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Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 
 

Kring Roermond. 
 

Verslag over het jaar 2007. 

 
1. Aantal leden. 

 

De Kring Roermond telde op 31 december 2007  247 leden, een afname van 8 leden ten 

opzichte van het aantal leden op 1 januari 2007, gespecificeerd als volgt: 

Gewone leden         203 

Gezinsleden           34 

Jeugd/studentenleden            2 

Instellingen             5 

Gemeenten             2 

Ereleden             1 

Totaal          247 

          === 

2. Bestuur. 

 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2007 als volgt: 

 

Functie  Naam      Einde ter- Herkiesbaar/ 

        mijn  niet herkiesbaar 

 

Voorzitter  Vacant 

 

Vice-voorzitter De heer M.J. Veelen   2008  NH 

    

Secretaris  De heer W.G. de Valk  2008  H  

  
 

Penningmeester De heer drs. R.A.M.J. Dückers 2011  NH 

    

Leden   De heer drs. C.J.M.  Houben  2010  NH   

 

   De heer R.J.P.M. Vroomen  2011  H 

  

   Mevrouw M.J.F. Muller-Klaar 2011   NH   

 

 

Het bestuur kwam in 2007 twee maal bijeen. De communicatie tussen de leden van het 

bestuur verloopt dankzij het e-mailverkeer soepel en is ook sneller dan communicatie bij 

brief. 
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3. Bestuursmutaties. 

In het verslagjaar 2007 vond één bestuursmutatie plaats.  De heer R.J.P.M. Vroomen, 

bestuurslid,  is tijdens de op 5 maart 2007 gehouden ledenvergadering bij acclamatie gekozen 

tot lid van het bestuur. 

 

De vacature van voorzitter is tot dusver nog niet ingevuld.  

 

 

4. Kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie voor de boekhouding over het jaar 2007 wordt gevormd door de 

heer mr. H.J.A. Ewalds en mevrouw E.H.M. Geelen. 

 

Tijdens de op 6 maart 2006 gehouden ledenvergadering is de heer mr. H.J.A. Ewalds bij 

acclamatie met ingang van 1 januari 2007 voor een periode van twee jaren benoemd tot lid 

van de kascontrolecommissie, derhalve tot en met 31 december 2008. 

 

Vervolgens heeft de algemene ledenvergadering bij besluit van 5 maart 2007 tot lid van de 

kascontrolecommissie voor een periode van twee jaar met ingang van 1 januari 2008, 

derhalve tot en met 31 december 2009 benoemd mevrouw E.H.M. Geelen. 

 

 

5. Vertegenwoordiging bestuur bij diverse aangelegenheden. 

 

Voorjaarsoverleg. 

Op 19 april 2007 heeft een deputatie van het bestuur deelgenomen aan het voorjaarsoverleg 

van de Kringen, Secties en Commissies met het Hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap. Deze bijeenkomst vond plaats in de Postkoets te Horn. 

 

Najaarsoverleg. 

Tijdens het op 6 september 2007 in de Postkoets te Horn gehouden najaarsoverleg van de 

Kringen, Secties en Commissies met het Hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap was een deputatie van het bestuur aanwezig. 

 

Algemene ledenvergadering. 

Voorjaarsvergadering. 
Een deputatie van het bestuur heeft de Algemene ledenvergadering op 12 mei 2007 

bijgewoond. De organisatie was in handen van de Kring Venlo. 

 

Najaarsvergadering. 
Op deze vergadering, georganiseerd door de Kring Venray, was het bestuur met een deputatie 

vertegenwoordigd. 

 

 

6. Andere functies bestuursleden. 

De heer M.J. Veelen maakt deel uit van het Hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap. 
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7. Overleg met heemkundeverenigingen en aanverwante instellingen. 

Onze kring heeft het initiatief genomen om in overleg te treden met de binnen het werkgebied 

actief zijnde heemkundeverenigingen en aanverwante instellingen. De eerste bijeenkomst 

heeft plaatsgevonden op 21 november 2005. Dit overleg heeft zijn vruchten afgeworpen.  

Op 29 maart 2006 is een vervolg van dit overleg gehouden. Vervolgens heeft nog overleg met 

de heemkundeverenigingen en aanverwante instellingen plaatsgevonden op 15 november 

2006.  

 

Tijdens laatstvermeld overleg is afgesproken dat een volgende bijeenkomst zou plaatsvinden 

op 14 maart 2007, doch in verband met gewijzigde omstandigheden die zich gemanifesteerd 

hebben, werd besloten dit overleg naar een later tijdstip te verplaatsen. 

 

  

8. Jaarprogramma 2007. 

 

a. Lezingen. 
 

8 januari 2007 Lezing met powerpointpresentatie door de heer drs. Jean Coenen over 

het onderwerp “De soldaten van Napoleon.” In deze lezing heeft de 

spreker een boeiende en uitvoerige uiteenzetting gegeven over de uit 

onze streek afkomstige dienstplichtigen, die ingelijfd werden in “la 

grande armée” van keizer Napoleon Bonaparte. Hij heeft de lotgevallen 

van enige dienstplichtige militairen geschilderd, o.m. De veldtochten 

waaraan werd deelgenomen. 

