
Kort overzicht van de geschiedenis van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap 

 

Inleiding 

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap ontstond per 1 januari 1929 door 

fusie van het Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg, gevestigd te 

Maastricht, en ‘Limburg’, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, 

Taal en Kunst te Roermond. Het eerste genootschap was in 1863 te Maastricht opgericht en 

had nog de namen Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg (1863-1867) en 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg (1867-1908) gedragen. 

Het te Roermond gevestigde genootschap was in 1893 gesticht. De oprichting van de oudere 

vereniging in Maastricht honderdvijftig jaar geleden wordt in 2013 herdacht.   

 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg 

 

Oprichting 

Op 21 juni 1863 kwam een twintigtal personen in het café-restaurant van Zeguers naast de 

redoutezaal in het Comediegebouw te Maastricht bijeen. Zij stelden een voorlopig reglement 

op waarvan het eerste artikel luidde: ‘Er wordt eene vereeniging opgerigt den naam dragende 

van Geschied- en Oudheidkundig Genootschap voor het hertogdom Limburg welke haren 

hoofdzetel zal hebben te Maastricht en tot doel het bevorderen der vaderlandsche 

geschiedenis en vooral die van Limburg, alsmede het opsporen van oudheden in dit 

hertogdom aanwezig’ Het bestuur ging al spoedig op zoek naar een verenigingsruimte en 

klopte bij de gemeente Maastricht aan. Deze stond twee lokalen in gebruik af in het 

voormalige Augustijnenklooster met ingang in de Mariastraat. Het verenigingslokaal werd op 

3 januari 1864 met een algemene ledenvergadering feestelijk in gebruik genomen. De 

voorzitter Alexander Schaepkens hield de openingstoespraak in het Frans over de 

doelstellingen van het Genootschap, waarna Jos Habets naar voren trad met een bijdrage over 

de relatie tussen oudheidkunde en geschiedenis. 

Schaepkens en Habets beschreven in hun lezingen de doelstellingen van de vereniging 

en het nut der geschiedbeoefening. In het hertogdom Limburg ontbrak het volgens 

Schaepkens aan een vereniging van wetenschap, kunst en letteren die Limburg een eervolle 

plaats tussen de andere Nederlandse provincies kon verschaffen. De geschiedenis van 

Limburg, zijn fraaie oude monumenten, de schoonheid van het landschap, zijn oude literatuur 

en beroemde mannen waren te weinig bekend noch werden zij op hun juiste waarde geschat. 

Schaepkens appelleerde nadrukkelijk op Limburgse gevoelens. Dit appel op het eigene ging 

evenwel niet gepaard, zoals men op grond van de literatuur zou verwachten, met een zich 

afzetten tegen het centralisme van de Nederlandse staat of tegen het opgaan in een groter 

nationaal geheel. De stichting van het Genootschap was juist een daad van vaderlandsliefde. 

Habets legde in zijn lezing de nadruk op het vaderland en de vaderlandse geschiedenis. 

Artikel 1 van de statuten van 1863 noemde de vaderlandse geschiedenis vóór de Limburgse.    

 

Publicaties 

Tot de belangrijkste taken van het LGOG behoordenhet uitgeven van een eigen jaarboek, en 

daarmee stond deze vereniging niet alleen. Het verzamelen en publiceren van historische 

bouwstenen voor een grote geschiedenis was immers het hoofddoel van historische 

verenigingen. De publicaties werden aan de leden gratis toegezonden. Zij bereikten daardoor 

mensen die misschien uit zichzelf nooit historische vakliteratuur ter hand hadden genomen. 

De historische publicaties waren in de eerste plaats bedoeld om historische kennis te 



verspreiden. Daarnaast dienden zij als ruilmiddel met andere historische verenigingen, 

waadoor het mogelijk was een bibliotheek op te bouwen. 

