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VIJFTIG JAAR KRING SITTARD LGOG

A.M.P.P. Janssen*

In een tijd waarin iedere plaats wel over een of meer historische verenigingen of
stichtingen beschikt, is het haast onvoorstelbaar dat de geschiedbeoefening in het
Land van Zwentibold zich ooit beperkte tot de activiteiten van een kring van het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Toch gingen de impulsen jarenlang
uit van dit gremium en vormt de Kring nog steeds de spil van het historische bedrijf
in de regio. Een opsomming geven van alle (haast vierhonderd) activiteiten in de

afgelopen vijftig jaar
zou deze bijdrage te
monotoon maken.

Wie geïnteresseerd
is, kan veel terug-
vinden in de jaarver-
slagen die gepubli-
ceerd zijn in de Publi-
cations van het LGOG.
In grote lijnen komt
het erop neer, dat zoals
in andere kringen van
het Genootschap lezin-
gen en excursies wer-
den georganiseerd en
dat de bestuursleden
belangstellend of be-
trokken waren bij tal
van historische evene-
menten en publicaties.

14-9-1952:
de Heimatverein Heinsberg
te gast bij kasteel Limbricht
en Grasbroek.
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[vervolg]

14-9-1952: 
de Heimat-
verein 
Heinsberg 
te gast bij 
kasteel 
Limbricht 
en Grasbroek.



Het bestuur van de Kring

Het bestuur wordt gekozen in de jaarlijkse ledenvergadering van de Kring, die in
het voorjaar plaatsvindt. Een rooster van aftreden of termijnen voor het bestuurs-
lidmaatschap waren er aanvankelijk niet. Pas in de jaren tachtig ging men in de
vereniging het uitgangspunt hanteren, dat bestuursleden maximaal twee termijnen
van vier jaar aanbleven. Hiermee beoogde men doorstroming te bevorderen en
verstarring tegen te gaan. Aangezien men toch ook waarde hechtte aan bestuurs-
ervaring en in de vrijwilligerswereld slechts uit een beperkt aantal bestuurs-
kandidaten gerekruteerd kon worden, kwam het er in de praktijk dikwijls op neer
dat bestuursleden nog een derde termijn van vier jaar voltooiden. Uitzondering op
de regel vormde Zef van de Bergh uit Nieuwstadt/Beek, die meer dan veertig jaar
het gezicht van de Kring mede bepaald heeft. Omdat hij stamde uit de oertijd van de
Kring, heeft men bij latere beperkende regelingen (maximumtermijnen of maximum-
leeftijd) altijd gemeend aan nestor Zef exemptie te moeten verlenen en werd hij,
toen hij na jarenlange trouwe dienst te kennen gaf zijn bestuursfunctie te willen
neerleggen, prompt door zijn medebestuurders tot erebestuurslid verheven.

Binnen het bestuur waren er taken voor een voorzitter, secretaris en penning-
meester; op enkele momenten is er ook een vicevoorzitter geweest. De namen van
de bestuursleden treft men aan in de navolgende tabel.

Bestuur: A.H. Simonis 1951-1972
J.J. Coenen 1951-1958
J.F. Delhougne 1951-1965
H. van de Bergh 1951-1955
L. van Mulken 1951-1955
A.J. Munsters m.s.c. 1951-1965
W.C.H. Sangers o.s.c. 1951-1965
J.J. van Wessem 1951-1965
J. Mulkens 1951-1952
A.H.L. Meertens 1952-1955
J.L. Offermans 1954-1965
C.A.A.Hagenaars 1954-1958
J.E. van de Bergh 1955-1996; erebestuurslid
P.A. Schols 1955-1965
R. Jans 1959-1971
W. Michels 1959-1965
J.M. Hermans 1965-1971
H.Chr.C. Dobbelstein 1965-1967
W. Bongers 1965-1980
P.R. Hoefnagels 1968-1983
J.A. Knoors 1972-1981; 1983-1995
J.A. van der Heijden 1972-1987
H.M.J. Palmen 1972-1981
R.J.P.M. Vroomen 1972-1982
N.G.H.M. Eussen 1974-1982
H.J. Op den Kamp 1980-1992
A.M. Beckers-Schuwirth 1981-1989
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J.M.A. Kreukels 1981-1997
A.S.M. Beckers 1982-1989
A.M.P.P. Janssen 1986-1998
J.M.E. Vleeshouwers 1989-2001
P.H.M. Boselie 1989-2001
S. Surdèl 1992-1998
F.H. Keysers 1995-
C.T.H.M. Adams 1996-
C.H.G. Schutgens 1997-
D.J.J. Lauwers 1997-
J. Hendriks 1999-
P.G.W.M. Schulpen 2001-

