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INLEIDING 

De Sectie Monumenten van LGOG werd 42 jaar geleden, op 4 november 1967, 
opgericht door een drietal ‘zwaargewichten’ van het Genootschap: Albert Corten, Jan 
Koreman en Harry Salden. Albert Corten, als enige nog levende van de drie, verdient 
speciaal gememoreerd te worden, omdat hij nog steeds actief aan onze activiteiten 
deelneemt. In november 1967 werd de door de initiatiefnemers opgestelde doelstelling 
door de leden goedgekeurd en vervolgens door het Bestuur LGOG bekrachtigd en in de 
Statuten en Reglementen van LGOG vastgelegd. Het eigen Huishoudelijk Reglement 
van de Sectie werd op 11 december 2000 in een extra bestuursvergadering te Sittard 
vastgesteld en vervolgens tijdens de Algemene Ledenvergadering over 2000 
geaccordeerd. Het Huishoudelijk Reglement werd, samen met het Excursie-Reglement, 
laatstelijk gewijzigd op 7 maart 2009. 

Het verenigingsjaar 2009 van de Sectie Monumenten is ronduit turbulent verlopen. Het 
begon met onenigheid tussen het Bestuur LGOG en het Sectiebestuur inzake de in mei 
2008 door de Sectie provinciebreed geplaatste overlijdensadvertentie voor de betreurde 
secretaris Ton Andersson. Vervolgens bleek tijdens de vergadering van Kringen, Secties 
en Commissies van LGOG op 19 maart, dat het Bestuur LGOG het verschijnsel 
´Sectielid maar géén lid LGOG´ op termijn wil laten uitsterven. De afvaardiging van het 
Sectiebestuur Monumenten heeft zich hiertegen verklaard uit solidariteit met de Secties 
Archeologie en Genealogie, die immers veel zulke leden hebben. 

Tijdens die vergadering werd een afspraak gemaakt over een bespreking tussen het 
Sectiebestuur Monumenten en een afvaardiging van het Bestuur LGOG op 6 april te 
Maastricht. Na de gedachtewisseling over de hierboven aangestipte punten, bracht het 
Bestuur LGOG het voorstel ter tafel de Sectie Monumenten om te zetten in een 
´Commissie Monumenten en Kunst´. De bijeenkomst eindigde met de toezegging van 
het Sectiebestuur over een en ander na te denken. Het Sectiebestuur ontving vervolgens 
van het Bestuur LGOG geen notulen of besluitenlijst van de bespreking noch een 
concreet, uitgewerkt voorstel van de plannen… en dat 151 dagen lang. Het 
Sectiebestuur besprak het voorstel tijdens een tweetal bestuursvergaderingen indringend 
en kwam eenstemmig tot de conclusie het voorstel af te wijzen. Een uitgebreide 
argumentatie daarvoor werd op 25 augustus aan het Bestuur LGOG gezonden. Eén dag 
voor de Algemene Ledenvergadering van LGOG te Horst op 5 september, berichtte het 
Bestuur LGOG het Sectiebestuur per email (één week ná die vergadering per brief), dat 
het Bestuur LGOG in zijn vergadering van 13 augustus had besloten de Sectie om te 
vormen in een Commissie Monumenten en Kunst. Het voorstel was dictaat geworden, 
ondanks dat de brief nog opende met: `Wij zijn voornemens de Sectie Monumenten om 
te vormen…’. In de begroting van LGOG voor 2010 bleek de Sectie Monumenten 
namelijk al niet meer voor te komen. Tijdens de direct aan de Algemene 
Ledenvergadering voorafgaande vergadering van de besturen van Kringen, Secties en 
Commissies had het Bestuur LGOG over een en ander geen mededelingen gedaan, 
waarna tijdens de Algemene Ledenvergadering de begroting -juist voor die vergadering 
ter inzage gelegd-, ondanks de protesten van bestuursleden van de Sectie Monumenten 
en van de andere Secties, in stemming gebracht en aangenomen werd. 

