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Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond. 

 

Verslag over het jaar 2011. 

 
1. Aantal leden. 

De Kring Gelders Overkwartier van Roermond telde op 31 december 2011  257 leden, een  

afname van  7 leden ten opzichte van het aantal leden op 1 januari 2011. 

 

2.  Bestuur. 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2011 als volgt: 

          Statutair 

Functie  Naam      Einde ter- herkiesbaar/ 

        mijn  niet herkiesbaar 

 

Voorzitter  De heer R.J.P.M. Vroomen            2015   H 

 

Secretaris  De heer W.G. de Valk  2012   H 

   
 

Penningmeester De heer drs. R.A.M.J. Dückers 2015   NH 

    

Leden   Mevrouw mr. F.P. de Boer- 

   Rennings    2015   H 

 

   Mevrouw M.J.F. Muller-Klaar 2015    NH 

  

 

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

 

   De heer M.M.H. Lemmens  2012   H 

 

 

Het bestuur kwam in 2011 3 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 2011 heeft een bestuursmutatie plaatsgevonden.  Mevrouw mr. F.P. de 

Boer-Rennings is tijdens de op 21 maart 2011 gehouden algemene ledenvergadering bij 

acclamatie gekozen tot lid van het bestuur van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Mevrouw M.J.F. Muller-Klaar, 

bestuurslid, alsmede de heren R.J.P.M. Vroomen, voorzitter, en drs. R.A.M.J. Dückers 

werden bij acclamatie voor een periode van vier jaar herkozen. 
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4.   Kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie voor de boekhouding over het jaar 2011 wordt gevormd door de 

heren B.J. Ramakers en J.H.G. van Hees. 

 De leden van de kascontrolecommissie hebben overeenkomstig de daartoe van kracht zijnde 

voorschriften voor een periode van twee jaren zitting in deze commissie. 

 

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. 

 

Voorts is tijdens de op 21 maart 2011 gehouden algemene ledenvergadering de heer J.H.G. 

van Hees bij acclamatie voor een periode van twee jaren met ingang van 1 januari 2012 tot en 

met 31 december 2013 tot lid van deze commissie benoemd. 

 

5.   Vertegenwoordiging van het bestuur bij diverse aangelegenheden. 

Voorjaarsoverleg. 

Een delegatie van het bestuur heeft 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 vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering  (voorjaarsvergadering) 

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.  

 

Najaarsvergadering. 
Eveneens was het bestuur vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering 

(najaarsvergadering) van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

Presentatie jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek. 

Een delegatie van het bestuur heeft  de officiële presentatie van het 43e jaarboek van de 

Heemkundevereniging Roerstreek bijgewoond. 

  

6.  Jaarprogramma 2011. 

a. Lezingen. 
7 februari 2011. 

Lezing met powerpointpresentatie door de heer Chr. Brachthäuser, historicus en medewerker 

bij het gemeentelijk archief van Siegen (Dld) over het onderwerp "Le Prince Regent d'Orange 

- Wilhelm Hyazinth Vorst van Oranje en Nassau-Siegen (1667-1743). De heer Brachthäuser 

heeft in een boeiende en interessante lezing een uiteenzetting gegeven over deze vorst. Tevens 

heeft hij in deze lezing aandacht geschonken aan de relatie van deze vorst met de stad 

Roermond. 

Circa 50 belangstellenden. 
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21 maart 2011.  
Lezing met powerpointpresentatie door de heer drs. R.A.M.J. Dückers met als titel "Corpus I 

Iuris Civillis: de wet als kunstwerk." 

In deze lezing heeft de heer Dückers de in het archief van de gemeente Roermond bewaarde  

drie delen van deze wetteksten aan een nadere beschouwing onderworpen. Deze wetboeken 

 zijn voorzien van prachtige illustraties, uitgevoerd door de meest begaafde kunstenaars uit 

 Bologna in de vroege dertiende eeuw. 

Circa 75 bezoekers. 

 

18 april 2011. 

Lezing met powerpointpresentatie door de heer Sander van Daal. Deze lezing had als  

onderwerp "Kruiswegstaties en kruisen en kapellen." 

De inleider heeft in deze lezing een nadere uiteenzetting gegeven van de ontwikkeling en de 

 historie van de kruisweg, zoals deze vanaf de 18e eeuw vaste vorm heeft gekregen. De 

 inleider heeft in deze lezing het accent gelegd op de kruiswegen die gemaakt zijn in de  

Roermondse ateliers 

Circa 40 belangstellenden. 

