i.s.m. Stichting Het Limburgs Landschap). Bezoek aan Kanne 
(H. Grafkapel), Château Neercanne (kasteel en tuinen) en klooster Hoogcruts 
(geconsolideerde ruïne, tuinen, gerenoveerde gloriëtte)(65) 

23 september Themadag Vakwerkbouw te Mechelen onder leiding van Coen Eggen. 
Na een gedegen en hoogst interessante introductie over vakwerkbouw in Zuid-
Limburg en het aangrenzende Duitsland en België was er na de lunch een 
rondgang in Mechelen waarbij diverse panden konden worden bekeken met 
een toelichting van Eggen (17) 

 
 
 
Commissies 
 
Redactiecommissie Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 
Limbourg (Jaarboek van het LGOG) 
 
Samenstelling van de redactie 
Er vonden in 2017 geen wijzigingen plaats in de samenstelling van de redactie. Deze bestond 
uit mr. dr. Th.J. (Jacques) van Rensch, voorzitter, dr. R.M. (Régis) de la Haye, secretaris, dr. 
P.A.J. (Pieter) Caljé, dr. C.F.H.A. (Chris) Dols, drs. R.A.M.J. (Rob) Dückers, dr. B. (Bram) 
van Hofstraeten, dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, dr. P. (Paul) Puschmann en drs. H. (Henk) 
Stoepker.  
 
In het verslagjaar 2017 vergaderde de redactie vijf maal, waartoe gastvrijheid werd geboden 
door het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht. 
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Het jaarboek 2016, deel 152, werd gepresenteerd bij gelegenheid van de Habetslezing op 
donderdag 22 juni 2017, 344 pagina’s dik en rijk geïllustreerd. 
 
Conform het nieuwe beleid van de redactie inzake archeologische bijdragen, werden in het 
jaarboek 2016 drie studies opgenomen over archeologische onderwerpen, waarvan twee 
interdisciplinair (archeologisch en kunsthistorisch). Nieuw in dit jaarboek was ook de inbreng 
van jonge academici, die hun eerste proeven afleverden aan de universiteiten van Nijmegen, 
Leuven en Maastricht. 
 
 
Redactiecommissie De Maasgouw, Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en archeologie 
 
Wijzigingen in de samenstelling van de redactie  
In het verslagjaar werd afscheid genomen van ir. J.P.L.M.N. (Jean Pierre) de Warrimont en 
traden drs. Frits Nies en drs. Yannick Raczynski-Henk toe tot de redactie. Om een goede 
afstemming met het Bureau van LGOG te waarborgen werd drs. Henk Boersma als adviseur 
aan de redactie verbonden. 
 
Samenstelling redactie per 31 december 2017 
Drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen, voorzitter, drs. F.J. (Frans) Hermans, secretaris, ir. A.W.J. 
(Alfons) Bruekers, mw. drs. M.E.N. (Marion) Aarts, drs. G.A. (Gerard) van de Garde, S.C. 
(Sander) van Daal BA, mw. dr. B.M.J. (Benôit) Mater, ing. P.G.H. (Peter) Vullings, drs. Frits 
Nies en drs. Yannick Raczynski-Henk. Adviseur: drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA. 
 
In 2017 verschenen de gebruikelijke vier nummers van de Maasgouw (jaargang 136) en de 
Index op jaargang 135 (2016). Het septembernummer stond in het teken van het symposium 
en de feestelijke zitting van Provinciale Staten rond Limburg 150 jaar uniek van én in 
Nederland.  
 
 
Commissie Collecties  
 
Samenstelling per 31 december 2017  
Prof. dr. P.M.J.E. (Paul) Tummers, voorzitter, drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, secretaris 
q.q., prof. dr. A.M.J.A. (Louis) Berkvens, drs. R. (Rob) Paulussen, drs. J. (Johan) van de 
Walle en drs. R.A.M.J. (Rob) Dückers. 
 