Het Sectiebestuur besloot daarop een extra Algemene Ledenvergadering te houden over 
de kwestie en, om de mening van zoveel mogelijk leden te vernemen, daaraan 
voorafgaand een enquête te houden. Aan deze enquête werd door 110 leden 
deelgenomen. Slechts tien leden konden zich niet (volledig) met het bestuursbeleid van 
de Sectie verenigen, de overigen onderschreven dat van harte. Ook tijdens de extra 



Algemene Ledenvergadering van de Sectie op 24 oktober te Roermond, waaraan 32 
leden deelnamen, werd het bestuursbeleid algemeen ondersteund. Tijdens die 
vergadering bleek ten overvloede dat, krachtens artikel 7 van het Reglement voor de 
Secties, het Bestuur LGOG een Sectie slechts kan opheffen: 

a.     op een daartoe strekkend en door de ledenvergadering van de Sectie gedaan 
voorstel; 

b.     indien de Sectie geen leden meer heeft. 

De Algemene Ledenvergadering droeg het Sectiebestuur tenslotte op binnen een termijn 
van vier weken een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van LGOG bijeen te 
roepen. 

Deze vond plaats te Maastricht op zaterdag 21 november. Het bestuursvoorstel Wijziging 
Statuten en Reglementen werd doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering van LGOG 
en het Bestuur LGOG zegde toe de begroting voor 2010 aan te passen, dus mèt daarin 
de Sectie Monumenten.  

 
Beeld van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Sectie Monumenten op 
21 oktober. 

LEDEN 

Het aantal leden van de Sectie Monumenten van LGOG bedroeg op 1 januari 2009: 327. 
Een jaar later zijn 318 personen en instanties lid, te onderscheiden in: gewone leden, lid 
LGOG: 296; gewone leden niet lid LGOG: 3; instellingen en gemeenten: 15 en ereleden: 
4. 

  

ACTIVITEITEN 

‘De Sectie is springlevend’, constateerde voorzitter Ton Henrar enige keren tevreden 
tijdens zijn dankwoord aan deelnemers van excursies en vergaderingen. Deze verliepen, 



op de extra Algemene Ledenvergadering van te Roermond na, in een vriendschappelijke 
en hartelijke sfeer. De deelname aan de excursies stemde het bestuur, en met name de 
bestuursleden die ze hadden voorbereid, tot tevredenheid. 

Activiteitendag op zaterdag 7 maart 2009 in Landgoed Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch 

Waarschijnlijk vanwege de door de ‘carnavalspauze’ relatief laat verzonden uitnodiging 
en de wijziging van de vergaderlocatie, tekenden op 7 maart in Kasteel Daelenbroeck 
slechts dertien leden de presentielijst voor de Algemene Vergadering van de Sectie 
Monumenten, tevens Jaarvergadering over 2008. De ledenvergadering keurde het op 
onderdelen ‘aan het digitale tijdperk aangepaste’ Huishoudelijk Reglement en het 
Reglement Excursie-Deelname van de Sectie goed. 

Gelukkig nam het aantal deelnemers aan de Activiteitendag ’s morgens gestaag toe en 
konden twintig leden na de lunch deelnemen aan de boeiende rondleiding door de 
gerestaureerde kelder- en begane grondverdieping van het ooit zo imposante complex. 
De inleidende lezing en de rondleiding werden verzorgd door de heren Dorrepaal en 
Hermans, beiden lid van de Stichting Restauratie Burcht Daelenbroeck. 

Excursie op zaterdag 25 april naar het kasteel en de parochiekerk van Mheer en de parochiekerk 

van Noorbeek 

Eenenzestig leden verzamelden zich op zaterdag 25 april in het volgens de folders 
verstilde dorp Mheer, waar zij echter onmiddellijk kennis maakten met horden door het 
dorp scheurende ‘recreatie-wielrenners’. Kasteelheer mr Charles baron de Loë 
verzorgde persoonlijk een rondleiding in het kasteelcomplex, waarna de deelnemers, 
een beetje als haringen in een ton, genoten van de lunch in Taverne ‘In de Smidse’. Na 
de lunch bezochten zij de neo-gotische Sint-Lambertuskerk van Mheer, waarna buurdorp 
Noorbeek werd opgezocht. Sectielid George Gubbels leidde hen rond in de Sint-
Brigidakerk (van oorsprong uit de elfde eeuw!) en de naburige kapel aan de Pley. 
Noorbeek was die dag ‘in blijde verwachting’ van de Brigida-den die enige uren na de 
excursie in het dorp zou arriveren en alvast voor een feestelijke sfeer zorgde. 