Het jaarboek van het LGOG heet sinds de eerste jaargang in 1864 Publications, 

hetgeen niet wil zeggen dat alle artikelen in het Frans waren geschreven. Het Frans werd 

vooral in de eerste dertig jaren gebruikt en met name ingeval van archeologische bijdragen 

teneinde de buitenlandse wetenschapper te bereiken. De Publications beslaan geheel Limburg, 

maar toch heeft zo’n 50% van de artikelen betrekking op Zuid-Limburg. Dit is verklaarbaar 

uit de omstandigheden dat aldaar een groter aantal bewaard gebleven archieven en dat in 

Maastricht nu eenmaal de meeste schrijvers woonden. 

Naast de Publications verschijnt vanaf 1879 De Maasgouw, een tijdschrift met korte 

historische en archeologische bijdragen. Het was oorspronkelijk een particuliere uitgave van 

archivarissen die in 1920 door het LGOG werd overgenomen. De leden kregen sedertdien ook 

De Maasgouw als onderdeel van het lidmaatschap. Een verenigingsblad werd De Maasgouw 

pas in 1953 toen ook verslagen van algemene ledenvergaderingen en excursies werden 

opgenomen.   

Vanaf 1956 geeft het LGOG de serie Werken LGOG uit. Deze serie omvat bundels 

historische opstellen voor speciale gelegenheden en jubilea en bronnenuitgaven. Sinds 1964 

geeft het LGOG in samenwerking met het Sociaal Historisch Centrum Limburg de reeks 

Maaslandse Monografieën uit, een reeks bedoeld voor proefschriften over Limburgse 

geschiedenis. 

 

Museum   

Direct na de oprichting van het Genootschap ging men over tot het aanleggen van een 

verzameling van archeologische en historische voorwerpen die in eigendom of in bruikleen, 

bijvoorbeeld van de gemeente Maastricht, werden verworven. Per 1 januari 1884 werd in het 

Dinghuis aan de Kleine Staat te Maastricht het museum van het LGOG, het Provinciaal 

Museum van Oudheden in Limburg geopend, het eerste museum in Limburg. Het museum 

was met name een archeologisch en heemkundig museum. 

Pas met het aantreden van J. Timmers als conservator in 1946 werd een nieuwe weg 

ingeslagen. De nadruk kwam nu op schilderkunst te liggen. Het museum toonde vanaf de 

jaren vijftig een overzicht van Zuid- en Noord-Nederlandse schilderscholen alsmede van 

schilders uit Limburg uit de negentiende en twintigste eeuw. Timmers hield ook exposities 

over contemporaine thema’s en kunstenaars. Het museum was inmiddels sinds 1952 gevestigd 

in het Bonnefantencomplex aan de Ezelmarkt. De naam Bonnefantenmuseum zou het 

museum met zich mee blijven voeren tot op de huidige locatie. In 1968 droeg het LGOG het 

beheer van het museum en zijn collecties over aan een aparte Stichting “Limburgs Museum 

voor Kunst en Oudheden”. 

 

Andere activiteiten voor leden 

Afgezien van de periodieken en het bezoek aan het museum, werd het LGOG sinds 1907 nog 

aantrekkelijker voor leden. Ledenvergaderingen, voortaan twee per jaar, werden aangekleed 

met lezingen en excursies. Aparte excursies werden sinds 1910 jaarlijks georganiseerd naar 

monumenten in geheel Limburg. 

 

‘Limburg’. Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en 

kunst 

 

In 1893 werd te Roermond een tweede genootschap gesticht dat zich mede met de 

geschiedenis van Limburg zou bezighouden. Het initiatief tot de oprichting ging uit van A.F. 

van Beurden. Niet de belangstelling voor geschiedenis, maar die voor dialect lag aan de basis 



van de nieuwe vereniging. Van Beurden publiceerde in de te Roermond verschijnende krant 

De Nieuwe Koerier van 15 oktober 1892 een artikel onder de kop Houdt Limburg’s taal in 

eere! Hij memoreerde eerst dat er in Friesland een vereniging bestond ter beoefening van de 

Friese taal- en letterkunde ‘ter bewaring der taal waarvan het geheele volk zich eeuwen en 

eeuwen bediende’. Van Beurden vroeg zich af of de individuele ‘beoefenaars der 

Limburgsche dialecten, de verschillende novellisten en poëten niet de handen in een kunnen 

slaan om gezamentlijk de taal van ons gewest, de folklore in haren oorspronkelijken vorm in 

novelle, sage en gedicht gemeenschappelijk goed voor allen te doen zijn?’. Door 

samenwerking konden de dialecten beschermd worden ‘tegen den gelijkmakenden, alle 

versierselen afslijpenden invloed van het steeds voortdringende wereldverkeer en de 

eigenaardige schoonheden behouden’. Dit artikel van Van Beurden past in een breder kader. 