          Circa 65 bezoekers.  

 

5 februari 2007 Lezing met powerpointpresentatie door de heer mr. Th.J. Van Rensch. 

   Deze lezing had als onderwerp “De opheffing van de kloosters aan het 

   einde van de 18e eeuw, in het bijzonder te Roermond.” 

   In deze lezing heeft de heer Van Rensch de historie geschetst van de 

   teloorgang van de kloosters aan het einde van de achttiende eeuw, als 

   gevolg van de Franse Revolutie en de bezetting van het Maasland door 

   de legers van Napoleon. De teloorgang van de kloosters was het gevolg 

   van de secularisatie en deze is in de Limburgse geschiedschrijving als 

   een ingrijpende en controversiële gebeurtenis beschouwd.  

   De eigendommen van de kloosters zijn grotendeels door de overheid in 

   beslag genomen en verkocht. 

   Circa 100 bezoekers. 

 

 5 maart 2007 Lezing met dia's, gehouden door mevrouw drs. M. Paris- Vankan met 

als onderwerp “Monumentale glaskunst in Limburg.” In deze lezing 

heeft de inleidster een boeiende en zeer interessante uiteenzetting 

gegeven over de geschiedenis van de monumentale glaskunst in 

Limburg en de plaats, die Roermond hierin heeft ingenomen. 

Voorafgaande aan deze lezing heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. 

 Circa 80 bezoekers. 
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1 oktober 2007 Lezing met powerpointpresentatie door de heer drs. Rob Dückers. Deze 

lezing had als onderwerp “Spiegel van een Middeleeuwse wereld – Het 

Getijdenboek van Katharina van Kleef.” 

 Over dit getijdenboek, dat uitgevoerd is in een pracht handschrift dat 

alle andere getijdenboeken in de Noordelijke Nederlanden overtreft, 

heeft de spreker een zeer uitvoerige, boeiende en interessante 

uiteenzetting gegeven.  

 Dit getijdenboek kent zijn weerga niet en kent naast het prachtige 

handschrift maar liefst 157 miniaturen, aangebracht door een hoogst 

originele, maar helaas anonieme kunstenaar, die aangeduid wordt met 

de noodnaam “Meester van Katharina van Kleef.” 

 Circa 75 bezoekers. 

 

5 november 2007 Voor deze datum stond op het programma een lezing, te houden door de 

heer drs. Peter te Poel over het onderwerp “Professor Timmers en zijn 

geesteskinderen: De Meester van Elsloo en Jan van Steffeswert.” 

 In verband met ziekte van de inleider heeft deze lezing echter op 5 

november 2007 geen doorgang kunnen vinden. De lezing is uitgesteld 

tot een latere datum. 

 

12 november 2007 Lezing met powerpointpresentatie door de heer drs. Guus Janssen in het 

kader van de herdenking van de 100e geboortedag van professor dr. J. 

Timmers. De heer Janssen heeft een interessante uiteenzetting gegeven 

over het onderwerp “Professor Timmers. Maaslander en Romein.”b Na 

een korte kennismaking met prof. dr. J. Timmers en een inleiding over 

het Maasland en de Maaslandse kunst werd verslag gedaan van een reis 

die prof. Timmers in 1925 heeft gemaakt naar Italië. 

 Circa 50 bezoekers. 

 

 

b.   Excursies.  
14 april 2007 Excursie naar Oldenzaal. Te Oldenzaal werd eerst de basiliek van de H. 

Plechelmus bezocht. In deze basiliek bevindt zich de reliekschrijn van 

de H. Plechelmus uit circa 1500. Plechelmus was een van de drie 

Angelsaksische geloofsverkondigers Wiro, Otgerus en Plechelmus, die 

in de 8e eeuw in onze streken werkzaam zijn geweest. In deze basiliek 

bevindt zich ook de grafzerk van Bisschop Balderik uit 1481. Hierna 

werd een rondgang met een gids door Oldenzaal gemaakt en bestond de 

gelegenheid een bezoek te brengen aan museum “Het Palthe Huis” of 

voor liefhebbers van devotionalia aan het zeer kleine museum “De 

Pelgrim.” 

 Aan deze excursie hebben 45 personen deelgenomen. 
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10 november 2007 Op deze dag werd Schloss Dyck te Jüchen (D), gelegen in de nabijheid 

van Mönchengladbach, bezocht. Schloss Dyck is een waterburcht en 

kan worden aangemerkt als een van de cultuurhistorisch meest 

betekenisvolle kastelen van het Duitse Rijnland. Door een deel van dit 

kasteel en de aangrenzende tuinen werd een rondleiding gemaakt onder 

leiding van een Nederlands sprekende gids. 

 Aan deze excursie hebben 15 personen deelgenomen. 

 

 

 

Ohé en Laak, 27 februari 2008. 

 

De secretaris van de Kring Roermond van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap, 

 

 

 

 

W.G. de Valk 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van de Kring Roermond  

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

gehouden op 17 maart 2008. 

 

Namens het bestuur van de Kring Roermond van het Limburgs  

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

 

De voorzitter,    

 

R.J.P.M. Vroomen    

 

Namens deze, 

De secretaris, 

 

 

 

 

W.G. De Valk 

 
 


