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Verslag over 2016 van het Koninklijk LGOG 
 

Beschermvrouwe 
 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden 

 

Inleiding 

 

De belangstelling voor geschiedenis, genealogie, archeologie en monumenten, en dan met 

name die van dicht bij huis en op provinciaal niveau blijft onverminderd groot, getuige de 

vele TV- programma’s die hieraan aandacht schenken en de vele historische items die in dag- 

en weekbladen worden opgenomen. Met de Maand van de Geschiedenis, de Week van de 

Archeologie, het TV-programma Verborgen Verleden (genealogie) en bijvoorbeeld de 

jaarlijkse Molendagen, Kastelendagen, Monumentendagen wordt hier zelfs landelijk op 

ingesprongen. Voor wat Limburg betreft is het LGOG een belangrijke speler in het veld, 

daartoe mede aangespoord door het in de statuten van de vereniging vastgelegde doel ‘Het 

bevorderen van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime 

zin en het bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving’.  

Het LGOG is zeer actief in de weer om dit doel te bereiken, ondanks de beperkte personele 

capaciteit en beschikbare financiën. Met de ingezette middelen worden grote groepen 

belangstellenden bereikt. Het LGOG is een professionele organisatie die voor de uitoefening 

van haar taken steunt op een vaste kern van ongeveer 150 enthousiaste en deskundige 

vrijwilligers, professionals en liefhebbers, die in Kringen, Secties en Commissies of 

anderszins voor het LGOG hun tijd en deskundigheid inzetten om de historische kennis van 

Limburg te onderzoeken, te verbreden en uit te dragen. Zij geven het LGOG (opgericht in 

1863) al 153 jaar een gezicht en zorgen voor de continuïteit binnen het Limburgs historische 

werkveld in al zijn facetten. Desondanks nam het aantal leden en ruilrelaties van het LGOG in 

2016 licht af tot 2.757 (was 2.812). Verheugend is te melden dat het aantal gemeenten dat lid 

is van LGOG sterk is toegenomen (Msg 2016 p. 127). Het aantal leden onder docenten 

geschiedenis en studenten blijft achter bij de verwachtingen. Hier zal dus nog meer aandacht 

naar uit gaan. Een heus promotieteam zal de ledenwerving extra gestalte gaan geven. Een lijst 

van personen en instellingen die in 2016 lid zijn geworden van het LGOG is achter dit verslag 

opgenomen. Leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn van het LGOG ontvangen de daaraan 

gerelateerde verenigingsspeld. In 2016 werden respectievelijk 35, 24 en 8 spelden uitgereikt 

aan leden die daarvoor in aanmerking kwamen (Msg 2016 p. 84).  

 

Om te komen tot  
 

Statutair is vastgelegd dat er jaarlijks twee algemene ledenvergadering en twee 

vergaderingen van de vertegenwoordigers van Kringen, Secties en Commissies 

gehouden dienen te worden. In 2016 werden de algemene ledenvergadering gehouden 

op 23 april te Roermond en op 15 oktober te Voerendaal. De belangrijkste 

agendapunten betreffen zaken die de instemming van de vergadering behoeven 

(financiën, bestuursverkiezingen, beleidswijzigingen, actieplannen). In de Maasgouw 

werd daarvan verslag gedaan (Msg 2016 p. 43, p. 83-84, p. 131 en p. 172). De 

zogenaamde KSC-vergaderingen werden gehouden op 3 maart, 13 juni en 15 

september, steeds te Weert. De bijeenkomst van 13 juni was een extra bijeenkomst om 

leden KSC nader te informeren over de nieuwe erfgoednota van de Provincie Limburg: 

Toekomst voor erfgoed! KSC-vergaderingen zijn voornamelijk bedoeld ter nadere 
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afstemming, beleidsvoorbereiding en overleg tussen het genootschapsbestuur en de 

KSC-leden. 

Het genootschapsbestuur vergaderde op 28 januari, 24 maart, 2 juni, 7 juli, 1 september 

en 24 november, steeds in Roermond. De vergaderingen werden voorbereid door het 

dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kwam in vergadering bijeen op 11 januari, 23 

februari, 9 mei, 30 augustus, 6 oktober en 6 december, alternerend te Maastricht en 

Roermond. Daarnaast werd veelvuldig telefonisch en per e-mail overlegd om tot 

(voorbereidende) besluitvorming te komen. 

Kringen, secties en commissies hebben hun eigen overlegorganen om af te stemmen, plannen 

te maken en aan beleid invulling te geven, dan wel voorstellen daartoe te ontwikkelen. In het 

algemeen vergaderen ze 6 tot 10 keer per jaar.   

 

Resultaat van handelen 

 
Met één blik in de Maasgouw en een korte rondgang op de website van het LGOG is terstond 

duidelijk dat ook in 2016 het aanbod van lezingen, (meerdaagse) excursies, studiereizen en 

wat dies meer zij, ongekend groot was. Meer dan 120 activiteiten stonden op het programma. 

Er is welhaast geen enkel onderwerp dat niet op enigerlei wijze aan de orde is gekomen; vele 

historische plaatsen en bezienswaardigheden waren uitgezocht voor een bezoek. De 

belangstelling was over het algemeen groot en varieerde van 35 tot meer dan 200 

belangstellenden per activiteit. Om het aantal belangstellenden te verhogen werd veelvuldig 

samengewerkt met lokale heemkundeverenigingen en werden grensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden aangegaan en de onderlinge banden versterkt. Vaak werden de 

excursies georganiseerd als vervolg op een lezing of werden anderszins ingegeven door de 

actualiteit (bijzondere tentoonstelling of herdenkingsbijeenkomst). Reisdoelen waren zowel in 

Limburg, overig Nederland, België en Duitsland gesitueerd. De beperkende factor ten aanzien 

van het aantal deelnemers was veelal de maximumcapaciteit van de beschikbare touringcar.  

 

Highlights 2016 
 

Onbetwist hoogtepunt was de feestelijke presentatie op 16 oktober in Centre Céramique te 

Maastricht van het standaardwerk de Geschiedenis van de literatuur in Limburg. De redactie 

werd gevoerd door Lou Spronck, Ben van Melick en Wiel Kusters. Het eerste exemplaar werd 

aangeboden aan ons erelid drs. Th. Bovens, gouverneur van Limburg. Dit boek is een 

belangrijke mijlpaal voor het LGOG en voor hen die in de literatuur van Limburg 

geïnteresseerd zijn. Het boek kreeg een goed onthaal en had niet geschreven kunnen worden 

zonder de collectie Limburgensia die bewaard en ontsloten wordt in Centre Céramique te 

Maastricht. 

 

De jeugd kreeg een eigen platform door de oprichting van de Werkgroep Jeugdleden. 

De leden organiseren zelf hun activiteiten. Niet-jeugdleden worden ook nadrukkelijk 

uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten. Een ware kruisbestuiving moet het 

wederzijds enthousiasme voor de geschiedenis van Limburg vergroten. Uiteraard doen 

ze dat op een geheel eigenwijze door het inzetten van social media, met name Facebook 

en LinkedIn. Beide instrumenten werden op 21 april in gebruik genomen (Msg 2016 p. 

84-84). Deze werkzaamheden konden niet worden verricht zonder de inzet van de in dit 

verslagjaar aangetrokken erfgoed/historisch consulent Godelieve Boselie (Msg 2016 p. 

84). De consulent was ook nauw betrokken bij de tweewekelijkse uitgave van de 

elektronische Nieuwsbrief, die in augustus voor het eerst werd verstuurd aan de leden 

van het LGOG en andere belangstellenden. De Nieuwsbrief zal op korte termijn de 
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bestaande wijze van het versturen van convocaten gaan vervangen (Msg 2016 p. 172). 

Zo mogelijk worden de nieuwsbrieven van de Secties Genealogie en Archeologie, die 

beide slechts twee keer per jaar worden verzonden, hierin opgenomen. Dat verhoogd de 

actualiteitswaarde en vermindert de hoeveelheid werk.    

   

De rijke boom van bestaande commissies werd uitgebreid met de Commissie 

Landschapsgeschiedenis onder voorzitterschap van Pieter Caljé. De doelstelling van de 

commissie is om de kennis van de geschiedenis van het landschap actief te vergroten 

met als doel de leesbaarheid en daarmee de belevingswaarde te verhogen. Aan de 

oprichting van een Commissie Geschiedenis van de sport in Limburg (Commissie 

Sportgeschiedenis) wordt naarstig gewerkt. Door Marcel Put werd een conceptplan 

geschreven en mogelijke leden van de commissie benaderd. Naar verwachting zal de 

commissie in 2017 worden geïnstalleerd.  