Voorzitters: A.H. Simonis 1951-1965; erevoorzitter 1965-1975
J.M. Hermans 1965-1972
J.A. Knoors 1972-1981
J.A. van der Heijden 1981-1987
A.M.P.P. Janssen 1987-1994
S. Surdèl 1994-1999
C.H.G. Schutgens 1999-
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8-11-1976: 
aan voorzitter Jean
Knoors wordt het
eerste exemplaar
aangeboden van
‘Sittards oudste 
verleden’ door 
auteur Tam 
Jonkergouw en
VVV-bestuursleden
Hub Geurts en 
Joh. Thijssen.

22-5-1975:
voorzitter Jean
Knoors biedt 
aan erevoorzitter
Dolf Simonis 
een ‘Historisch
Boeket’ aan.



Vicevoorzitters: P.R. Hoefnagels 1973-1981
A.M.P.P. Janssen 1986-1987
C.H.G. Schutgens 1998-1999

Secretarissen: J.J. Coenen 1951-1954
J.L. Offermans 1954-1965
J.E. van de Bergh 1965-1974
N.G.H.M. Eussen 1974-1982
J.M.A. Kreukels 1982-1997
P.H.M. Boselie 1997-2001
P.G.W.M. Schulpen 2001-

Penningmeesters: J.F. Delhougne 1951-1965
J.E. van de Bergh 1970-1996
F.H. Keysers 1996-

Excursies

Bij het Genootschap is het momenteel gebruik dat het hoofdbestuur meerdaagse
studiereizen organiseert en dat ééndaagse excursies voornamelijk op het programma
staan van de kringen. 

Van meet af aan werden er vele historische uitstapjes ondernomen en bevlogen
geschiedkenners als Zef Timmers, Dolf Simonis en pater Sangers stonden garant
voor de inhoud. Daarnaast sloten de kringleden zich aanvankelijk ook aan bij de
ééndaagse activiteiten van het hoofdbestuur. 

Begin jaren zeventig werden de excursies van de Kring Sittard korte tijd gecombineerd
met die van de Kring Roermond. Dikwijls werden de excursies voorafgegaan door een
introducerende diavoordracht. Deze formule werd vooral door Harry Salden uit
Venlo toegepast.

Om een indruk te geven van de actieradius en de oriëntatie van de Kring wordt
hier een overzicht gegeven van de (nog te traceren) excursiedoelen in de loop der
jaren. 

Excursies: * 12-07-1952 Beek, Elsloo, Stein, Urmond
* 06-09-1952 Thorn en Stevensweert
* 15-12-1952 Maastricht expositie Vals of Echt
* 23-04-1953 Maastricht expositie Leonardo da Vinci
* 16-05-1953 Maaseik
* 18-06-1953 Neeroeteren en Opitter
* 10-06-1954 Susteren, St.-Odiliënberg, Roermond
* 17-07-1954 Maastricht, OLV, Servaas, stadhuis
* 01-10-1955 Aldenbiezen, s’Herenelderen en Tongeren
* 30-05-1958 Tüddern, Millen
* 1967 Aken
* 1968 Kerkrade en Rolduc
* 1968 Heinsberg
* 1968 Diest
* 1969 Schinveld

1994: vier voorzitters op een rij:
Jean Knoors, Jan van der Heijden, 

Guus Janssen en Steven Surdél.
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Vicevoorzitters: P.R. Hoefnagels 1973-1981
A.M.P.P. Janssen 1986-1987
C.H.G. Schutgens 1998-1999

Secretarissen: J.J. Coenen 1951-1954
J.L. Offermans 1954-1965
J.E. van de Bergh 1965-1974
N.G.H.M. Eussen 1974-1982
J.M.A. Kreukels 1982-1997
P.H.M. Boselie 1997-2001
P.G.W.M. Schulpen 2001-

