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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht LGOG over het jaar 2014 
 

Kringbestuur 
 

Op 31 december 2014 was het Kringbestuur als volgt samengesteld: 
- dr. T.A.S.M (Titus) Panhuysen, voorzitter; 
- prof. dr. E. (Ernst) Homburg, vice-voorzitter; 
- dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris; 
- J.M.E. (Joep) Mans, penningmeester; 
- drs. K. (Kris) Förster, lid; 
- mw. drs. M.F.A. (Monique) Dickhaut, lid; 
- dr. F. (Fred) Cammaert, lid. 
 
Er heeft één mutatie binnen het bestuur plaatsgevonden: als nieuw bestuurslid werd op 6 
oktober F. Cammaert benoemd, als opvolger van F.H.M. Roebroeks, die tussentijds het 
bestuur heeft verlaten vanwege andere verplichtingen. De voorzitter beëindigde in april zijn 
tweede termijn, maar heeft op verzoek van het bestuur zijn voorzitterschap met één jaar 
verlengd. 
 
Er werd vijf keer vergaderd. 
 

Leden  
 
Op 1 januari 2014 telde de Kring 623 leden, op 31 december 2014 had de Kring 637 leden. 
 

Activiteiten 
 
Lezingen  
(Deze lezingen werden gehouden in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht.) 
 
6 januari: drs. Peter te Poel, ‘Meester’ van Elsloo onder de loep. Een interdisciplinair 
onderzoek naar laatgotische beeldsnijkunst in de Euregio (165 belangstellenden) 
 
3 februari: drs. Joosje van Geest, F.C.J. Dingemans, stadsarchitect van Maastricht (205 
belangstellenden) 
 
10 maart: prof. dr. Nico Roymans, Keltische goudschatten uit het zuiden der Lage Landen en 
Caesars verovering van Noord-Gallië (120 belangstellenden) 
 
7 april: Paul Tieman, Als geest en hand samengaan ontstaat er kunst. Een onderbouwde 
beschouwing van de kunstdiscipline die maquette heet, aan de hand van een diepgravende 
kijk op de stadsmaquette van Sigismund Tagage en andere onbekende kanten van Maastricht 
als maquettestad (100 belangstellenden)  
 
6 oktober: drs. Evelyn de Roodt, De prijs voor het neutraal blijven. Vluchtelingen in 
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (85 belangstellenden)  
 
3 november: prof. dr. Hans Renes, Limburgse landschappen (90 belangstellenden)  
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1 december: drs. Rob Dückers, Miniaturen van meesterhand of toch monnikenwerk? 
Gedecoreerde middeleeuwse handschriften uit Maastricht en omgeving (77 belangstellenden)  
 
Stadhuislezingen  
(Deze lezingen werden in twee reeksen (voor- en najaar) georganiseerd in het kader van de 
viering van 350 jaar Stadhuis van Maastricht, i.s.m. de gemeente Maastricht; ze vonden plaats 
op de zondagmiddag in de voormalige raadzaal van het stadhuis.) 
 
4 mei: prof. dr. Koen Ottenheym,  Het ontwerp van het stadhuis te Maastricht van Pieter Post (90 
belangstellenden) 
 
11 mei: Maarten Fritz, De visie van de architect op het architecturale programma (75 
belangstellenden) 
 
18 mei: dr. Eloy Koldeweij, De interieurs van het stadhuis (60 belangstellenden) 
 
24 mei: drs. Angelique Friedrichs, De restauratie van de interieurs van het stadhuis (40 
belangstellenden) 
 
19 oktober: drs. Toon Jenniskens, Magistraten en burgemeesters (72 belangstellenden) 
 
26 oktober: Gérard Dielemans, Bouwmeesters - Bouwvakkers - Bouwheren. Van een seer magnifick 
stadthuys (86 belangstellenden) 
   
2 november: dr. Paul Bronzwaer, Het stadhuis in de Tweede Wereldoorlog (72 belangstellenden) 
 
9 november: Frank Steijns, 350 jaar carillon in het stadhuis (65 belangstellenden) 
 
Excursies 
 
22 maart: Op bezoek bij de buren in Valkenburg a/d Geul (thematische wandelingen), met een 
inleidende lezing van lokaal historicus Henk Kwakkernaat, een rondleiding door Valkenburg, 
een bezoek aan de kasteelruïne, een bezoek aan Oud-Valkenburg (en de kastelen Genhoes en 
Schaloen) en een bezoek aan de Kluis op de Sjaalsberg (57 deelnemers) 
 
10, 13 en 15 mei: Lieux de Mémoire (avondexcursies): excursie naar de ENCI-groeve en 
groeve de Schark, excursie naar de grotten van het Noordelijk gangenstelsel en de Kluis, 
wandeling naar de resten van de voormalige Grande Entrée in het Jekerdal en de molen 
Lombok (84 deelnemers) 
 
27 september: excursie naar de Roerstreek, met een bezoek aan de Romaanse basiliek van de 
HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.-Odiliënberg, een bezoek aan het Roerstreekmuseum 
aldaar en een bezoek aan Kasteel Montfort (50 deelnemers) 
 
 
 
 
Familiedag 
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28 december (de kerkelijke feestdag van de Onnozele Kinderen): rondleiding door de 
Kazematten in Maastricht (met een kindergroep en een volwassenengroep) (51 deelnemers) 
 
Historisch Café 
 
16 april: Historisch Café in Grand Café Soiron (Museum aan het Vrijthof) met als thema 
Dromen over een nieuw huis voor de mosasaurus. Er waren korte inleidingen en 
stellingnames door verschillende betrokkenen, een boekbespreking door Jac van den Boogard 
en een column door Paul van der Steen (45 belangstellenden) 
 
De reeks van het Historisch Café, gestart in november 2006, werd hiermee beëindigd. 
 
Ledenvergaderingen 
 
Op 7 april vond de (reguliere) algemene ledenvergadering plaats, voorafgaand aan een lezing. 
Op 6 oktober werd, eveneens gevolgd door een lezing, een ingelaste ledenvergadering 
gehouden i.v.m. de tussentijdse verkiezing van een nieuw bestuurslid. 
 
De verslagen van de diverse activiteiten zijn na te lezen op de website (rubrieken: Terugblik 
en Archief). Het jaarprogramma werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel 
van een poster, boekenlegger, website en persberichten. 
 

Sponsor 
 
De Kring Maastricht werd gesponsord door ThissenGroutarsVrancken-Team Notarissen. 
 
Dankzij de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications en de Maaslandse 
Monografieën en de opbrengsten van het Straatnamenboek van Maastricht kon gebouwd 
worden aan een positief saldo voor bijzondere activiteiten. 
 