 

Het LGOG streeft erna om de samenwerking met lokale historische verenigingen en 

heemkundeverenigingen te intensiveren. Dat geldt ook voor het aangaan van 

grensoverschrijdende contacten. Op dit moment is de samenwerking vaak nog beperkt 

tot het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het onder elkaar kenbaar maken van 

ieders activiteiten. De bestaande samenwerkingsverbanden die het LGOG al onderhield 

met het RHCL, SHCL, Limburgs Museum en het Centre Céramique werden 

geformaliseerd door de oprichting van het Geschiedenisplatform Limburg (Msg 2016 p. 

40). Ook trad het LGOG toe tot het Erfgoedplatform Limburg. Een tastbaar resultaat 

van het Geschiedenisplatform Limburg was de organisatie van de Maand van de 

Geschiedenis, die over heel Limburg werd uitgerold en door de landelijke organisatie 

als zeer onderscheidend en succesvol werd gekenmerkt. Eerder was LGOG al lid 

geworden van de gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten in Limburg te 

Roermond.  

   

De uitvoering van het beleidsplan voor het LGOG voor de periode 2015-2018 kwam 

zwaar onder druk te staan door de onverwachte perikelen rondom het verschijnen van 

de provinciale nota Toekomst voor erfgoed! In dit beleidskader zijn een aantal 

transitievoorstellen geformuleerd voor de erfgoedinstellingen waaraan de provincie 

Limburg een exploitatiesubsidie verleent (waaronder het LGOG). Deze transitie beoogt 

onder meer het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van erfgoed, de 

realisatie van een groter publieksbereik, het zorgen voor meer samenhang en 

samenwerking van de organisaties in het werkveld en het verwezenlijken van meer 

maatschappelijke impact. LGOG onderschrijft de voorgestelde transities maar heeft, 

mede gelet op het verenigingskarakter, aanzienlijk meer tijd nodig daarvoor dan in de 

Provinciale opzet was ingecalculeerd.    

In de nota worden ook een aantal budgettaire kortingen doorgevoerd die niet binnen het 

bestaande budget door LGOG kunnen worden opgevangen. Hier is maatwerk vereist. Het 

blijft echter uitermate curieus dat LGOG, eerder door de provincie aangemerkt als een van de 

negen ‘instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisstructuur in Limburg’ met 

deze nota op wijze ernstig in de uitvoering van haar werkzaamheden wordt beknot. Temeer 

omdat in de voorbije jaren op geen enkele wijze is gebleken als zou het LGOG onder de maat 

gepresteerd hebben. Integendeel.  

In samenspraak met de Provincie zal bezien worden hoe aan de verwachtingen tegemoet 

gekomen kan worden met respect voor de bestaande afspraken, rekening houdend met het 

unieke karakter van het LGOG, een professionele organisatie die voor de uitoefening van haar 

taken steunt op een groot aantal vrijwilligers (Msg p. 87).   
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Voor en achter de schermen 

 

Genootschapsbestuur 
 

Bestuursmutaties 

Gedurende het verslagjaar werd afscheid genomen van mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling, 

secretaris, die acht jaar lid is geweest van hoofdbestuur. Haar taken werden overgenomen 

door drs. M.W.J. (Martin) van der Weerden.   

Samenstelling van het genootschapsbestuur per 31 december 2016 

Drs. A.M.J. (Armand) Cremers, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter. drs. 

M.W.J. (Martin) van der Weerden, secretaris, drs. R.F.M.H. (René) Imkamp, penningmeester,  

drs. M.P.G.M. (Marcel) van den Munckhof, mw. drs. B.M.P. (Béatrice) de Fraiture, P.L.J. 

(Piet) Wolters, mr. dr. Th. J. (Jacques) van Rensch, adviseur, drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen, 

adviseur, prof. dr. A.M.J.A. Berkvens, adviseur, en drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, 

adviseur q.q. 

 

 

Ereleden en leden van verdiensten 
 

Ereleden per 31 december 2016 

Dr. J. Kremers (1978), A.F. Henrar (1990), drs. J.H.M. Wieland (1991), mr. B.J.M. baron van 

Voorst tot Voorst (1994), mgr. F.J.M. Wiertz (1994), dr. H.J.C.G. Vandermeulen (1995), 

J.M.H. Hoen (1997), prof. mr. A. Fl. Gehlen (1998), drs. B.G.J.C. Fasol (1999), mw. H. 

Houben-Bertrand (2001), J.M. Prakken (2002), L.J.P.M. Frissen (2009), drs. Th.J.F.M. 

Bovens (2012), drs. C.J.J.S. Majoor (2015) en Commission Royale d’Histoire, Brussel 

(1934). 

 

Houders van de Habetspenning (leden van het LGOG) 

Dr. J. Venner (2001), drs. J.W.M. Schatorjé (2004), dr. G.H.A. Venner (2010) en de redactie 

van Limburg. Een geschiedenis (2015). 

 

Houders van de LGOG-draagspeld (leden van het LGOG) 

Drs. B.G.J.C. Fasol (1999), J.Ph.W. Huinen (1999), G.F. Verheijen (2000), J.A. van der 

Heijden (2002), W.S. van Dinter (2004), drs. P.J.A. van Meegeren (2004), mw. G.J.H. 

Raaijmakers-Janssen (2005), mw. drs. L. Wiggers (2008), M.P.J. van den Brand (2009), mr. 

dr. Th. J. van Rensch (2009), M.J. Goedmakers (2010), P.A. Linssen (2010), drs. W.J. 

Moorman (2010), J.H. Strijkers (2011), dr. A.P.J. Jacobs (2013), drs. J.M.P. Ewalds (2013), 

H. Huijs (2014) en drs. H.A. Coopmans (2015). 

 

Bureau LGOG 
 

Bezetting gedurende 2016 

Drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, directeur (1fte) 

Mw. G.H.J.M. (Gaby) Verhulst-Willems, administratief medewerkster (0,75fte) 

Drs. W.J. (Wim) Moorman, medewerker website (0,2 fte; tot 1 februari) 

Mw. drs. G.A.C.M. (Godelieve) Boselie, historisch/erfgoed consulent (0,4fte; vanaf 1 april) 

 

Vrijwilligers 

Voor de verzending van onder meer De Maasgouw, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie en 
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het Jaarboek (Publications) kon weer een beroep worden gedaan op een aantal vrijwilligers. 

Het betreft: J.M.G. Narinx (1990), N.J.G. Bollen (2001), mw. A.C. Stallinga (2001), A.L.M.J. 

Daniëls (2001), H.M.Th. Provaas (2009-overleden 16 december), A.M.J. Brorens (2013), 

W.L.H. Philippens (2013), L. Vonhögen (2014), P.H.A.W. Theunissen (2016), J.M.E. Mans 

(2016) en mw. E.T.A. Peerboom-van der Meer (2016).  

 

Het Bureau van het LGOG is het hart van de organisatie. De medewerkers ondersteunen het 

genootschapsbestuur en het dagelijks bestuur bij de uitoefening van hun taken, het 

voorbereiden van ledenvergaderingen, KSC-vergaderingen en andere bijeenkomsten, zoals 

dat ook aan de orde is bij tal van andere zaken: het onderhouden van de ledenadministratie, 

het voeren van de financiële administratie, archiefbeheer, de verzending van convocaten en 

publicaties van de verschillende gremia, het samenstellen en versturen van de LGOG-

Nieuwsbrief, het onderhouden van de website, PR-zaken, het onderhouden van de boeken- en  

tijdschriftenvoorraden en het verzorgen van bestellingen, eerste aanspreekpunt buitenwacht en 

vraagbaak op historisch, archeologisch en genealogisch gebied, het verzorgen van de 

reisadministratie, de kamerindeling en de financiële afwikkeling van de meerdaagse 

studiereizen, het verlenen van hand-en-spandiensten bij bijzondere gelegenheden, 

bijvoorbeeld bij de organisatie van symposia en de Habetslezing. Voor een aantal 

werkzaamheden kan het Bureau steunen op vrijwilligers die ter plaatse een helpende hand 

komen bieden. 

 

 

Kringen 
 

Kring De Westelijke Mijnstreek 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: Kees Schutgens (jaarvergadering 27 mei).  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Dr. C.F.H.A. (Chris) Dols, voorzitter, C.H.J.M. (Cor) Baltis, secretaris, S.J.M. (Bas) de 

Coninck, penningmeester, drs. J. (Jac) Lemmens, P.G.H. (Paul) Mennens en mw. drs. 

G.A.C.M. (Godelieve) Boselie. 

Leden 

De kring telde 264 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 281). 

