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Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond. 

 

Verslag over het jaar 2010. 

 
1. Aantal leden. 

De Kring Gelders Overkwartier van Roermond telde op 31 december 2010 264 leden, een 

toename van 9  leden ten opzichte van het aantal leden op 1 januari 2010. 

 

2.  Bestuur. 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2010 als volgt: 

          Statutair 

Functie  Naam      Einde ter- herkiesbaar/ 

        mijn  niet herkiesbaar 

 

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

 

Secretaris  De heer W.G. de Valk  2012   H 

   
 

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

    

Leden   Vacature   

 

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

  

 

   De heer mr. M.M.G.M. Richter 2012   H 

 

   De heer M.M.H. Lemmens  2012   H 

 

 

Het bestuur kwam in 2010 vijf maal bijeen. De communicatie tussen de leden van het bestuur 

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

 

3.   Bestuursmutaties. 

In het verslagjaar 2010 heeft een bestuursmutatie plaatsgevonden.  Het bestuurslid, de heer 

drs. C.J.M. Houben is in 2010 statutair afgetreden.  In deze vacature is in dit verslagjaar niet 

voorzien kunnen worden.  

 

4.   Kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie voor de boekhouding over het jaar 2010 wordt gevormd door de 

heren  M.J. Veelen en B.J. Ramakers. De leden van de kascontrolecommissie hebben 

overeenkomstig de daartoe van kracht zijnde voorschriften voor een periode van twee jaren 

zitting in deze commissie. 
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Tijdens de op 1 maart 2010 gehouden algemene ledenvergadering is  de heer B.J. Ramakers 

bij acclamatie voor een periode van twee jaren met ingang van 1 januari 2011 tot en met 31 

december 2012 tot lid van deze commissie benoemd. 

 

Vervolgens heeft de algemene ledenvergadering bij haar besluit van 2 maart 2009 bij 

acclamatie tot lid van de kascontrolecommissie voor een periode van 2 jaren met ingang van 1 

januari 2010, derhalve tot en met 31 december 2011 benoemd de heer M.J. Veelen. 

 

5.   Vertegenwoordiging van het bestuur bij diverse aangelegenheden. 

Voorjaarsoverleg. 

Een delegatie van het bestuur heeft op 18 maart 2010 deelgenomen aan het voorjaarsoverleg 

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

Oudheidkundig Genootschap. 

 

Najaarsoverleg. 

Aan het najaarsoverleg van de Kringen, Secties en Commissies met het Hoofdbestuur van het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap heeft het bestuur door omstandigheden 

niet kunnen deelnemen. 

 

Algemene ledenvergadering. 

Voorjaarsvergadering. 
Het bestuur was door omstandigheden niet vertegenwoordigd op de algemene 

ledenvergadering  (voorjaarsvergadering) van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap op 17 april 2010, georganiseerd door de Kring Maas en Niers. 

 

Najaarsvergadering. 
Eveneens was het bestuur in verband met diverse omstandigheden niet in de gelegenheid deel 

te nemen aan de algemene ledenvergadering (najaarsvergadering), georganiseerd door de 

Kring Heuvelland. 

 

Presentatie jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek. 

Een delegatie van het bestuur heeft  de officiële presentatie van het 41e jaarboek van de 

Heemkundevereniging Roerstreek bijgewoond. 

  

6.  Jaarprogramma 2010. 

a. Lezingen. 
 

4 januari 2010  

Oorspronkelijk stond voor deze datum geprogrammeerd een lezing door de heer Jan van 

Lieshout over het onderwerp "De Aal van Oranje. De biografie van Pater L. Bleijs CSSR en 

de effecten daarvan op de  geschiedschrijving van het verzet in Limburg tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. In verband met ziekte van de inleider heeft deze lezing echter geen doorgang 

kunnen vinden. 

In plaats daarvan heeft de heer Jos Engelen uit Sittard een lezing gehouden over het   

onderwerp "De Zouavenoorlog 1860-1870." De inleider heeft in deze lezing een boeiende en 

uitvoerige uiteenzetting gegeven over het pauselijk leger, beter bekend onder de naam 

Zouaven. 



 3

Spreker heeft de nadruk gelegd op de uit Limburg afkomstige zouaven van meer dan 300 

vrijwilligers. Velen van deze vrijwilligers waren afkomstig uit Roermond en de directe 

omgeving.   

Er kwam onder koning Victor Emanuel II van Sardinië, die gesteund werd door  Garibaldi en 

Cavour een beweging op gang, die tot doel had in Italië een eenheidsstaat te vestigen. Het z.g. 

patrimonium Petri, de Pauselijke staat, diende in de visie van Victor Emanuel II, Garibaldi en 

Cavour eveneens deel uit te maken van het nieuwe koninkrijk Italië. Paus Pius IX was het 

hiermee niet eens en formeerde met steun van de Franse Keizer Napoleon III een leger, dat de 

wapens opnam tegen Garibaldi en Cavour. Uiteindelijk nadat de paus niet meer kon 

beschikken over de steun van de Franse keizer, moest het zouavenleger in 1870 na een 

nederlaag tegen de troepenmacht van Garibaldi de wapens neerleggen. 