De Commissie Collecties ziet erop toe dat aan de diverse bruikleennemers toevertrouwde 
collecties van het LGOG adequaat worden beheerd, bewaard, ontsloten, geëxposeerd en ter 
beschikking worden gesteld aan derden voor onderzoek en studie. De collecties zijn min of 
meer statisch met uitzondering van de collectie boeken en tijdschriften (Limburgensia). In het 
verslagjaar konden weer omvangrijke toevoegingen daaraan worden gedaan. Het betrof 
voornamelijk boeken en tijdschriften die door uitgevers, auteurs en verenigingen aan het 
LGOG werden geschonken. De collectie nam ook in omvang toe vanwege de vele 
ruilabonnementen die het LGOG onderhoudt met zusterverenigingen. Voor zover de 
beschikbare plaats dat toeliet werden de nieuwe uitgaven in de rubriek Limburgs Historisch 
Aktueel van de Maasgouw onder de aandacht van de leden gebracht. De commissie stelt het 
zeer op prijs wanneer LGOG-leden publicaties van hun hand of uitgaven van verenigingen 
waarvan zij lid zijn aan het LGOG ter beschikking stellen voor opname in de collectie 
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Limburgensia, zodat deze unieke collectie op peil blijft en onderzoekers makkelijk toegang 
blijven houden tot de meest recent verschenen publicaties over Limburg. 
 
De Commissie Collecties is in 2017 slechts eenmaal (oktober) bijeen geweest. Het 
voornaamste bespreekpunt betrof de ondertekening van de nieuwe bruikleenovereenkomsten 
tussen LGOG en de vier grootste bruikleennemers: Bonnefantenmuseum (kunsthistorische 
collectie), Limburgs Museum (historische collectie), Centre Céramique (archeologische 
voorwerpen; munten en penningen; boeken en tijdschriften) en het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (kaarten en prenten). Helaas is dat niet meer in 2017 gerealiseerd kunnen 
worden en staat dit node voor 2018 op de agenda.  
 
 
Commissie Educatie 
 
Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
Toegetreden: Renske Heisen en Ruth Kleinen.  
 
Samenstelling per 31 december 2017 
Karel Majoor, voorzitter, Martin van der Weerden, secretaris, Peer Boselie, Marie-Jes 
Boonekamp-Wingen, Liesbeth Dirks-Jessen, Jack Claessen, Kitty Jansen-Rompen, Harrie 
Schlechtriem, Godelieve Boselie, Lynn Jennissen, Kelly Krijntjes, Renske Heisen, Ruth 
Kleinen en Kris Förster, adviseur. 
 
De Commissie zoekt naar wegen en middelen, en zet deze om in activiteiten (Canon van 
Limburg, PWS-prijs voor scholieren HAVO-VWO, didactisering geschiedenisonderwijs, 
Maand van de Geschiedenis), om jongeren en docenten te enthousiasmeren voor de 
geschiedenis van Limburg.  
Het in 2016 begonnen streven van de commissie om de samenwerking met het onderwijs en 
musea te versterken werd in 2017 voortgezet. Renske Heisen (Limburgs Museum) en Ruth 
Kleinen (Thermenmuseum) kwamen daartoe de commissie versterken. De 
vertegenwoordigers van de musea, verspreid over de hele provincie, zijn zeer nuttig als 
adviseurs, ook al kunnen zij niet elke vergadering bijwonen.  
 
Op 1 februari 2017 organiseerde de Commissie Educatie in samenwerking met de Fontys 
Lerarenopleiding Sittard en De Nieuwste Pabo een symposium over Limburgse geschiedenis 
in het voortgezet en basisonderwijs onder de titel Truuk noa hoes, de didactisering van 
Limburgse geschiedthema’s. Tijdens deze nascholingsdag werd getoond hoe Limburgse 
thema’s behandeld kunnen worden in lessen geschiedenis. Hierbij werd uitgegaan van de 
nieuwe exameneisen en de Tien Tijdvakken. Via workshops werden uitdagende werkvormen 
gedemonstreerd. Actief historisch denken is daarbij het uitgangspunt.  
Aan dit symposium werd door meer dan honderd docenten en studenten deelgenomen. De 
ervaringen waren zonder meer positief hetgeen de organisatie er mede toe aanspoorde om dit 
voortaan tweejaarlijks te herhalen. De tweede editie is voorzien voor februari 2019.  
 