 

Activiteiten 

28 januari Lezing door René Haustermans over de geschiedenis van het carnaval 

oftewel ‘de vastelaovend’ in Limburg (40) 

21 maart  Lezing door Lou Heynens over oorlogsgouverneur Maximiliaan graaf 

de Marchant et d’Ansembourg (70) 

7 april Lezing door Guido Corten over de totstandkoming van de oostgrens bij 

Sittard in de periode 1813-1818 (i.s.m. Vereniging Sittards Verleden) 

(75) 

21 mei Historische voorjaarswandeling langs de Rode Beek, die jarenlang een 

grens vormde tussen Nederland en Duitsland, aansluitend bezoek aan 

het meest westelijke punt van Duitsland, bij Isenbruch (i.s.m. de Pater 

Sangerskring uit Maaseik en de Heimatverein Selfkant)(40) 

27 mei Jaarvergadering gevolgd door lezing James Kennedy over de culturele 

revolutie van de jaren 1960 (100) 

30 juni Lezing door Frans De Kok over de Dominicanessen in Sittard, 1649-

1802 (70) 
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27 september  Lezing door Maurice Paulissen over de kinkerwegen in Limburg (i.s.m.  

   Heemkundevereniging Geleen)(60) 

8 oktober Jaarlijkse Euregionale Contactdag, dit keer ‘oppe’ Selfkant, een 

uitgebreide rondleiding door Millen en nabije omgeving (i.s.m. 

Heimatverein Selfkant en de Pater Sangerskring Maaseik)(40) 

17 oktober Lezing door Friso Wielinga over de Nederlands-Duitse betrekkingen in 

vooral de twintigste eeuw (i.s.m. Archief De Domijnen, Vereniging 

Sittards Verleden en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu 

Aachen in het kader van de Maand van de Geschiedenis)(80) 

27 november Lezing door Henk Stoepker over de vroegste geschiedenis van het 

vrouwenstift te Susteren (i.s.m. Parochiecomité H. Amelberga)(60) 

 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: mw. mr. F.P. (Francine) de Boer-Rennings, secretaris.  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Mr. H.J.J.M. (Hein) van der Bruggen, voorzitter en waarnemend secretaris, drs. R.A.M.J. 

(Rob) Dückers, penningmeester, R.J.P.M. (René)Vroomen, S. (Sjoerd) Brentjens MA, mr. 

M.M.G.M. (Marcel) Richter en C. (Cor) van Helvoirt. 

Leden 

De kring telde 200 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 213). 

 

Activiteiten  

 

1 februari  Lezing Sander Wassing over de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten 

(75) 

8 maart  Lezing Willem Cartigny: Architecten en Ateliers. Dwarsverbanden in de 

Roermondse kunstsector in de 19e en 20e eeuw (85) 

5 april  Lezing Fred Cammaert over drie Limburgse oorlogsburgemeesters: Marcel van 

Grunsven (Heerlen), Paul Reymer (Roermond) en Albert den Rooijen 

(Echt)(90) 

23 april Algemene Ledenvergadering van het LGOG, mede georganiseerd door de 

kring. De ochtend was gewijd aan de eigenlijke vergadering, die plaatsvond in 

de sfeervolle ambiance van Bioscooptheater Royal; in de middag was er de 

keuze tussen een lezingenprogramma in de Munsterkerk en een 

stadswandeling. Met een borrel in Bioscooptheater Royal werd de dag 

afgesloten (65) 

2 mei  Jaarvergadering (20) gevolgd door lezing Gerrit van der Vorst over Joodse 

vervolgden in Noord-Limburg (80) 

5 september  Lezing Sander Wassing over radicale en gematigde wederdopers in Roermond 

(70) 

3 oktober  Lezing Guido Corten: De totstandkoming van de oostgrens bij Roermond in de 

periode 1813-1818 (75) 

22 oktober  In het kader van de Maand van de Geschiedenis werd in Bibliorura 

(Bibliotheek/Historiehuis) een inloopmiddag met korte lezingen en workshops 

gehouden (40) 

7 november  Lezing Leo Verhart: List en Bedrog. Over vervalsingen in de Nederlandse 

Archeologie (80) 
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Kring Land van Valkenburg en Heuvelland 

Bestuursmutaties 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 geen wijzigingen. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

C.J.L. (Constant) De Maeijer, voorzitter en secretaris, mw. R.M.W.G. (Roos) Spits-Vossen, 

penningmeester, ir. G.S.J.A. (Giel) Xhonneux, notulist, H. (Herbert) Kuijpers, S.H.J. (Simon) 

Wolfs-Winteraeken en drs. E.J.C.G. (Emil) Thewissen.  

Leden 

De kring telde 115 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 117). 

 

Activiteiten 

14 januari Lezing Frank Hovens: Meerssen, meer dan een plaats aan een moerassige beek 

(i.s.m. Heemkundevereniging Schimmert)(40) 

25 februari Jaarvergadering gevolgd door lezing van Thomas Richter over Die politische 

Grenze als konfessioneler Grenzfall (i.s.m. Heemkundekring Sankt 

Tolbert)(75)  

15 maart Lezing Régis de la Haye over de familie Sogelee en andere Franse 

familienamen in Limburg (i.s.m. Heemkundevereniging Klimmen)(80) 

19 maart  Jaarlijkse contactdag te Heerlerheide (Corneliushuis). Heemkunde Vereniging 

Heerlerheide was gastheer van de LGOG Kringen Heuvelland en Parkstad. 

Thema: Vernieuwing van de heemkunde en de geschiedenis 

21 april Lezing Joost Welten, Limburgse soldaten in het leger voor Napoleon (25) 

21 mei Excursie naar het binnenvaartmuseum in Maasbracht met bezichtiging in de 

haven liggende tjalk (6) 

18 juni Excursie naar Roermond. Rondleiding en bezoek aan het Cuypersmuseum (5)  

28 juni Lezing Hub Stohr, Honderd jaar openluchttheater in Valkenburg (25) 

3 september Bezoek aan Kaiserswerth en Burg Linn samen met LGOG-kring Parkstad (35) 

18 oktober  Lezing Kees Schaapveld, Bestuur en bestuurders in het departement 

Nedermaas (i.s.m. Heemkundekring Sankt Tolbert)(30)  

22 november Gezamenlijke bijeenkomst met Veldeke en IVN in hotel Monopole te 

Valkenburg). Lezing van Lou Heynens: Van bedelknaap tot kamerheer (40)  

 

Geert Luykx heeft in een vijftal bijeenkomsten in het Sophianum in Gulpen voor 23 

belangstellenden een inleiding in de Genealogie verzorgd. 

 

 

Kring Maas en Niers 

Bestuursmutaties 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 geen wijzigingen.   

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Mw. M.H.A. Lam-Jetten, (interim) voorzitter, tevens secretaris, P.L.J. Wolters, 

penningmeester, mw. G.P.J.M. Dinnessen-Wijers, mw. M.J.P.L. Simons-Martens, mw. C. 

Gotink en E. Rijniers. 

Leden 

De kring telde 105 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 109). 

 

Activiteiten 

Lezingen 

21 januari Lezing Peer Meurkens over 19e eeuwse carnavalstradities in Noord-Limburg 

en Noord-Oost-Brabant 
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10 maart  Jaarvergadering en aansluitend lezing door Jan Nillesen over de historie van 

Maas en Rijn en de betekenis voor de regio (32) 

7 april   Lezing Vincent Freriks: 175 jaar Spoorweggeschiedenis in Limburg (24)     

19 mei  Lezing Annie Schreuder: Ein leave lank in Limburg, de ganse santekraom (35)  

25 juni  Excursie naar het Nationaal Klok en Peel Museum in Asten (15)  

24 september Excursie naar Van 't Lindenhout Museum, voormalig weeshuis en  

  kinderdorp, Nijmegen (16)  

20 oktober Lezing dr. Erik Lemmens: Limburg, een eigenaardig kind in de Nederlandse 

familie (32)  

24 november Lezing A. Knevel: De derde huid. Het nieuwe Gemeentekantoor Gennep, 

bouwstijl, bouwheer,  bijzonderheden en achtergronden (35) 

 

Uit het reeds enkele jaren bestaande Platform Cultuurhistorie in de gemeente Gennep is de 

Federatie Platform Cultuurhistorie Maas en Niers opgericht en in 2016 in werking getreden. 

De nieuwe federatie beoogt kennis en ervaring op cultuurhistorisch gebied onderling uit te 

wisselen. Maar ook om gemeenschappelijk belangstelling voor cultuurhistorische thema’s te 

wekken bij de inwoners van onze regio. Als netwerk van cultuurhistorische organisaties zal 

het Platform optreden als vertegenwoordiger naar andere partijen en als adviseur van 

gemeentebesturen in de regio. De Historische Kring Maas en Niers is een van de 

samenwerkende organisaties in deze federatie.  