Penningmeesters: J.F. Delhougne 1951-1965
J.E. van de Bergh 1970-1996
F.H. Keysers 1996-



* 1970 St.-Truiden
* 1971 As en Maaseik
* 1971 Tongeren
* 15-07-1972 Keulen expositie Maas en Rijn
* 09-09-1972 Diest en Tongerlo
* 19-05-1973 Ohé en Laak
* 31-05-1973 kastelen omgeving Mönchen-Gladbach
* 06-10-1973 Mechelen
* 04, 11 en

25-05-1974 Rijckholt
* 15-06-1974 Zons, Knechtsteden, Benrath
* 14-09-1974 Hillensberg, Tüddern, Millen
* 05-10-1974 Cornelimunster en Monschau
* 26-06-1976 Jülich
* 06-04-1978 Thorn
* 08-03-1980 Commanderijen Duitse Orde in België
* 22-03-1980 Maaseik
* 21-09-1980 Daelhem, Limbourg, Clermont, Valdieu
* 23-05-1981 Tongeren
* 12-09-1981 Heverlee, Leuven, Averbode, Tongerloo
* 08-05-1982 Ahrdal
* 07-05-1983 Leuven
* 23-10-1983 Kessel, Horn, Montfort

1989:
excursie Lier.

1986:
excursie Zons.

1984:
excursieVaals.



* 05-05-1984 Vaals en Vaalsbroek
* 22-09-1984 Mönchen-Gladbach 

en Rheydt
* 20-04-1985 ’s-Hertogenbosch
* 27-10-1985 Meurs en Krefeld
* 24-05-1986 Luik
* 21-09-1986 Schloss Dyck, Zons,

Knechtsteden
* 15-04-1987 kastelen land van Heerlen
* 26-09-1987 Xanten
* 28-05-1988 Turnhout, Postel
* 08-10-1988 Uden en Ravenstein
* 03-06-1989 Weert
* 23-09-1989 Lier
* 12-05-1990 Heusden, Loevestein,

Woudrichem
* 29-09-1990 kasteel Anholt, Emmerich, Elten en Kleef
* 25-05-1991 Nijvel, Villers-la-Ville, Orp-le-Grand
* 02-11-1991 Keulen (voetspoor Friedrich Spee)
* 23-05-1992 Derdermonde en Aalst
* 10-10-1992 Haspengouw
* 15-05-1993 Monschau, Reichenstein, Steinfeld
* 09-10-1993 Herkenrode en Hasselt
* 28-10-1994 Bonn
* 08-10-1994 Romaanse kerken tussen Maas en Ourthe:

Amay, Hoei, Bois-et-Borsu, Xhignesse, St.-Séverin-en-Condroz
* 10-06-1995 Middelburg
* 30-09-1995 Düsseldorf en Schloß Benrath
* 01-06-1996 Namen
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1990: excursie Heusden
(ontvangst door 

de burgemeester).

1992: excursie Dendermonde.



* 28-09-1996 Antwerpen
* 07-06-1997 Breda
* 20-09-1997 Mechelen
* 04-07-1998 Viersen, Kempen, Brüggen
* 26-09-1998 Hulst en Hulsterambacht
* 12-06-1999 het dal van de Wurm
* 25-09-1999 Bergen op Zoom
* 27-05-2000 Brussel
* 30-09-2000 Luik
* 09-06-2001 Insel Hombroich bij Neuss

Wel en wee

Ofschoon de Kring Sittard nooit echt in een crisis heeft verkeerd, is er toch een
moment geweest waarop dit dreigde te gaan gebeuren. Rond 1970 leek het organisatie-
élan een verzadigingspunt te hebben bereikt. In het jaar 1971 kwam men tot drie
activiteiten, twee excursies en een lezing, in 1972 nam men deel aan twee excursies
van de Kring Roermond en bezocht men in Maaseik een lezing van de Culturele en 
Geschied- en Oudheidkundige Kring aldaar. Een opleving kwam er in 1973, mede door
een cursus streekgeschiedenis. Aan deze cursus werd door velen, vooral uit de
onderwijswereld, deelgenomen. De inleiders, die van 1973 tot en met 1976 over
diverse onderwerpen voordrachten hielden, stelden hun teksten ter beschikking,
waardoor de deelnemers er uiteindelijk een uitgebreid cursuspakket aan over hielden.
De toegenomen belangstelling kwam ook tot uiting bij het 25-jarig jubileum, dat
niet in het najaar van 1976, maar in april 1977 werd gevierd. Op 2 april werd in de
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1977:
25-jarig 

jubileum: 
spreker 

dr.Van Banning 
en achter de 

bestuurstafel: 
Jan v.d. Heijden,
Zef v.d. Bergh,

Nic Eussen, 
Jean Knoors en
Harry Palmen.