Circa 50 belangstellenden. 
 

1 februari 2010. 

Lezing met powerpointpresentatie (in het Duits) door mevrouw dr. A. Jansen-Winkeln uit 

Mönchengladbach. Deze lezing had als onderwerp "Glas-in-loodkunst in het grensgebied 

tussen Limburg en  Lotharingen, speciaal in Limburg, een erfenis van de wereldcultuur."De 

inleidster heeft in deze lezing een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de ontwikkelingen 

van de brandschilder- en glas-in-lood-kunst in Limburg. 

Circa 50 belangstellenden. 
 

1 maart 2010.  
Lezing met powerpointpresentatie door de heer H.J. Steeger, historicus te Geldern (D) 

over het onderwerp "Sober herstel. Modeste barok. Kunst in het Oude Bisdom Roermond 

 tussen beeldenstorm en Franse Revolutie. De heer Steeger heeft een interessante uiteenzetting 

 gegeven over de kunst het oude bisdom Roermond (1559-1821). De indeling van dit bisdom 

 in de nieuwe kerkprovincie Mechelen en de afscheiding van de Republiek der Verenigde 

 Nederlanden had tot gevolg dat een verregaande culturele  heroriëntering  plaatsvond, 

 doordat de eeuwenoude oriëntatie op o.m. Rijnlandse kunstcentra vervangen werd  door  

 nieuwe contacten en heroriëntatie op de Zuidelijke Nederlanden, met als voornaamste centra  

 Brussel, Antwerpen en Mechelen. Voorafgaande aan de lezing is de algemene  

 ledenvergadering (jaarvergadering gehouden). 

Circa 75 bezoekers. 

 

19 april 2010. 

Lezing met powerpointpresentatie door de heer drs. C. Dols. Deze lezing had als  

onderwerp "Koning Alcohol. Katholieke Drankweer Limburg 1897-1945." 

De inleider heeft in deze lezing de ontwikkeling geschetst van de strijd tegen het 

alcoholgebruik in Limburg. Niet alleen de katholieken, maar ook de socialisten, liberalen en 

protestanten hebben in de 19e eeuw een eigen beweging opgericht, die ten doel had het 

alcoholisme te beteugelen. Van katholieke zijde werd actie gevoerd tegen het alcoholgebruik, 

zulks door de oprichting van de organisatie Sobriëtas. In Limburg werd vooral strijd gevoerd 

tegen het z.g. bieralcoholisme. 

Circa 40 belangstellenden. 

 

 

6 september 2010.    

Lezing met powerpointpresentatie door de heer L. Moonen uit Horst. Deze lezing had als titel 

 "De glazenier Joep Nicolas (1897-1972). De inleider heeft in deze lezing een beeld gegeven 

 van de glazenier Joep Nicolas, die een zeer grote plaats ingenomen heeft in de Nederlandse 

 glazenierskunst. Van zijn hand zijn o.m. de ramen van diverse kerken in Nederland en 
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 daarbuiten (voornamelijk in de USA). Het allergrootste werk van deze glazenier waren de 25 

 ramen in de Oude Kerk te Delft.  

 

De gebrandschilderde ramen achter het hoofdaltaar in de  Kathedraal van St. Christophorus te 

 Roermond zijn eveneens van de hand van Joep Nicolas,  evenals de ramen in de basiliek van 

 de HH Wiro, Otgerus en Plechelmus te St. Odiliënberg.  

Circa 50 belangstellenden.  

 

4 oktober 2010.  
Lezing met powerpointpresentatie door de heer dr. R. Belemans te Brussel met als onderwerp 

 "Limburgse dialecten tussen taalpolitiek en erfgoedbeleid." De inleider heeft in deze lezing 

 een beeld geschetst van de dialecten in zowel Nederlands als Belgisch Limburg. 

Circa 40 bezoekers. 
 

15 november 2010. 

Lezing door de heer dr. A.E. Kersten over het onderwerp "Mr. Joseph Luns, Minister van 

 Buitenlandse Zaken en Secretaris-Generaal van de NATO." De inleider heeft een 

 uiteenzetting gegeven over de persoon van Joseph Luns, zowel in zijn hoedanigheid van 

 Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken, als die van Secretaris-Generaal van de NATO, 

 zulks naar aanleiding van het boek van deze auteur "Joseph Luns. Een politieke biografie." 

Circa 40 belangstellenden. 

 

b.   Excursies.  

25 september 2010  
Oorspronkelijk stond voor deze datum een excursie naar Boxmeer, Grave en Velp (gemeente 

 Grave) op het programma. Deze excursie zou onder leiding staan van de heer H.J. Steeger, 

 historicus te Geldern (BRD). In deze excursie stond op het programma bezoeken aan het 

 karmelietenklooster te Boxmeer, de St. Elisabethskerk te Grave en het Kapucijnenklooster te 

 Velp. In verband met onvoldoende inschrijvingen is besloten deze excursie geen doorgang te 

 doen vinden. 

 

Ohé en Laak,   15 februari 2011. 

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Kring Gelders Overkwartier 

van Roermond van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

gehouden op 21 maart 2011. 

 

Namens het bestuur, 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

 

W.G. de Valk 
 