 

 

Kring Maastricht 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: prof. dr. E. (Ernst) Homburg (jaarvergadering 4 april). Toegetreden: mw. dr. 

A. (Annemiek) Klijn (jaarvergadering 4 april).  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Mw. drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter, mw. drs. M.F.A. (Monique) Dickhaut, vicevoorzitter 

en penningmeester, dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris, drs. K. (Kris) Förster, dr. A.P.M. 

(Fred) Cammaert, mw. mr. L.T.M. (Lucy) Willems en mw. dr. A. (Annemiek) Klijn. 

Leden 

De kring telde 646 leden per 31 december 2016 (evenveel als op 31 december 2015). 

 

Activiteiten 

4 januari Lezing Frank Steijns, De carillons van Maastricht (92) 

1 februari Lezing drs. Henk Stoepker, Het vroegmiddeleeuwse klooster te Susteren (82) 

7 maart Lezing dr. Erwin Steegen, Zoeken naar Mercurius. Het aanhaken van Maastricht op 

internationale commerciële netwerken, 500-1800 (89) 

4 april Jaarvergadering gevolgd door een lezing van dr. Jacques van Rensch, Bestuur in het 

graafschap Gronsveld in de 18e eeuw (116) 

24 april Historisch Debat in de centrale hal van Centre Céramique te Maastricht over het 

thema Migratie, motor van onze geschiedenis. Sprekers waren: prof. Leo Lucassen, dr. 

Serge Langeweg en drs. Theo Bovens, gouverneur van Limburg (120) 

30 april Op bezoek bij de buren in Riemst (thematische wandeling)(25) 

10 en 11 mei  Lieux de Mémoire (avondexcursies). Deze excursies stonden in het teken van 

de maquettes van Maastricht: de kopie van de Franse maquette, de maquette 

van Maastricht in 1867 en de maquette van (wijlen LGOG-lid) Sigismund 

Tagage (26) 

14 mei  Excursie naar Waterloo (27) 

3 oktober Lezing dr. Lou Spronck, Over de ‘Geschiedenis van de literatuur in Limburg’ 
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(134) 

7 november Lezing dr. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’.  

Sociaal-ruimtelijke aspecten van het Boschkwartier-Oost, 1829-1904 (140) 

12 december Lezing prof. dr. Leonie Cornips, Hoe dialecten veranderden in Maastricht en 

Limburg en wat is een dialect eigenlijk? Taalstandaardisering en 

taalverandering (102) 

28 december  Familiedag: bezoek aan Lumière Cinema Maastricht met een rondleiding in de 

voormalige Timmerfabriek van de Koninklijke Sphinx gevolgd door de 

filmklassieker The General met in de hoofdrol Buster Keaton (29) 

 

Kring Parkstad Limburg 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: drs. M.W. (Martin) van der Weerden, voorzitter, mw. M.J.H. van der 

Weerden, penningmeester en drs. R.J. (Ron) Herpers. Toegetreden: dr. A.P.J. (Antoine) 

Jacobs.  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Drs. M. (Marcel) Put, voorzitter, mw. ing. E.T.A. (Ellie) Peerboom-van der Meer, secretaris, 

dr. A.P.J. (Antoine) Jacobs, penningmeester, R. (Rick) Moermans, mr. ir. J.J.W.M. Smeets, 

mw. A. Wolters MA, mw. T. Berben-Anemaat en drs. M.W.J. (Martin) van der Weerden, 

adviseur.   

Leden 

De kring telde 261 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 260). 

 

Activiteiten 

18 januari Lezing Frank Pohle, De Karolingische palts te Aken (95) 

15 februari Lezing Koos Linders, De overgang naar moderniteit in de Mijnstreek (55) 

18 maart Lezing Gerard de Graaf, Mijnbouw en infrastructuur (60) 

11 april Jaarvergadering gevolgd door lezing Jan François, Langs de hippietrail naar 

Afghanistan (70) 

16 april Excursie naar Waterloo (35) 

23 mei  Lezing Lou Heynens, Graaf Max Marchant et D’Ansembourg (65) 

1 juni  Excursie naar Rolduc (16) 

25 juni Excursie naar Trier (D), in het teken van Nero, Kaiser, Künstler und Tyrann 

(43) 

3 september Excursie naar Kaiserswerth en Burg Linn (D) (i.s.m. Kring Valkenburg en 

Heuvelland (32) 

1 oktober Themadag Hoe de ‘Hollandse’ architect & bouwmeester, Jan Stuyt (1868-

1934), de Mijnstreek op de kaart zette met bijdragen van Sjef Maas, Rob 

Smeets, Ellie Peerboom-van der Meer (i.s.m. Sectie Monumenten)(62) 

8 oktober Excursie naar Roermond en Oudenbosch, Op zoek naar de Zouaven  

17 oktober Lezing Holger Dux, De industriële revolutie in de regio Aken (65) 

21 november Lezing Hilde Vanneste, Archeologisch onderzoek in het tracé van de 

buitenring (i.s.m. Sectie Archeologie en Rotary Landgraaf)(150) 

 

 

 

 

 

Kring Ter Horst 

Bestuursmutaties 
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De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 geen wijzigingen. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Drs. M.P.G.M. (Marcel) van den Munckhof, voorzitter, P.J.T. (Jan) Vissers, secretaris, P. 

(Peter) Jakobs, penningmeester, ing. P.J.M. (Peter) Jakobs, mw. W.J.G. Seuren-Keijsers, A.H. 

Snellen en drs. X.C.C. (Xavier) van Dijk. 

Leden 

De kring telde 149 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 150). 

 

Activiteiten 

3 februari Lezing Sander Matthijssen, De geschiedenis van carnaval en 

carnavalsgebruiken naar aanleiding van zijn boek Van lentefeest tot 

festival (35) 

16 maart Jaarvergadering gevolgd door lezing van Marcel Dings, De Pannenoven 

in Lottum (45)  

13 april Lezing Bram van Nieuwenhuijzen, De geschiedenis van het 

champignononderwijs in Horst (40)  

16 april Eendaagse excursie naar De Oostkantons in België (Limbourg, La 

Gileppe, Malmedy, oorlogsmuseum Baugnez44, Spa)(49) 

6 juli Zomeravondwandeling door Sevenum o.l.v. Mart Lenssen uit Sevenum 

(70) 

14 september Lezing Gerrit van der Vorst, Losse Eindjes, naar aanleiding van het 

onlangs verschenen boek Het kapitaal van Sam Walvis (55) 

9 november Lezing Jacques van Rensch, Grenzen naar aanleiding van zijn 

proefschrift over het Zonneleen Gronsveld (60)  

21 december Lezing Jos Engelen, Bedevaartsplaatsen, de geschiedenis van 

pelgrimage naar de vele bedevaartsplaatsen (30) 

28 december Excursie naar het herbouwde kasteel "De Keverberg" in Kessel (31) 

 

Op 26 januari, 23 februari en 1 en 5 maart: driedaagse cursus met excursie over De Peel 

verzorgd door Hans van de Laarschot (over De Koningshoeven in Helenaveen en over 

Peelbeelden) en Piet van den Munckhof (over Verleden en heden van de Peel)(36). 

 

Leden van de kring ontvangen twee keer per jaar INFO LGOG Kring Ter Horst. In de INFO 

zijn onder meer opgenomen de verslagen van de jaarvergadering, cursus, lezingen en andere 

activiteiten. Het bestuur overlegt met de gemeente Horst aan de Maas over een inventarisatie 

van karakteristieke gebouwen en adviseert de gemeente over straatnaamgeving. In overleg 

met carnavalsvereniging D'n Dreumel wordt overleg gepleegd over deelname aan een 

symposium over het Limburgs dialect. De kring is een van de deelnemers van het jaarlijks 

Regionaal Overleg Heemkundeverenigingen. De kring was in 1995 initiatiefnemer van het 

Historisch Educatief Platform (HEP) met als doel jongeren te interesseren en te informeren 

over de geschiedenis van hun eigen omgeving. Dat gebeurt onder meer via een website, die 

daartoe nog steeds veelvuldig wordt geraadpleegd. 

      

Kring Venlo 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: mw. I. (Inge) Metzemaekers-Douma (25 oktober). Toegetreden: Hay Clabbers 

(jaarvergadering 14 maart). Kandidaat-bestuurslid W. (Will) Timmermans. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 
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Drs. J. (Jos) Peeters, voorzitter, G. (Gerard) Driessen, penningmeester, H. (Hay) Clabbers, 

secretaris, en de leden (tevens Activiteitencommissie) mw. L. (Lily) van Hees, M. (Michael) 

Walter, H.L.M (Henk) van Dijck en W. (Will) Timmermans, kandidaat-bestuurslid. 