Het eenwordingsproces van Nederland in de negentiende eeuw bracht allerlei gewestelijke 

bewegingen voort die pal stonden voor het behoud van het eigene. Het dreigende verlies van 

regionale gebruiken leidde tot belangstelling voor geschiedenis en volkskundige aspecten en 

wellicht, nog slechts in aanzet, tot een regionaal bewustzijn. 

Het artikel van Van Beurden leidde tot een eerste bijeenkomst van geïnteresseerden te 

Roermond op 16 juli 1893. Er werden statuten opgesteld die per circulaire aan 

belangstellenden werden toegezonden. Op 15 november 1893 werd de eerste 

ledenvergadering gehouden in zaal De Unie op de Markt te Roermond, tijdens welke het 

bestuur werd gekozen. 15 november 1893 gold voortaan als de oprichtingsdatum. Al tijdens 

de oprichtingsvergadering van 15 november 1893 werd de eerste doelstelling van de niieuwe 

vereniging uitgebreid met de beoefening van geschiedkundige wetenschappen, waarop de 

naam werd aangepast: ‘Limburg. Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige 

wetenschappen, taal en kunst. Het gevolg was dat het door dit Genootschap Limburg 

uitgegeven Limburg’s Jaarboek naast proza en poëzie in dialect en in het Nederlands in 

toenemende mate artikelen over regionale en lokale geschiedenis bevatte. 

In tegenstelling tot het te Maastricht gevestigde Genootschap bezat het Genootschap 

Limburg geen museum en hield het zich niet  met archeologie bezig. Overeenkomsten lagen 

in het houden van ledenvergaderingen met lezingen, het uitgeven van een periodiek en het 

(incidenteel) organiseren van excursies. Het Genootschap Limburg startte al in 1893 met de 

oprichting van regionale kringen, afdelingen elders in de provincie, met eigen bijeenkomsten. 

   

Fusie 

 

Het Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg, gevestigd te 

Maastricht, en ‘Limburg’, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, 

Taal en Kunst te Roermond zagen elkaar als concurrenten, maar gingen nadat de belangrijkste 

antagonisten te Maastricht en Roermond van het toneel waren verdwenen, in 1929 over tot 

fusie. Beide besturen werden samengevoegd. De Publications bleven als apart jaarboek 

bestaan, De Maasgouw en het Limburg’s Jaarboek smolten samen. De nieuwe vereniging, 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap geheten, nam ook de indeling in kringen 

over. 

 

Groei in ledental en activiteiten 

 

Rond de eeuwwisseling waren, afgezien van dubbeltellingen, meer dan driehonderd, in 1924 

in totaal meer dan vierhonderd geïnteresseerden lid van één van beide genootschappen. De 

fusie per 1 januari 1929 betekende een terugval, waarschijnlijk als gevolg van de plots flink 

hogere contributie voor de leden van het voormalige Genootschap Limburg. Het Limburgs 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap telde in 1930 371 leden. Het ledental steeg daarna 



naar 588 in 1941, 1729 in 1958-1959, 2368 in 1980-1981 en 2878 in 2007. De sterkte stijging 

ligt in de jaren veertig en vijftig, toen het ledental ongeveer verdrievoudigde. Ook daarna 

bleef het ledental stijgen. In 2007 telde het Genootschap zeven keer zoveel leden als in 1930. 

Meer algemeen kenden historische verenigingen in de laatste decennia van de twintigste eeuw 

een sterke groei, welke wordt toegeschreven aan grotere welvaart, verbreding van de 

studiemogelijkheden en het verminderen van de sociale afstanden. Wellicht is de groei ook te 

zien als een reactie op de snelle modernisering van de samenleving.  

