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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht LGOG over het jaar 2011 
 

 

Samenstelling Kringbestuur per 31 december 2011: 

dr. T.A.S.M Panhuysen, voorzitter 

prof. dr. E. Homburg, vice-voorzitter 

drs. F.E.R. Hovens, secretaris 

J.M.E. Mans, penningmeester 

drs. K. Förster, lid 

drs. M.A. Boonekamp-Wingen, lid 

F.H.M. Roebroeks, lid 

Buitengewoon bestuurslid: J. Bonnet. 

 

Er heeft één mutatie binnen het bestuur plaatsgevonden. Als nieuw bestuurslid werd benoemd 

K. Förster als opvolger van L. Jacobs, die na twee termijnen afscheid nam. 

 

Er werd vijf keer vergaderd. 

 

Aantal leden: Op 1 januari 2011 telde de Kring 650 leden, op 31 december 2011 628 leden. 

[Aantal leden op 1 januari 2012: 616] 

 

Lezingen: 

3 januari: Joep Orbons, Over grotten en gangen. De eeuwenlange exploitatie van onze 

mergelbodem. Aantal belangstellenden: 115. 

 

7 februari: Titus Panhuysen, De SLEUTEL tot de keizerlijke status van de Sint-Servaasabdij. 

Aantal belangstellenden: 175. 

 

14 maart: Andreas Schaub, Aachen zwischen Römerzeit und Karl dem Großen. Aantal 

belangstellenden: 105. 

 

4 april: Herman van Rens, Holocaust aan de Maas. Enkele aspecten van de vervolging van 

joden en zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Provincie Limburg. Aantal 

belangstellenden: 120. 

 

3 oktober: Jos Notermans: Maastricht, de vesting en daarna ... . Aantal belangstellenden: 200. 

 

7 november: Ronald van Kesteren: De Middeleeuwen: heilig of huiveringwekkend? De 

geschiedenis van een gespleten tijdperk. Aantal belangstellenden: 127. 

 

l2 december: Harry Knipschild: Maastricht en de geschiedenis van de popmuziek. Een 

persoonlijke kijk. Aantal belangstellenden: 85. 

 

De lezingen werden gehouden in Stayokay. 

 

Op 30 januari hebben Selexyz Dominicanen, Stichting Restauratie Atelier Limburg en het 

kringbestuur in de Dominicanenkerk een aantal lezingen georganiseerd voorafgaand aan de 

officiële afronding van de restauratie van de gewelf- en muurschilderingen aldaar. Sprekers: 



 2 

Jacoline Zilverschoon, Rosan Scheres en Angelique Friedrichs. 

 

Excursies 

26 maart: Op bezoek bij de buren in Aken (aantal thematische wandelingen). Aantal 

deelnemers: 67. 

17 en 19 mei Lieux de Mémoire (avondexcursies). Excursies naar het oude KNP-complex en 

omgeving (Bassin), en naar bierbrouwerij De Keyzer en omgeving (Wyck). Aantal 

deelnemers: 47 resp. 31. 

29 oktober: Bezoek aan het MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen: Aantal deelnemers: 

45. 

 

Overige activiteiten 

Historisch Café in Selexyz Dominicanen 

28 april: Maastricht Kennisstad: 850 jaar onderwijs en wetenschap. Sprekers: Eric van 

Royen, Charles van Leeuwen, Fred Cammaert en Pieter Caljé. Aantal belangstellenden: 30. 

17 november: De ‘Nieuwe geschiedenis van Limburg’ – een nieuw standaardwerk? Sprekers: 

Paul Tummers, Ad Knotter, Henk Stoepker, Frank Hovens. Aantal belangstellenden: 45. 

Beide malen heeft Paul van der Steen een column uitgesproken, en Jac van den Boogard een 

aantal recent verschenen boeken over de geschiedenis van Maastricht en Limburg besproken. 

 

Familiemiddag: 28 december in het Thermenmuseum te Heerlen: Aantal deelnemers: 27, 

onder wie 9 kinderen. 

 

De verslagen van de diverse activiteiten zijn na te lezen op de website (rubrieken: 

Terugblik en Archief). 

 

Signalement 

Het Kringbestuur heeft 4 september een vierde Signalement naar het College van B en W 

gestuurd, waarin de aandacht werd gevraagd voor: 1) (nogmaals) Het grensoverschrijdend 

gebied en grottenstelsel van Caestert op de Sint Pietersberg; 2) (nogmaals) Het roerende 

culturele erfgoed: het voorbeeld van de sarcofagen in de Kazematten; 3) De markering van 

een lieu de mémoire aan de Professor Pieter Willemsstraat (vanaf het voormalige 

schoolgebouw aldaar gingen de transporten van de Limburgse joden van start); 4) De collectie 

gipsen beelden van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht; 5) de uitgave van een boek 

in 2013 bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de kring. 

 

Het jaarprogramma werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel van een 

poster en/of boekenlegger. 

 

De Kring Maastricht werd gesponsord door: 

 

GroutarsThissenVrancken Team Notarissen 

Selexyz Dominicanen 

 

Dankzij de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications en deel 75 in de 

reeks Maaslandse Monografieën konden extra reserves worden opgebouwd. 

 
[1 maart 2012; Frank Hovens, secretaris] 