Leden 

De kring telde 259 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 269). 

 

Activiteiten 

18 januari Lezing Sef Derkx, Brouwerijen in Venlo (92) 

22 februari Lezing Vincent Frericks, Geschiedenis van de spoorwegen rondom Venlo 

(67) 

14 maart Jaarvergadering met lezing Schrijverskring Veldeke (27) 

18 april Henk Bongaerts, Pottenbakker Jacques Bongaerts (33) 

28 april Symposium in het Limburgs Museum over "Industriële clusters in Noord-

Limburg 1850-1960" i.s.m. de Commissie Ondernemers en ondernemingen in 

Limburg (COOL) 

21 mei 1e Middagexcursie naar het gebied rond kapel van Genooij (25) 

30 mei Harry Knipschild, Heimweh naar Duitse Schlagers (1950-1990) 

 (59) 

11 juni Middagexcursie naar Museum de Locht in Horst (14) 

10 september Dagexcursie naar Romeinse stad Xanten en archeologisch park (APX) 

 (17) 

12 september  Lezing met wandeling door Ton van Reen, “Kubla walda, de kaboten, de 

 cabooters, de kabouters, de verstoten kinderen” (28) 

10 oktober  Lezing Herman van Megen, De Bospartizanen van Baarlo (67) 

05 november 2e Middagexcursie naar het gebied rond kapel van Genooij 

 (12) 

14 november Lezing Jos Pouls, Kunstenaars geslacht van Kessel (i.s.m. Sectie Genealogie 

(53) 

12 december  Lezing Ragdy van der Hoek, De verschillen in de grensregio (99) 

 

In 2011 is op initiatief van de kring in samenwerking met het Gemeentearchief Venlo een 

werkgroep gestart met als doel historische kadastrale kaarten en andere gegevens uit het 

archief van de Gemeente Venlo voor iedereen digitaal te ontsluiten met behulp van een 

geografisch informatiesysteem. In andere gemeenten in Limburg worden ondertussen 

soortgelijke projecten uitgevoerd, allen geïnspireerd door het "Aezel-projek" in Sittard-

Geleen. Kring Venlo is lid van de Stuurgroep.  Op dit moment is een deel van de kadastrale 

gegevens vanaf 1842 tot en met 1900 ingevoerd. Het tekenen van de buitengebieden zal begin 

2017 worden opgestart. 

In 2016 werd verder gewerkt aan de uitwerking van het concept van de Historische 

Stedenatlas van Venlo, aflevering Venlo. Het streven is om de tekst in 2017 te voltooien en 

met de publicatie aansluiting te zoeken bij initiatieven die in 2018 in het kader van de viering 

van 675 jaar stadsrechten (1343-2018) worden genomen. 

 

 

Kring Venray en omgeving 

Bestuursmutaties 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 geen wijzigingen. 
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

E.J.H.M. (Ernest) Raedts, voorzitter, G.L.A. (Geert) Nelissen, secretaris, F.L. (Frans) 

Vogelzangs, penningmeester, mw. C.M.G.I. (Carla) Smits, mw. M.P.G. (Mia) Storms en mw. 

M. (Rita) van Gestel.  

Leden 

De kring telde 161 leden per 31 december 2016 (evenveel als op 31 december 2015). 

Lid van verdienste: J.J.A. (Jan) Gootzen (1995). 

 

 

 

Kring Weert 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: G.J.F. Weerts, M. Bukkems, J.H.B. Kremers en M.J.J. van Hoef. 

Toegetreden: mr. W.H.G.A. Filott. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

P.J.M. Korten, voorzitter, J.H.P. Lammeretz, secretaris, mw. A.M.G.C. van Wegberg-Veugen, 

penningmeester en mr. W.H.G.A. Filott. 

Leden 

De kring telde 244 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 260). 

 

Secties 
 

Sectie Archeologie (Archeologische Vereniging Limburg) 

Bestuursmutaties 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 geen wijzigingen. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016  

Drs. R. (Rob) Paulussen, voorzitter, mw. drs. B. (Béatrice) de Fraiture, secretaris, mw. dr. A. 

(Anneleen) Van de Water, penningmeester, ir. J.P.L.M.N. (Jean Pierre) de Warrimont, dr. L. 

(Leo) Verhart en mw. dr. H. (Hilde) Vanneste. 

Het bestuur wordt ondersteund door regiovertegenwoordigers en adviseurs. De sectie kent 

meerdere werkgroepen: de Werkgroep Educatie, de Werkgroep (archeologische) Kroniek en 

de Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling.   

Leden 

De sectie telde 351 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 339). 

 

Tot de belangrijkste activiteiten behoren de (mede)organisatie van de Limburgse Archeologie 

Dag (LAD) op 9 april in het Limburgs Museum, de activiteiten bij gelegenheid van de 

Nationale Archeologie Dagen op 14 tot en met 16 oktober en de (mede)organisatie van de 

Reuvensdagen te Heerlen (Parkstadtheater/Thermenmusem) op 3 tot en met 5 november.  

Tijdens de LAD werd aan gedeputeerde Hans Teunissen de aanmoedigingsprijs archeologie 

uitgereikt vanwege zijn aansprekende rol als ambassadeur voor de archeologie in Limburg. 

Bij gelegenheid van de Reuvensdagen werd een speciaal archeologienummer van de 

Maasgouw uitgegeven met een selectie van eerder in de Maasgouw gepubliceerde artikelen 

archeologische artikelen (Msg 2016 p. 60-61, p. 173; Msg 2017 p.12-15). Een zeer 

aansprekende activiteit was de op 22 mei in het Thermenmuseum georganiseerde 'Tussen 

scherf en schat-dag', waarop belangstellenden hun eigen vondsten konden laten determineren.   

 

Verder werden een groot aantal lezingen, excursies, rondleidingen en studiedagen 

georganiseerd, vaak in samenwerking met lokale heemkundeverenigingen. Leden van de 

sectie waren uiteraard  betrokken bij opgravingen, onder meer bij het Stationsplein te 
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Maastricht. Voor de schoolgaande jeugd werden enige rondleidingen (Reuver, Asselt) 

georganiseerd. Leden van de sectie ontvingen twee keer digitaal Nieuwsflitsen, informatie van 

en over archeologische activiteiten en weetjes over archeologie in Limburg en daarbuiten.     

  

Sectie Genealogie 

Bestuursmutaties 

Toegetreden: M.M.J.A. (Thieu) Wieërs.  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Ing. H.J. (Bert) van Laer, voorzitter, ing. F.C.A.J. (Fred) Baltus, secretaris en webbeheerder, 

A.J. (Arno) Coopmans, vicevoorzitter, C.M.W. (Kees) Hessels, penningmeester, mw. 

E.P.A.M. (Liesbeth) Dirks-Jessen, R.J.P.M. (René) Vroomen (tevens voorzitter Commissie 

Heraldiek & Banistiek), A.S.M. (Funs) Patelski (hoofd- en eindredacteur LTG) en M.M.J.A. 

(Thieu) Wieërs. 

Leden 

De Sectie telde 424 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 442). Er 

werden 11 (2015: 11) ruilabonnementen onderhouden en 28 personen (2015: 21) hadden 

alleen een abonnement op het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.  

 

De Sectie was een van de organisatoren van de 11e Genealogiedag Limburg die op 12 maart 

in het RHCL werd gehouden (500 bezoekers). De Sectie bracht een oud boekje van Régis de 

la Haye, Petit guide génealogique Liège – Limbourg, in een geheel nieuwe versie uit. Het 

boekje werd gepresenteerd tijdens de genoemde Genealogiedag (Msg 2016 p. 127). Tijdens 

dezelfde bijeenkomst werd de (beroeps)genealoog Funs Patelski aangenaam verrast met de 

toekenning van de eerste Edmond Delhougne Penning, vanwege zijn jarenlange inzet voor de 

ontwikkeling en promotie van de genealogie in Limburg (Msg 2016 p. 86). 

 

Andere activiteiten betreffen: lezing over Het Kadaster (22 februari i.s.m. Kring Venray; ca. 