Voor het Genootschap zou daarnaast speciaal te wijzen zijn op de ledenwerfacties 

sinds 1936 en het grote aanbod van activiteiten in de jaren vijftig. Sinds 1951 werd het aantal 

ledenvergaderingen aanzienlijk uitgebreid. Voortaan zou in elke kring jaarlijks een 

ledenvergadering plus lezing plaatsvinden. Zodoende werden bijvoorbeeld in 1952 dertien 

algemene ledenvergaderingen gehouden. Wegens de grote aantrekkingskracht voor de leden 

werd in 1948 besloten het aantal excursies uit te breiden tot zes per jaar. In 1953 werden zelfs 

zeven excursies georganiseerd. Doel van de excursies waren monumentale steden, 

monumenten en tentoonstellingen in Nederland, België en het aangrenzende Duitse gebied tot 

over de Rijn.
1
 Enkele excursies gingen veel verder, naar de Loirestreek (1952), Oostenrijk 

(1954) en Noord-Italië (1956).
2
 Voor een aantal leden fungeerde het Genootschap als 

reisvereniging. 

 Sinds de jaren vijftig werden ook steeds meer regionale kringen actief die met name 

lezingen en excursies aan de leden aanboden. Sedert de jaren zestig is het gebruikelijk dat 

centraal grotere meerdaagse excursies worden georganiseerd verder weg (Engeland, 

Loirestreek, Hanzesteden), terwijl de kringen eendagsexcursies in Nederland en het nabije 

buitenland houden. 

De gedifferentieerde belangstelling van de leden leidde tot de stichting van aparte 

secties, te weten de sectie monumenten (sinds 1967), de sectie genealogie (sinds 1973) en de 

Archeologische Vereniging Limburg als sectie van het Genootschap (sinds 1975). De secties 

houden eveneens aparte ledenvergaderingen, lezingen, excursies en geven dan wel gaven een 

aparte periodiek uit.     

Ook na de fusie in 1929 bleef Zuid-Limburg overheersend in het ledenbestand onder 

andere vanwege de grotere bevolkingsdichtheid. Opvallend is de opkomst van Noord-

Limburg sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw. In de oude steden Maastricht, 

Roermond en Venlo steeg het ledental veel minder sterk dan elders in Limburg, hetgeen 

toegeschreven kan worden aan de actieve (nieuwe) kringen Weert, Sittard, Heerlen, 

Valkenburg, Horst en Venray. Met name beide laatste kringen zorgden ervoor dat thans een 

kwart van de leden in Noord-Limburg woonachtig is. 

 In de laatste decennia van de negentiende eeuw waren al enige vrouwen lid van het 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. De eerste was Clothilde Brade in de jaren 1886-

1888. Deze in 1833 te Luik geboren juffrouw verhuisde in 1887 van Maastricht naar Brussel. 

De weinige anderen waren weduwen die het lidmaatschap van hun overleden echtgenoot 

voortzetten. Pas vanaf 1909, toen barones Ulrique Behr als lid werd aangenomen, zijn zonder 

onderbreking vrouwen onder de leden te vinden. Het Genootschap telde in 1924 vijf dames, 

het Genootschap Limburg slechts één. Het aandeel van de vrouwen steeg van 2,5% in 1941, 

naar 22% in 1958-1959. De sterke stijging zal samenhangen met het invoeren van het 

gezinslidmaatschap in 1947. Onder de 381 vrouwen in 1958-1959 waren immers 227 

echtgenotes. Het aandeel vrouwen onder de leden bleef vervolgens stabiel. Hun aandeel 

bedroeg in 1980-1981 20,6%. 

                                            

1
 RHCL, archief LGOG, inv.nr. 29, p. 181; PSHAL 90-91 (1954-1955) 13. 

2
 PSHAL 88-89 (1952-1953) lv; 90-91 (1954-1955) 34; 92-93 (1956-1957) 34; RHCL, archief LGOG, inv.nrs. 

1287-1289. 
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