De Profielwerkstukprijs werd in 2009 geïntroduceerd en is bedoeld om leerlingen van havo en 
vwo enthousiast te maken voor onderwerpen uit de Limburgse Geschiedenis. Helaas bleef het 
aantal deelnemers in 2017 achter bij de verwachtingen Vanwege het lage aantal inzendingen 
en de beperkte kwaliteit werd de prijs in 2017 niet uitgereikt. Via verschillende kanalen zal 
geprobeerd worden om de animo voor deze prijs te versterken.  
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De in 2009 onder auspiciën van LGOG uitgegeven Canon van Limburg blijkt in de praktijk 
steeds minder te worden gebruikt. De Commissie onderzoekt de mogelijkheden om de canon 
in een nieuw jasje te steken dat beter aansluit bij het onderwijs van nu en de wensen van de 
jeugd. Daarbij zal zeker aandacht zijn voor de ontwikkelingen op digitaal gebied en het 
gebruik van social media.  
 
De Maand van de Geschiedenis (oktober) is ook typisch een gelegenheid om jongeren te 
enthousiasmeren voor geschiedenis. De in 2016 opgerichte Werkgroep Jeugdleden was nauw 
betrokken bij de organisatie van de Maand van de Geschiedenis in 2017 (thema Geluk), 
samen met vertegenwoordigers van het RHCL, SHCL, Limburgs Museum, Centre Céramique 
en Parkstad Limburg Theaters.  
 
Werkgroep Jeugdleden 
De samenstelling van de Werkgroep Jeugdleden onderging in 2017 geen veranderingen en 
bestond uit Godelieve Boselie, voorzitter, Patrick Brouwers, Lynn Jennissen, Brent 
Boonekamp en Kelly Krijntjes.  
 
De Werkgroep Jeugdleden organiseert 3 à 4 activiteiten per jaar: door en voor de (jeugd)leden 
en rapporteert daar op geheel eigen wijze over via social media. Van 22 tot en met 24 oktober 
werd de eerste, meerdaagse buitenlandse reis voor de jeugdleden van LGOG georganiseerd. 
Met vijf leden, waaronder het jongste jeugdlid van 15 jaar, vertrok men naar het ook voor de 
Nederlandse geschiedenis belangrijke Münster. Op ontspannen wijze werden onder meer de 
Middeleeuwse bouwkunst, de Wederdopers en de bekende Vrede verorberd. Ook voor jonge 
mensen is het een heel aparte ervaring om in de Friedenssaal te staan, waar het in 1648 
gebeurde. Deze reis was voor herhaling vatbaar. 
 
 
Commissie Limburgse Kerkgeschiedenis 
 
Samenstelling per 31 december 2017 
Er traden in 2017 geen wijzigingen op in de samenstelling van de commissie die bestond uit 
dr. A.P.J. (Antoine) Jacobs, voorzitter, dr. R.M. (Régis) de La Haye, secretaris, drs. A.M.P.P. 
(Guus) Janssen, drs. P.J.A. (Paul) van Meegeren en drs. K. (Koos) Linders. 
 
De Commissie werd in 1998 binnen het LGOG voortgezet als opvolger van de in 1993 in het 
leven geroepen Werkgroep Limburgse Kerkgeschiedenis en organiseert activiteiten om de 
kennis van het religieus erfgoed in Limburg onder belangstellenden te vergroten.  
Op 30 september werd een studiedag georganiseerd naar aanleiding van 500 jaar reformatie. 
Met medewerking van het Limburgs Museum werd de studiedag gehouden in het auditorium 
van voornoemd museum te Venlo. De nadruk lag op de Reformatie in onze streken. Als 
referenten traden op drs. Guus Janssen, dr. Régis de la Haye, dr. Jos Venner en dr. Joep van 
Gennip. Antoine Jacobs verzorgde de voordracht van drs. Jos Schatorjé die verhinderd was. 
Het aantal deelnemers bedroeg circa 60.  
 