60 belangstellenden), lezing over De Familie Sogelee en andere Franstalige familienamen in 

Limburg (15 maart i.s.m. Kring Valkenburg en Heuvelland en de Heemkundevereniging 

Klimmen; ca. 85 belangstellenden), lezing over Heraldiek en de weg naar een familiewapen 

(23 maart i.s.m. Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen -Provincie Limburg vzw; 

ca. 20 belangstellenden), Genealogische Markt (29 mei i.s.m. Gemeentearchief Venray; ca .60 

bezoekers), jaarvergadering met aansluitend lezing WieWasWie (ca. 20 belangstellenden) en 

een lezing over de kunstenaarsfamilie Kessels: Eeuwige roem of toch vergetelheid? (14 

november i.s.m. Kring Venlo.  

 

In 2016 ontvingen de leden van de Sectie twee keer een elektronische Nieuwsbrief met 

nieuwsgaring over genealogie.   

 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG) 

Wijzigingen in de samenstelling van de redactie 

In het verslagjaar vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van de redactie. 

Samenstelling redactie per 31 december 2016 

A.S.M. (Funs) Patelski, hoofd- en eindredacteur, H.J. (Bert) van Laer, redactiesecretaris, 

A.P.J.H. (Ton) van den Berg en J.H. (Jan) Hanssen.   

 

In het verslagjaar verschenen de gebruikelijke vier nummers van het Limburgs Tijdschrift 

voor Genealogie (jaargang 44). Sinds enige jaren verschijnt het blad geheel in kleur, hetgeen 

een aanmerkelijke verbetering is.  
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Commissie Heraldiek & Banistiek 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

In het verslagjaar vonden geen wijzigingen plaats in de samenstelling van de commissie. 

Samenstelling commissie per 31 december 2016 

R.J.P.M. (René) Vroomen, voorzitter, J.H. (Jan) Hanssen en dr. R.M. (Régis) de la Haye.  

 

Voor de gemeente Bergen is de Commissie gesprekspartner voor het ontwerpen van een 

nieuw gemeentewapen.  

 

Sectie Monumenten 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: mw. drs. B.A.J.T. (Birgit) Dukers (jaarvergadering 27 februari) en mr. 

M.M.G.M Richter, adviseur (najaar).  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Ing. P.H.M.J. (Peter) Lambriex, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter, J.S.M. 

(Hans) Pijpers, secretaris, W.G.F.M. (Wiel) Jenniskens, penningmeester, A.J.G. (Ton) 

Hendricks en mw. M.M.G.L. (Marieke) Gerrits.  

Leden 

De sectie telde per 31 december 2016 302 leden (evenveel als op 31 december 2015). 

 

De sectie organiseerde in het verslagjaar vijf activiteiten: Themadag Glasschilderkunst in 

Roermond (30 januari; 44 deelnemers), de Jaarvergadering met excursie naar Kessel (27 

februari; 52 deelnemers), excursie naar Lottum (30 april; 38 deelnemers), excursie naar 

Gennep en het Genneper Huys (16 juli; 49 deelnemers) en excursie naar Heerlen, de 

architectuur van Jan Stuyt (1 oktober; 62 deelnemers; i.s.m. Kring Parkstad Limburg).  

 

Commissies 
 

Redactiecommissie Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 

Limbourg (Jaarboek van het LGOG) 

Wijzigingen in de samenstelling van de redactie 

Toegetreden: dr. B. van Hofstraeten en dr. P. Puschmann (beiden per 1 januari). 

Samenstelling van de redactie per 31 december 2016 

Mr. dr. Th.J.(Jacques) van Rensch, voorzitter, dr. R.M. (Régis) de la Haye, secretaris, dr. 

P.A.J. (Pieter) Caljé, drs. R.A.M.J. (Rob) Dückers, dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, drs. H. 

(Henk) Stoepker, dr. C.F.H.A. (Chris) Dols, dr. B. (Bram) van Hofstraeten en dr. P. (Paul) 

Puschmann. 

 

De 151ste editie van de Publications de la Société Historique et Archéologique dans le 

Limbourg (Jaarboek van het LGOG) werd gepresenteerd tijdens de Habetslezing te Oirsbeek 

op 16 juni. Dit is het eerste jaarboek waarin alle bijdragen zijn voorzien van een Engelstalige 

samenvatting, hetgeen inmiddels gebruikelijk is bij vele wetenschappelijke uitgaven. De 

redactie besloot tevens te stoppen met de Archeologische Kroniek in de oude opzet 

(opsomming van vondsten) en in de toekomst het accent te leggen op archeologische artikelen 

met een synthetiserend karakter. 
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Redactiecommissie De Maasgouw, Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en archeologie 
Wijzigingen in de samenstelling van de redactie 

Teruggetreden: drs. F.E.R. (Frank) Hovens (voorjaar).  

Samenstelling redactie per 31 december 2015 

Drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen, voorzitter, drs. F.J. (Frans) Hermans, secretaris, ir. A.W.J. 

(Alfons) Bruekers, mw. drs. M.E.N. (Mario) Aarts, drs. G.A. (Gerard) van de Garde, S.C. 

(Sander) van Daal BA, mw. dr. B.M.J. (Benôit) Mater, ir. J.P.L.M.N. (Jean Pierre) de 

Warrimont en ing. P.G.H. (Peter) Vullings. 

 

In 2016 verschenen de gebruikelijke vier nummers van de Maasgouw (jrg. 135) en de Index 

op jaargang 134 (2015). In het decembernummer was ruime aandacht voor dr. G.H.A. 

(Gerard) Venner bij gelegenheid van zijn afscheid op 2 november als chartermeester bij het 

RHCL te Maastricht. Gerard was voorheen lid en voorzitter van de redactie van de Maasgouw 

en nog steeds een zeer actief onderzoeker en auteur, waarvan hij in dat zelfde nummer nog 

maar eens met drie artikelen getuigde. 

     

Commissie Collecties LGOG 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

In het verslagjaar bleef de samenstelling van de commissie ongewijzigd.    

Samenstelling commissie per 31 december 2015 

Prof. dr. P.M.J.E. Tummers, voorzitter, drs. H.J.L.M. Boersma MBA, secretaris q.q., prof. dr. 

A.M.J.A. Berkvens, drs. R. Paulussen, drs. J. van de Walle en drs. R.A.M.J. Dückers. 

 

De Commissie collecties ziet er op toe dat aan de diverse bruikleennemers toevertrouwde 

collecties van het LGOG adequaat worden beheerd, bewaard, ontsloten, geëxposeerd en ter 

beschikking worden gesteld aan derden voor onderzoek en studie. In nauw overleg met de de 

voornaamste bruikleennemers Bonnefantenmuseum (kunsthistorische collectie), Limburgs 

Museum (historische collectie), Centre Céramique  (archeologische voorwerpen; munten en 

penningen; boeken en tijdschriften/Limburgensia) en het Regionaal Historisch Centrum 

Limburg (kaarten en prenten) werden nieuwe bruikleenovereenkomsten opgesteld. De 

ondertekening daarvan vindt plaats zodra de genoemde bruikleennemers de inventarislijsten 

naar de laatste stand van zaken hebben bijgewerkt. Naar verwachting zal de ondertekening in 

2017 plaatsvinden. De collecties zijn min of meer statisch met uitzondering van de collectie 

boeken en tijdschriften (Limburgensia). In het verslagjaar konden weer omvangrijke 

toevoegingen daaraan worden gedaan. Het betrof voornamelijk boeken en tijdschriften die 

door uitgevers, auteurs en verenigingen aan het LGOG werden geschonken. De collectie nam 

ook in omvang toe vanwege de vele ruilabonnementen die het LGOG onderhoudt met 

zusterverenigingen. Voor zover de beschikbare plaats dat toeliet werden de uitgaven in de 

rubriek Limburgs Historisch Aktueel van de Maasgouw onder de aandacht van de leden van 

LGOG gebracht (Msg 2016 p. 38-39, p. 81-83, p. 125-126, 168-171). De commissie stelt het 

zeer op prijs wanneer LGOG-leden publicaties van hun hand of uitgaven van verenigingen 

waarvan zij lid zijn aan het LGOG ter beschikking stellen voor opname in de collectie 

Limburgensia, zodat deze unieke collectie op peil blijft en onderzoekers makkelijk toegang 

blijven houden tot de meest recent verschenen publicaties over Limburg.  

 

Commissie Educatie 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie  

Teruggetreden: Zorynda Janssen, voorzitter, Paul Backus, secretaris, Frank Bouts, Jos 

Erdkamp en Marian Janssen, adviseur namens de Provincie Limburg. 
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Toegetreden: Karel Majoor, Godelieve Boselie, Lynn Jennissen, Kelly Krijntjes en Martin 

van der Weerden. 

Samenstelling per 31 december 2016 

Karel Majoor, voorzitter, Martin van der Weerden, secretaris, Peer Boselie, Marie-Jes 

Boonekamp-Wingen, Liesbeth Dirks-Jessen, Jack Claessen, Kitty Jansen-Rompen, Harrie 

Schlechtriem, Godelieve Boselie, Lynn Jennissen, Kelly Krijntjes en Kris Förster, adviseur. 