Tiendschuur van kasteel Born onder grote publieke belangstelling een film vertoond
met de bezienswaardigheden van het Land van Zwentibold.

Ook andere jubilea werden uitbundig gevierd. Bij gelegenheid van het 125-jarig
jubileum van LGOG in 1989 werd met medewerking van de heemkunde-
verenigingen uit de omgeving in museum Den Tempel te Sittard een expositie
georganiseerd met als thema Ambacht en beroep. De samenwerking met de heem-
kundige en historische organisaties leidde tot periodieke samenkomsten onder
leiding van de LGOG-Kring. Onder de naam Heemkunde zonder Grenzen ontstond
hieruit daarna een vereniging die de samenwerking tussen de aangesloten organisaties
beoogt.

Het veertigjarig bestaan van de Kring werd op 28 september 1991 gevierd in de
Sittardse Schouwburg met een lezing door professor Ton Gehlen, geboortig van
Geleen. De voordracht met als titel De Guliks-Bergse ‘Rechtsordnung und Reformation’
van 1555 werd nadien gepubliceerd in De Maasgouw [111 (1992) 13-30].

Het vijftigjarig bestaan werd op 15 september 2001 gevierd in Millen en Limbricht.
Om een breed publiek en vooral de jeugd enthousiast te maken voor de regionale
geschiedenis werd een CD-ROM ontwikkeld met een film van de cineast Leo
Baeten over de schenking van de Graetheide door koning Zwentibold, waarin
diverse kringleden figureren. Het nieuwe medium biedt de gebruikers ook honderden
afbeeldingen van monumentale en karakteristieke gebouwen uit de regio. In
Limbricht werd de CD-ROM ook voorgesteld aan de vertegenwoordigers van
collega-organisaties over de grenzen. Sinds 1990 organiseert de Kring Sittard
namelijk in samenwerking met de Pater Sangerskring te Maaseik en de Heimat-
vereinigung Selfkant jaarlijks een internationale contactdag. In datzelfde jaar ging men
er ook toe over per seizoen één van de kringactiviteiten niet in Sittard maar ‘op
lokatie’ bij een heemkundekring te laten plaatsvinden. 

Deze bijeenkomsten waren er achtereenvolgens in Susteren (1990), Elsloo, Nieuw-
stadt, Beek, Oud-Geleen, Geulle, Grevenbicht, Stein, Obbicht en Spaubeek (1999).

De LGOG-Kring Sittard, die van 1953 tot 1999 het ledental zag groeien van 164
naar 372, heeft door de jaren heen geen saloncultuur nagestreefd. Men tracht nu al
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1991:
40-jarig jubileum: 
achter de tafel 
professor Ton Gehlen,
Guus Janssen, Jo 
Kreukels, Peer Boselie,
Zef van de Bergh, 
Jean Knoors en 
Harrie op den Kamp.



gedurende vijftig jaar de belangstelling voor de geschiedenis op te wekken bij een
breed publiek, van jong tot oud. Daarbij gaat men contacten met organisaties met
verwante doelstellingen in de regio en in het aangrenzende buitenland niet uit de
weg. Wij spreken de wens uit dat de Kring in deze geest nog een lange geschiedenis
voor de boeg heeft!

* Informatie voor dit overzicht werd mede verstrekt door J.E. v.d. Bergh, J.A. Knoors en
C.H.G. Schutgens.
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2001: impressies van het 50-jarig jubileum in Millen en Limbricht.

Linksboven: Kringvoorzitter Kees Schutgens overhandigt de nieuwe cd-rom
aan voorzitter Truijen.

Linksonder: Ook ere-bestuurslid Zef v.d. Bergh ontvangt de nieuwe cd-rom.

Bezoek aan 
kasteel Millen.