 
Commissie (Limburgse) Literatuurgeschiedenis 
 
Samenstelling per 31 december 2017 
Mr. Hein van der Bruggen, voorzitter, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, drs. Herman van 
Horen, Koen Eykhout, Adri Gorissen, dr. Ludo Jongen, drs. Ben van Melick, drs. Emile 
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Ramakers, Ine Sijben, dr. Lou Spronck, drs. Peter Winkels. Adviseurs: prof. dr. Wiel Kusters 
(Maastricht), prof. dr. Joep Leerssen (Amsterdam), prof. dr. Peter Nissen (Nijmegen). 
Vertegenwoordiger namens het LCL: Pia Spaan. 
 
Het doel van de Commissie bij de oprichting in november 2010 was om te komen tot de 
publicatie van een Geschiedenis van de letteren in Limburg (GLL) en de inrichting van een 
Limburgportaal van de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Die beide doelen 
zijn bereikt. Thans is de commissie doende met het vastleggen van alle nog bestaande 
wensen, maar ook het inventariseren van omissies en errata. Ook de wijze waarop hier 
aandacht aan kan worden gegeven ter completering van de GLL wordt besproken. Oud-
voorzitter Lou Spronck vertegenwoordigde de commissie in het overleg binnen TaLeP, het 
Taal en Letteren Platform. TaLeP bereidde in het verstreken jaar met medewerking van het 
Huis voor de Kunsten en de Provincie Limburg het Festival Sjiek voor. Dit Taal- en 
Cultuurfestival vond uiteindelijk plaats op 21 januari 2018 in de ECI in Roermond. Voorzien 
wordt dat in 2019 op dezelfde locatie opnieuw een Festival Sjiek  zal worden georganiseerd. 
 
Zorgen zijn er binnen de commissie over de toekomst van de Stadsbibliotheek Maastricht. 
Waar mogelijk worden initiatieven genomen om deze bibliotheek optimaal te behouden en te 
verrijken, en toegankelijk te laten zijn voor geïnteresseerde lezers en wetenschappers. Ook 
werden pogingen gedaan om binnen het onderwijsveld aandacht te krijgen voor de GLL. 
 
De commissie overweegt om een serie monografieën te starten. Enerzijds kan dat door 
maandelijks een auteur of diens werk digitaal te presenteren, anderzijds zou dat kunnen door 
het laten verschijnen van sober uitgevoerde kleine boeken, hetzij geheel gewijd aan één auteur 
hetzij aan een heruitgave van een van zijn werken of een deel daarvan. De digitale presentatie 
is in 2017 gestart met teksten over Pé Hawinkels, Theodoor Weustenraad, Misdaadliteratuur 
in Limburg, Reve in Weert (zie daartoe de website van het Huis voor de Kunsten, afdeling 
Literatuur). 
 
Op 9 december organiseerde de commissie in samenwerking met het Huis voor de Kunsten 
een symposium in Ligne in Sittard onder de titel Eén jaar geschiedenis van de literatuur in 
Limburg. Door prof. dr. Tom Verschaffel, hoogleraar Cultuurgeschiedenis KU Leuven en KU 
Kortrijk, werd gesproken over de literatuur en het (sociale) leven en door dr. Wilbert 
Smulders (was docent onderzoeker Moderne Letterkunde aan de Universiteit Utrecht) over 
Hybride handboek of hybride Limburg. Wiel Kusters verzorgde een presentatie over de door 
hem bezorgde publicatie met brieven van Jan Hanlo: Eikenhout en zinkviooltjes. Jan Hanlo’s 
brieven aan Willem K. Coumans. Lou Spronck besprak De GLL in de kritiek. Na een 
publieksdiscussie onder leiding van de voorzitter ontvouwde Ben van Melick de plannen van 
de commissie in de komende periode. Aan het symposium nam een veertigtal 
belangstellenden deel. 
 
Veel energie werd gestoken in de voorbereiding van een discussieavond over het thema 
Centrum-Periferie, waarbij de GLL uitgangspunt zal zijn. Voorzien is dat deze avond plaats 
zal vinden in 2018 in Amsterdam in De Balie. 
 