Dagexcursie naar Doornik op vrijdag 17 juli 

Omdat Doornik op de eerder vastgestelde datum van 27 juni moeilijk bereikbaar en het 
centrum door een speciale markt overvol zou zijn, besloot het bestuur de dagexcursie te 
verplaatsen naar vrijdag 17 juli. Aan deze excursie, opnieuw voorbereid en geleid door 
het Sectielid Jean Knoors, namen 42 leden deel. Het was die 17e juli vroeg opstaan 
geblazen, want de bus zette zich al om 07.00 uur vanuit Horst in beweging. Omdat 
Ailbertus, 905 jaar geleden de stichter van Rolduc, afkomstig was uit het bij Doornik 
liggende stadje Antoing, bezochten we, bij wijze van eerbetoon aan hem, die plaats 
eerst. Onderweg naar Doornik passeerden we vervolgens het slagveld van Fontenoy 
voor de poorten van Doornik, waar de Fransen tijdens de Oostenrijkse Successie-oorlog 
in 1747 voor het eerst sinds eeuwen van de Geallieerden, voornamelijk bestaande uit 
Britten, wisten te winnen. Deze overwinning bracht hen naar onze contreien en leidde 
een jaar later tot de inname van Maastricht. 

Het interessante, maar volle programma te Doornik werd enigszins overschaduwd door 
het feit, dat de kathedraal van Onze Lieve Vrouw met haar vijf majestueuze torens die 
het hoogtepunt van ons bezoek had moeten zijn, zowel buiten als binnen vol steigers 
bleek te staan, zodat het monumentale karakter ervan alleen via foto’s goed te ervaren 
was. 



Excursie naar Sint Agatha en Grave op donderdag 8 oktober 2009 

Deze excursie begon om 09.45 uur op NS-station Venray-Oostrum en bracht de 37 
deelnemers door het oude Land van Cuijk naar Sint Agatha en de vestingstad Grave. In 
het Kruisherenklooster te Sint Agatha heeft een aantal Nederlandse congregaties van 
religieuzen haar archieven centraal ondergebracht. Na een boeiende rondleiding en een 
smakelijke lunch werd de reis vervolgd naar Grave, waar Museum Hampoort, gevestigd 
in een vroeger poortgebouw van de vestingstad, inclusief de tentoonstelling ‘Grave 65 
jaar bevrijd: Mobilisatie, Oorlog en Bevrijding’ werd bekeken, waarna de excursie met 
een wandeling door het stadje en een gezellige nazit werd besloten. 

  

BESTUUR 

Het bestuur van de Sectie Monumenten was in het verslagjaar als volgt samengesteld: 
Ton Henrar-voorzitter, Jolanda Janssen-Daniëls-vicevoorzitter, Toon Jenniskens-
waarnemend secretaris (tot 13 september), Ton Hendricks-secretaris (vanaf 14 
september), Wiel Jenniskens-penningmeester, Rien van den Brand-lid en één vacature 
(namelijk die van jeugdlid). 

De vacature secretaris van het Sectiebestuur, ontstaan door het overlijden van secretaris 
Ton Andersson op 23 mei 2008, werd in de verslagperiode verder waarnemend ingevuld 
door drs Toon Jenniskens. Statutair is hij evenwel al vanaf 2007 aftredend, hetgeen het 
bestuur ertoe bracht Ton Hendricks te Kessel, onder andere oud-secretaris Bestuur 
LGOG, voor het bestuurslidmaatschap te benaderen. Hij trad in 2008 voorlopig toe tot 
het bestuur en werd tijdens de Jaarvergadering van de Sectie over 2008, op 7 maart 
2009 te Herkenbosch, bij acclamatie tot bestuurslid gekozen. Tijdens de 
bestuursvergadering van de Sectie op 14 september 2009 te Sittard werd hij vervolgens 
aangewezen als secretaris van de Sectie. 

Het bestuur vergaderde in 2009 zeven maal, op 26 januari, 8 juni, 25 augustus, 14 en 24 
september (de laatste samen met het Sectiebestuur Genealogie), 12 oktober en 9 
november. De bestuursvergaderingen van 23 maart en 9 mei konden geen doorgang 
vinden en werden vervangen door intensief emailverkeer.  

Maastricht, maart 2010, 

Drs A.H. Jenniskens (waarnemend secretaris), A.J.G. Hendricks (secretaris), A.F. 
Henrar (voorzitter) 

 