Leden jury PWS-prijs 2016 

Pieter Caljé, voorzitter, Marie-Jes Boonekamp-Wingen en Simon Wolfs. 

Werkgroep Jeugdleden 

Godelieve Boselie, voorzitter, Patrick Brouwers, Lynn Jennissen, Brent Bonekamp en Kelly 

Krijntjens.  

 

De Commissie zoekt naar wegen en middelen, en zet deze om in activiteiten (Canon van 

Limburg, PWS-prijs voor scholieren HAVO-VWO, didactisering geschiedenisonderwijs, 

Maand van de Geschiedenis), om jongeren en docenten te enthousiasmeren voor de 

geschiedenis van Limburg.   

De Profielwerkstukprijs werd in 2009 geïntroduceerd en is bedoeld om leerlingen van HAVO 

en VWO enthousiast te maken voor onderwerpen uit de Limburgse Geschiedenis. In 2016 

ging de prijs naar Javier Francort en Maarten de Lange, leerlingen van het Sint 

Maartenscollege in Maastricht. Hun gezamenlijk PWS had als onderwerp Petrus Regout. 

Modern ondernemer en strenge vader voor zijn personeel. Zij werden tijden hun diploma-

uitreiking verrast met ieder € 150,-, de PWS-award en gedurende twee jaar een gratis 

jeugdlidmaatschap van het LGOG (Msg 2016 p. 130). Helaas blijft het aantal deelnemers 

achter bij de verwachtingen (5 werkstukken van 8 deelnemers). Het vermoeden is 

gerechtvaardigd dat docenten op voorhand schiften en alleen de beste werkstukken insturen 

voor deelname. De in 2009 onder auspiciën van LGOG uitgegeven Canon van Limburg blijkt 

in de praktijk steeds minder te worden gebruikt. De Commissie onderzoekt de mogelijkheden 

om de canon in een nieuw jasje te steken dat beter aansluit bij het onderwijs van nu en de 

wensen van de jeugd. Daarbij zal zeker aandacht zijn voor de ontwikkelingen op digitaal 

gebied en het gebruik van social media. De Maand van de Geschiedenis (oktober) is ook 

typisch een gelegenheid om jongeren te enthousiasmeren voor geschiedenis. De in 2016 

opgerichte Werkgroep Jeugdleden was nauw betrokken bij de organisatie van de Maand van 

de Geschiedenis in 2016 (thema Grenzen), samen met vertegenwoordigers van het RHCL, 

SHCL, Limburgs Museum, Centre Céramique en Parkstad Limburg Theaters. De 

openingsbijeenkomst in CC kreeg ook landelijk een goed onthaal (Msg 2016 p. 129 en p. 

172). De hiervoor genoemde Werkgroep Jeugdleden organiseert 3 à 4 activiteiten per jaar: 

door en voor de (jeugd)leden (Msg 2016 pag. 128) en rapporteert daar op geheel eigen wijze 

over via social media.                

 

Commissie Limburgse Kerkgeschiedenis 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

Toegetreden: drs. K. Linders.  

Samenstelling per 31 december 2016 

Dr. A.P.J. (Antoine) Jacobs, voorzitter, dr. R.M. (Régis) de La Haye, secretaris, drs. A.M.P.P. 

(Guus) Janssen, drs. P.J.A. (Paul) van Meegeren en drs. K. (Koos) Linders. 

 

De Commissie werd in 1998 binnen het LGOG voortgezet als opvolger van de in 1993 in het 

leven geroepen Werkgroep Limburgse Kerkgeschiedenis en organiseert activiteiten om de 

kennis van het religieus erfgoed in Limburg onder belangstellenden te vergroten. Op 19 

november organiseerde de Commissie in samenwerking met de prof. dr. Timmerstichting te 
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Sittard een studiedag rond het 800-jarig jubileum van de in 1216 door de Spaanse monnik 

Dominicus de Guzmán gestichte Orde der Predikheren (Dominicanen).     

 

Commissie (Limburgse) Literatuurgeschiedenis 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

Toegetreden: Koen Eykhout (november), prof. dr. Ludo Jongen (november) en mr. Hein van 

der Bruggen (november).  

Samenstelling per 31 december 2016 

Dr. Lou Spronck, waarnemend voorzitter, Adri Gorissen, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, 

drs. Herman van Horen, drs. Harrie Leenders, drs. Ben van Melick, drs. Emile Ramakers, Ine 

Sijben, drs. Peter Winkels (Reuver), Koen Eykhout, prof. dr. Ludo Jongen, mr. Hein van der 

Bruggen, prof. dr. Wiel Kusters, adviseur, prof. dr. Joep Leerssen, adviseur en prof. dr. Peter 

Nissen, adviseur (Nijmegen). 

 

De Commissie werd in 2010 opgericht mede met als doel te komen tot de publicatie van een 

Geschiedenis van de letteren in Limburg en de inrichting van een Limburgportaal van de 

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Het Limburgportaal werd in 2013 

gepresenteerd, de Geschiedenis van de literatuur in Limburg verscheen in 2016 (MsG 2016 p. 

2, p. 101-105, p. 128, 166-167). Voorafgaand en na het verschijnen van het boek werden door 

leden van de commissie tal van lezingen en spreekbeurten gehouden om de aandacht op het 

boek te vestigen. Thans richt de commissie zich op de vervolmaking en completering van het 

voorliggende boek. De interne Werkgroep Limburgportaal DBNL zorgde voor de 

completering en opmaak van de Bronnenlijst, het overzicht van de werken die in de DBNL 

zijn of worden opgenomen. De waarnemend voorzitter vertegenwoordigde de commissie in 

het Letteren Overleg Limburg, dat in maart 2016 is opgegaan in het Taal en Letteren 

Platform. Een uitgewerkt plan zal aan het Provinciaal Bestuur ter financiering worden 

voorgelegd. Verontrust door ingrijpende bezuinigingsplannen ten aanzien van de 

Stadsbiblioheek Maastricht, in het bijzonder met betrekking tot de Collectie Limburgensia, 

heeft de commissie, samen met anderen, een oproep gericht tot het Provinciaal bestuur en het 

bestuur der Gemeente Maastricht om, alvorens vergaande ingrepen te plegen, samen met ter 

zake deskundigen een doordacht plan te ontwikkelen (Msg 2016 p. 175). 

 

Commissie Geschiedenis van ondernemingen en het ondernemen in Limburg (COOL) 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

De samenstelling van de commissie onderging in 2016 geen wijzigingen. 

Samenstelling per  31 december 2016  

Prof. Ernst Homburg (UM), voorzitter, Mijke Harst-van den Berg MA (Continium), prof. Ad 

Knotter (SHCL), ir. Joep Orbons (KIVI regio Maastricht en ArcheoPro), drs. Jos Peeters 

(LGOG kring Venlo), drs. Eric van Royen (HistoryWorks) en dr. Willibrord Rutten (SHCL). 

De commissie genoot administratieve ondersteuning van een student-assistent (tot 1 februari 

Ellen Langenkamp, van 1 februari tot 1 augustus Arthur Maurer en vanaf 1 augustus Erik 

Schurer).  

 

De Commissie werd in 2013 opgericht en beoogt de belangstelling voor de bestudering van 

Limburgse ondernemers en ondernemingen te vergroten door contacten met ter zake 

deskundige vrijwilligers aan te gaan en door het publiceren van korte biografieën en andere 

publicaties op een specifiek daartoe ingerichte website. Daarnaast wil ze de kennis van 

ondernemers en ondernemingen verdiepen door op termijn systematisch onderzoek te 

entameren. De genoemde website (www.limburgseondernemersgeschiedenis.nl) werd 

gebouwd en van content voorzien door de achtereenvolgende student-assistenten en wordt 

http://www.limburgseondernemersgeschiedenis.nl/
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regelmatig aangevuld en verbeterd. De website werd gelanceerd te Venlo (LM) op 28 april 

2016 tijdens het door COOL en de LGOG Kring Venlo georganiseerde symposium 

Industriële clusters in Noord-Limburg, 1850-1960 (Msg 2016 p. 42 en 87). Om het netwerk 

van vrijwilligers uit te breiden werd in het augustus-nummer van De Ingenieur een oproep 

daartoe geplaatst.     

 

Commissie Meerdaagse Studiereizen 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

De samenstelling van de commissie onderging in 2016 geen wijzigingen. 