 
Commissie ‘Geschiedenis van ondernemingen en het ondernemen in Limburg’ (COOL)  
 
Samenstelling van de commissie 
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Aan het begin van het verslagjaar 2017 bestond COOL uit de volgende leden: Mijke Harst-
van den Berg MA (Continium), prof. Ernst Homburg (UM; voorzitter), prof. Ad Knotter 
(SHCL), ir. Joep Orbons (KIVI regio Maastricht en ArcheoPro), drs. Jos Peeters (LGOG 
kring Venlo), drs. Eric van Royen (HistoryWorks) en dr. Willibrord Rutten (SHCL). 
Twee leden verlieten COOL in de loop van het jaar: Eric van Royen (voorjaar) vanwege zijn 
verhuizing naar elders en Mijke Harst-van den Berg (31 december), in verband met de 
aanvaarding van een andere werkkring. 
Het verlies aan leden zal voorlopig worden opgevangen door een nauwere samenwerking met 
WIEL (Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg).  
 
COOL beoogt de belangstelling voor de bestudering van Limburgse ondernemers en 
ondernemingen te bevorderen door contacten met vrijwilligers en door het publiceren van 
korte biografieën en andere publicaties op de website. Daarnaast wil ze de kennis van 
ondernemers en ondernemingen verdiepen door systematisch onderzoek te entameren. 
 
Website 
Doordat het LGOG en het SHCL fondsen ter beschikking stelden om de commissie te 
ondersteunen, kon ook in 2007 een student-assistent voor 1 dag/week worden aangesteld om 
werkzaamheden te verrichten voor COOL. Tot 1 augustus werd die taak uitgevoerd door Erik 
Schurer, en vanaf die datum door Lenn Gorissen. Erik heeft zich voornamelijk gericht op het 
verbeteren van de COOL-website (www.limburgseondernemersgeschiedenis.nl) en het 
toevoegen van meer ‘content’. Het zwaartepunt lag vooral bij het leggen van links naar 
artikelen over ondernemers en ondernemingen in tijdschriften die (deels) reeds elektronisch 
beschikbaar zijn (onder meer SHCL Jaarboek; Land van Zwentibold; Land van Herle; 
Maasgouw; Uit Eijsdens Verleden). Lenn heeft dit werk aanvankelijk voortgezet en voorlopig 
afgerond. Vanaf eind september werkt hij aan een onderzoek naar de metaal en machine-
industrie in de regio Tegelen. In de loop van 2018 zullen de resultaten daarvan op de website 
verschijnen. 
 
Werkzaamheden 
De commissie kwam in 2017 tweemaal bijeen, op 23 februari en 1 december. Daarnaast was 
er op 9 juni in het Cuypers Huis in Roermond een bijeenkomst met vrijwilligers, voorafgaand 
aan een door COOL en de LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond georganiseerd 
symposium Roermond als industriële stad, 1800-2000. Het werd bezocht door ca. 75 
personen. 
 
Vrijwilligers 
Met enkele vrijwilligers is regelmatig contact. In de loop van het jaar werden bijdragen 
ontvangen over de metaal- en machine-industrie in Weert, over de metaal-, machine- en 
constructie-bedrijven Habets en Sif, en over de Venlose textielhandel Receveur. Deze zijn 
deels op de website geplaatst, en deels nog in bewerking. 
 
 
Commissie Meerdaagse Studiereizen 
 
Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
De samenstelling van de commissie onderging in 2017 geen wijzigingen. 
 
Samenstelling per 31 december 2017 
Dr. A.P.J. (Antoine) Jacobs, voorzitter, mw. drs. L. (Lita) Wiggers, mw. ir. J.M.M. (Joke) 
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Jongeling-Rooth, mw. drs. B. (Béatrice) de Fraiture, drs. K. (Kris) Förster en drs. H.J.L.M. 
(Henk) Boersma MBA q.q. 
 