 

26 mei 2011. 

Op deze dag is in samenwerking met de Kring De Westelijke Mijnstreek van het Limburgs 

 Geschied- en Oudheidkundig Genootschap een rondwandeling door de historische kern van  

Roermond georganiseerd. Hierna heeft de heer prof. dr. P. Nissen een lezing gehouden over 

 het onderwerp "Door de gasthuispoel gedreven. Een rondgang door het stadsleven van 

 Roermond bij de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd." 

 

In deze lezing heeft professor dr. P. Nissen een uiteenzetting gegeven over het stadsleven in 

Roermond bij de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd. Hij heeft eveneens in 

 zijn  lezing stilgestaan bij de wijze waarop in Roermond rechtgesproken werd en gevonnist.   

Aan de stadswandeling hebben circa 75 personen deelgenomen, terwijl de lezing werd 

 bezocht door circa 100 belangstellenden. 

 

5 september 2011.    

Lezing met powerpointpresentatie door de heer John Vaessen uit Roermond. Deze 

 lezing had als titel "Roermondse adel en "kermisadel" op het Oude Kerkhof (D'n Aaje 

 Kirkhaof) aan de Herkenbosscherweg te Roermond." 

 De inleider heeft in deze lezing aan de hand van een aantal foto's van personen, 

 documenten, locaties, graven en grafkelders een beeld geschetst  van deze begraafplaats 

en voorts van de graven van de Roermondse adel en de roermondse "kermisadel." 

Circa 50 belangstellenden.  

 

3 oktober 2011.  
Lezing met powerpointpresentatie door de heer Erik Driessen met als onderwerp 

 "De historie van de keramische kunstateliers te Beesel." 

 De inleider heeft in deze lezing een beeld geschetst van de keramische industrie te  

Beesel en het ontstaan daarvan. 

Circa 40 bezoekers. 
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7 november 2011. 

Lezing door de heer dr. L. Verhart  over het onderwerp "De verkoop van de  archeologische   

collectie van de Roermondse notaris Charles Guillon in 1890."  

De inleider heeft een uiteenzetting gegeven over de kunstcollectie en de archeologische 

 collectie  van notaris Ch. Guillon en de veiling van deze collectie. Belangrijke stukken uit 

 deze collectie waren onder meer Romeinse altaren uit Horn en de vergulde sierschijf van  

Helden. Deze stukken zijn uit Limburg verdwenen. Inleider heeft verder in zijn causerie 

aandacht geschonken aan de totstandkoming van de collectie en de stroeve onderhandelingen 

met de Staat der Nederlanden over de aankoop daarvan. 

Circa 75 belangstellenden. 

 

b.   Excursies.  

14 mei 2011.  
Op deze dag is een excursie met eigen vervoer georganiseerd naar Boxmeer,  Grave en Velp 

 (gemeente Grave). Oorspronkelijk stond deze  excursie op het programma op zaterdag, 25 

september 2010. In verband met het feit dat zich slechts een zeer gering aantal personen voor 

deze excursie hadden aangemeld, is besloten om de excursie met het oog op de grote  

financiële risico's te annuleren. Hierna is overleg gevoerd met de leider van deze excursie, 

de  heer H.J. Steeger,  historicus te Geldern (BRD).  

Uit dit overleg is naar voren gekomen dat bij voldoende deelname de excursie alsnog 

 doorgang zou kunnen vinden en wel op zaterdag, 14 mei 2011. In deze excursie stond op het 

 programma  bezoeken aan het  karmelietenklooster te Boxmeer, de St. Elisabethskerk te 

 Grave en het  Kapucijnenklooster te  Velp. 

 

Deze excursie heeft vervolgens op deze datum doorgang gevonden. Hiervoor hadden zich 

circa 20 personen aangemeld. 

 

24 september 2011 

Op deze datum heeft een excursie plaatsgevonden naar het Oude Kerkhof  

"D'n aaje Kirkhaof" te Roermond. Deze excursie heeft onder leiding gestaan van de heer John  

Vaessen. De heer Vaessen heeft een rondleiding verzorgd over deze begraafplaats en uitvoe- 

rige informatie verstrekt over de graven, speciaal de graven van de Roermondse adel en de 

Roermondse kermisadel. 

 

Aan deze excursie hebben circa 35 personen deelgenomen. 
 

 

Ohé en Laak,   15 februari 2012. 

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Kring Gelders Overkwartier 

van Roermond van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

gehouden op 2 april 2012. 

 

Namens het bestuur, 

De secretaris, 
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W.G. de Valk 