Samenstelling per 31 december 2016 

Dr. A.P.J. (Antoine) Jacobs, voorzitter, mw. drs. L. (Lita) Wiggers, mw. ir. J.M.M. (Joke) 

Jongeling-Rooth, mw. drs. B. (Béatrice) de Fraiture, drs. K. (Kris) Förster en drs. H.J.L.M. 

(Henk) Boersma MBA q.q. 

 

De meerdaagse studiereizen worden al sedert omstreeks 1950 door het LGOG georganiseerd. 

Steeds worden reisdoelen gekozen die een relatie hebben met (de geschiedenis van) Limburg. 

De meerdaagse studiereis voerde in 2016 naar Duitsland en dan met name naar de 

universiteitsstad Heidelberg en omgeving. Vanwege het grote aantal aanmeldingen werd de 

reis vier keer aangeboden (Msg 2015 p. 183; Msg 2016 p. 129).  

 

Commissie Bronpublicaties 

Wijzigingen in de samenstelling van de commissie 

Teruggetreden: drs. E.J. Harenberg. 

Samenstelling per 31 december 2016 

Dr. G.H.A. Venner, voorzitter, drs. F.J. Hermans, drs. A.M.P.P. Janssen, prof. dr. C.J.H.M. 

Kneepkens, drs. C.J.J.S. Majoor, mw. dr. G. Van Synghel en prof. dr. L.H.M. Wessels. 

 

De Commissie Bronpublicaties werd in 2010 opgericht met als taakomschrijving het 

onderzoeken van de bronnen die (…) in aanmerking komen om digitaal en/of analoog 

gepubliceerd te worden, evenals het begeleiden van het uitgeven van deze bronnen. Inmiddels 

is de inventarisatie van de beoogde bronnen afgerond en een plan gemaakt om tot het uitgeven 

van de bronnen te  komen. Binnen het LGOG is voor dat laatste een speciale commissie 

geformeerd die zich met name zal inzetten om de benodigde fondsen te werven (Msg 2017 p. 

45). 

 

Commissie Landschapsgeschiedenis 

Samenstelling per 31 december 2016 

Pieter Caljé, voorzitter, mw. Lita Wiggers, Maurice Paulissen, Rob Paulussen en Hans 

Vermeer. 

 

De Commissie Landschapsgeschiedenis werd op 16 juni 2016 geïnstalleerd en heeft als 

doelstelling de kennis van de geschiedenis van het landschap actief te vergroten met als doel 

de leesbaarheid en daarmee de belevingswaarde te vergroten (Msg 2016 p. 127; Msg 2017 p. 

26-28). In 2016 werd een basisdocument opgesteld voor haar werkzaamheden. Voor 16 juni 

2017 is de eerste Dag van de Landschapsgeschiedenis voorzien waarin met de spelers in het 

veld, zoals Het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, IVN, Natuurmonumenten, de overheid 

en lokale onderzoekers onder meer de werkwijze wordt bepaald om de doelstelling te 

realiseren.    

 

Kascontrolecommissie (boekjaar 2016) 
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De leden van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2016 waren prof. dr. C.A.J. 

Aarnoutse (Nijmegen) en ir. ing. L.H.F. Ortmans (Nijmegen). Reservelid: drs. G.J. 

Tempelman (Sittard). 

 

Bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria 
 

De bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria bij de Universiteit 

Maastricht wordt sedert 1 juni 1998 bekleed door prof. dr. A.M.J.A. (Louis) Berkvens. In het 

verslagjaar begeleidde prof. Berkvens vier externe promovendi op het gebied van Limburgse 

rechtsgeschiedenis. Het rechtshistorisch onderzoek betreffende de Keulse Mankamer te 

Heerlen werd voortgezet. Voor het overig verrichtte hij werkzaamheden als vice-

redactievoorzitter van de Maaslandse Monografieën, als lid van de Commissie Collecties van 

LGOG en als adviserend bestuurslid van het LGOG. Aan dr. Bram van Hofstraeten werd door 

NWO een VIDI-subsidie toegekend voor een rechtsvergelijkend onderzoek van het 

handelsrecht van met name Antwerpen, Amsterdam en Luik. Van Hofstraeten verzorgde voor 

derdejaars studenten van de European Law School het keuzevak Comparative Legal History 

of the Euregio.  

Op 10 november ontving Louis Berkvens de Sartonmedaille 2016 van de Universiteit Gent, 

als blijk van waardering voor zijn wetenschappelijke verdiensten op het gebied van de 

Nederlandse, Belgische en Limburgse rechtsgeschiedenis (Msg 2016 p. 174).    

 

Maaslandse Monografieën 
 

Het bestuur van de Stichting Maaslandse Monografieën bestaat uit vertegenwoordigers van 

het LGOG en van het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Namens het LGOG hebben prof. 

dr. P.M.J.E. Tummers (vicevoorzitter) en drs. H.J.L.M. Boersma MBA (penningmeester) 

zitting in het bestuur. 

 

Sedert 1964 wordt door de Stichting Maaslandse Monografieën de historische reeks 

Maaslandse Monografieën uitgegeven. Het betreft met name proefschriften die een 

onderwerp behandelen uit de geschiedenis van Nederlands of Belgisch Limburg. In 2016  

verschenen maar liefst drie delen. Het betreft dl. 79 In de put. De arbeidsmarkt voor 

mijnwerkers in Belgisch Limburg, 1900-1966 van Bart Delbroek, dl. 80  ‘Op den akker des 

doods waar allen gelijk worden …’ Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940 van Maurice 

Heemels en dl. 81 Zwischen Glaube und Welt, Studien zur Geschichte der religiösen 

Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts van Hartwig 

Kersken. Het laatstgenoemde boek werd bekroond met de Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis zur 

Erforschung von Geschichte und Kultur der Niederrheinlande.  

Gedigitaliseerde uitgaven van de reeks Maaslandse Monografieën zijn gratis beschikbaar via 

www.shclimburg.nl/maaslandse-monografieen (Msg 2015 p. 95). 

 

Habetslezing 
 

De Habetslezing werd op instigatie van oud-voorzitter Karel Majoor door het bestuur van het 

LGOG in 2011 ingesteld als eerbetoon aan Jos(eph) Habets. De naamgever, kapelaan, later 

pastoor, Joannes Josephus (Jos) Habets werd geboren te Oirsbeek in 1829 en overleed te 

Maastricht in 1893. Habets vervulde belangrijke rollen binnen het LGOG: medeoprichter, 

langjarig voorzitter en voorzitter van de redactie van het Jaarboek. Hij was de eerste 

rijkarchivaris in Limburg, daarenboven (kerk)historicus, archeoloog en begenadigd auteur. 

De Zesde Habetslezing werd gehouden door dr. Pieter Caljé op 16 juni te Oirsbeek, de 

http://www.shclimburg.nl/maaslandse-monografieen
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geboorteplaats van Habets. Zijn onderwerp: De geschiedenis van het Limburgs Landschap. 

Naar een biografische benadering van het landschap. De geannoteerde lezing is elders in dit 

Jaarboek gepubliceerd.  

 

Stichting Vrienden van het LGOG 
 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het LGOG (opgericht in 2009) bestaat uit mr. 

H.J.J.M. van der Bruggen, voorzitter, drs. A.M.J. Cremers, vicevoorzitter, drs. H.J.L.M. 

Boersma MBA, penningmeester en secretaris, drs. R.F.M.H. Imkamp, prof. mr. A. Fl. Ghelen 

en drs. M.W.J. van der Weerden.  

 

De Stichting Vrienden van het LGOG heeft mede ten doel de stimulering en ondersteuning 

van het werk van het LGOG. In 2016 werd de uitgave van de Geschiedenis van de literatuur 

in Limburg in belangrijke mate mede financieel ondersteund.  

 

 

 

Dit verslag werd samengesteld door drs. Henk J.L.M. Boersma MBA, directeur LGOG, onder 

verantwoordelijkheid van drs. M.W.J. van der Weerden, secretaris van het hoofdbestuur. 

Onder dankzegging aan allen die op enigerlei wijze een bijdrage hebben geleverd. 
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Overzicht van de in 2016 tot LGOG toegetreden leden 
  
 
       
Kring De Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen)     
 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond     
       

Kring Land van Valkenburg en Heuvelland     
          

Kring Maas en Niers          
    

Kring Maastricht          

 

Kring Parkstad Limburg         
          

Kring Ter Horst          
 
Kring Venlo          

 

Kring Venray en omgeving        
 
 
Kring Weert  
 
     

Overige persoonlijke leden Nederland (niet verbonden aan een Kring)  
  
      

Overige persoonlijke leden Buitenland (niet verbonden aan een Kring)  
  
          
     
Verenigingen, instellingen en instituten buiten Limburg   