De meerdaagse studiereizen worden al sedert omstreeks 1950 door het LGOG georganiseerd. 
Steeds worden reisdoelen gekozen die een relatie hebben met (de geschiedenis van) Limburg. 
De meerdaagse studiereis voerde in 2017 naar Normandië (F). Vanwege het grote aantal 
aanmeldingen werd de reis vier keer aangeboden. Met de bedevaartsplaats Lisieux (H. 
Thérèse) als uitvalsbasis werden diverse plaatsen en bezienswaardigheden bezocht: het 
wereldberoemde Tapisserie de Bayeux, het indrukwekkende Amerikaanse soldatenkerkhof te 
Colleville aan het strand van Omaha Beach, de havenstad Le Havre, mede bekend om zijn 
naoorlogse stadsreconstructie en de in beton opgetrokken kerk van Saint-Joseph, Honfleur 
met zijn tweeschepige houten kerk, de middeleeuwse stad Caen en de mede om haar 
vakwerkhuizen en markt, waar Jeanne d’Arc werd verbrand, bekend staande stad Rouen etc. 
 
 
Commissie Bronpublicaties 
 
Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
Toegetreden: drs. P. Bakker en dr. H. van Engen. 
 
Samenstelling per 31 december 2017 
Dr. G.H.A. Venner, voorzitter, drs. P. Bakker, dr. H. van Engen, drs. F.J. Hermans, drs. 
A.M.P.P. Janssen, prof. dr. C.J.H.M. Kneepkens, drs. C.J.J.S. Majoor, mw. dr. G. Van 
Synghel, prof. dr. L.H.M. Wessels. 
 
De Commissie Bronpublicaties werd in 2010 opgericht met als taakomschrijving het 
onderzoeken van bronnen die (…) in aanmerking komen om digitaal en/of analoog 
gepubliceerd te worden, evenals het begeleiden van het uitgeven van deze bronnen. Inmiddels 
is de inventarisatie ten aanzien van de beoogde oorkonden van vóór 1301 afgerond en is er 
een plan gemaakt om tot het uitgeven van deze bronnen te komen. Onder leiding van mw. 
Van Synghel startte mw. drs. W. Govaers met het bewerken van de oorkonden van het 
klooster Sint-Gerlach te Houthem. 
 
Onder auspiciën van de Commissie Bronpublicaties verscheen als deel 24 in de serie Werken 
LGOG: P.L. Nève en G.A.M. Van Synghel, Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van 
de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van 
Maastricht en omgeving. De aanbieding van de eerste exemplaren van deze bronpublicatie 
vond plaats tijdens een minicongres in auditorium van het RHCL op 27 oktober 2017 onder 
de titel Limburgse oorkonden en het oudste hertogelijke cijnsregister van Lenculen en 
Maastricht. Sprekers waren onder andere mw. Van Synghel, Falsa, spookoorkonden en 
deperdita in Limburg. Nut en noodzaak van het Digitaal Oorkondenboek Limburg; mw. 
Govaers, De uitgave van de oorkonden van het klooster van Sint-Gerlach te Houthem: eerste 
onderzoeksresultaten en dhr. Venner, Het uitgeven van oorkonden in Limburg sedert de 
negentiende eeuw.     
 
 
Commissie Landschapsgeschiedenis 
 
Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 
De samenstelling van de commissie onderging in 2017 geen wijzigingen. 
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Samenstelling per 31 december 2017 
Pieter Caljé, voorzitter, mw. Lita Wiggers, Maurice Paulissen, Rob Paulussen en Hans 
Vermeer. 
 
De Commissie Landschapsgeschiedenis werd op 16 juni 2016 geïnstalleerd en heeft als 
doelstelling de kennis van de geschiedenis van het landschap actief te vergroten met als doel 
de leesbaarheid en daarmee de belevingswaarde te vergroten (Maasgouw 2017 p. 26-28). Op 
16 juni 2017 werd de eerste Dag van de Landschapsgeschiedenis gehouden in samenwerking 
met de spelers in het veld, zoals Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, IVN, 
Natuurmonumenten, de overheid en lokale onderzoekers.  
 
 
Kascontrolecommissie (boekjaar 2017) 
 
De leden van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2017 waren ir. ing. L.H.F. Ortmans 
(Nijmegen) en drs. G.J. Tempelman (Sittard). Reservelid: ing. D.J.J. Lauwers (Sittard). 
 
 
Bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria  
 
De bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria bij de Universiteit 
Maastricht wordt sedert 1 juni 1998 bekleed door prof. dr. A.M.J.A. (Louis) Berkvens. In het 
verslagjaar begeleidde prof. Berkvens vier externe promovendi op het gebied van de 
Limburgse rechtsgeschiedenis. Dit resulteerde in de promotie van dr. Kees Schaapveld op een 
proefschrift getiteld Bestuur en bestuurders in Nedermaas, 1794-1814. Een handelseditie 
verscheen als deel 83 in de reeks Maaslandse Monografieën. Het rechtshistorisch onderzoek 
betreffende de Keurkeulse Mankamer te Heerlen werd voortgezet. Voor het overige verrichte 
hij werkzaamheden als vice-redactievoorzitter van de Maaslandse Monografieën, als lid van 
de Commissie Collecties van LGOG en als adviserend bestuurslid van LGOG. Dr. Van 
Hofstaeten verzorgde onder auspiciën van de bijzondere leerstoel voor derdejaars studenten 
van de European Law School het keuzevak Comparative Legal History of the Euregion. 
 
 
Werken van 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 Limburgen te onderzoeken en daarover 
te publiceren. Sedert de laatste opsomming tot en met het verslagjaar zijn twee nieuwe delen 
verschenen. Het betreft: 
Werken 23: Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het 
rijksonmiddelijke graafschap Gronsveld, elfde eeuw tot circa 1975 van Th. J. van Rensch. 
Werken 24: Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in 
Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van Maastricht en omgeving van 
P.L. Nève en G.A.M. Van Synghel. 
 
 
Maaslandse Monografieën  
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Het bestuur van de Stichting Maaslandse Monografieën bestaat uit vertegenwoordigers van 
het LGOG en van het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Namens het LGOG hebben prof. 
dr. P.M.J.E. Tummers (vicevoorzitter) en drs. H.J.L.M. Boersma MBA (penningmeester) 
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. In 2017  
verschenen twee delen. Het betreft dl. 82 Vormen van regionaal bewustzijn en nationale 
identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866-1938 van Karen Arijs en dl. 83 Bestuur 
en bestuurders in Nedermaas, 1794-1814 van Kees Schaapveld.  
De gedigitaliseerde uitgaven van de reeks Maaslandse Monografieën zijn gratis beschikbaar 
via www.shclimburg.nl/maaslandse-monografieen. 
 
 
Habetslezing 
 
De Habetslezing werd op instigatie van oud-voorzitter Karel Majoor door het bestuur van het 
LGOG in 2011 ingesteld als eerbetoon aan Jos(eph) Habets. De naamgever, kapelaan, later 
pastoor, Joannes Josephus (Jos) Habets werd geboren te Oirsbeek in 1829 en overleed te 
Maastricht in 1893. Habets vervulde belangrijke rollen binnen het LGOG: medeoprichter, 
langjarig voorzitter en voorzitter van de redactie van het Jaarboek. Hij was de eerste 
rijksarchivaris in Limburg, daarenboven (kerk)historicus, archeoloog en begenadigd auteur. 
De Zevende Habetslezing werd gehouden door prof. dr. Peter Nissen op 22 juni in de 
kloosterbibliotheek van de paters redemptoristen te Wittem. Zijn onderwerp: de in groten 
getale in de 19e en 20e eeuw in Limburg, vaak noodgedwongen vanuit met name Duitsland en 
België, neergestreken kloosterorden. De geannoteerde versie van deze lezing is elders in dit 
Jaarboek gepubliceerd. 
 
 
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, drs. R.F.M.H. Imkamp, prof. mr. A. Fl. Ghelen 
en drs. M.W. van der Weerden.  
 
De Stichting Vrienden van het LGOG heeft mede ten doel de stimulering en ondersteuning 
van het werk van het LGOG.  
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