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Doelstelling 

De Sectie Monumenten wil de belangstelling en de zorg voor monumenten in de 
provincie Limburg bevorderen. Daarbij wordt ook over de provincie- en landsgrenzen 
heen gekeken. Zij doet dat met name door het organiseren van excursies en lezingen. 
Historisch en archeologisch onderzoek met betrekking tot deze monumenten wordt 
graag gestimuleerd. Ook het ondersteunen van publicaties over deze monumenten heeft 
de aandacht c.q. wordt gestimuleerd. 

Bestuur en leden 
Bestuursmutaties 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sectie Monumenten waren de heren 
Rien van den Brand en Ton Hendricks statutair herkiesbaar voor een volgende periode 
van 4 jaar. Rien van den Brand stelde zich echter voor één jaar herkiesbaar. Door het 
bestuur van de Sectie Monumenten werd mevr. drs. B.A.J.T. (Birgit) Dukers 
voorgedragen. Op verzoek van de voorzitter stelde zij zich voor aan de vergadering. Alle 
drie de kandidaten werden bij acclamatie in het bestuur herbenoemd, c.q. benoemd. De 
heer Ton Hendricks beëindigde het secretariaat. Deze functie werd per 15 februari 
overgenomen door dhr. Hans Pijpers. Als blijk van waardering overhandigde de 
voorzitter dhr. Hendricks een attentie. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2012: 

Per 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Ing. P.H.M.J.(Peter) Lambriex, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter, 
W.G.F.M. (Wiel) Jenniskens, penningmeester, J.S.M. (Hans) Pijpers, secretaris, M.P.J. 
(Rien) van den Brand, lid, mevr. drs. B.A.J.T. (Birgit) Dukers, lid en A J.G. (Ton) 
Hendricks, lid. 

Leden 

De Sectie Monumenten telde per 31 december 2012 305 leden. 

Vergaderingen 

Het bestuur van de Sectie Monumenten vergaderde in 2012 zevenmaal. 

Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en 
evaluatie van de excursies in 2012, tevens aan het Beleids- en Activiteitenplan, het 150 
jarig jubileum van het LGOG in 2013 in zijn algemeenheid en de jubileumexcursie van de 
sectie in het bijzonder, de sectie op de website van het LGOG, alsmede de gebruikelijke 
overige besognes. 

Verder was de sectie vertegenwoordigd op de algemene ledenvergaderingen LGOG, de 
KSC vergaderingen, alsmede de vergaderingen van de jubileumcommissie. 

LGOG bestuur 

Mevr. Ir. J. Jongeling vertegenwoordigde het Hoofdbestuur LGOG tijdens de 
jaarvergadering van 11 februari in Maastricht. 

Activiteiten 



Algemene Ledenvergadering van de Sectie Monumenten 

11 februari: Algemene Ledenvergadering Sectie Monumenten in het Museum aan het 
Vrijthof te Maastricht. Dit Museum aan het Vrijthof zou, na een grootscheepse 
verbouwing, haar deuren weer openen voor het publiek op 14 maart 2012. Ten tijde van 
de ALV vergadering was het gebouw nog niet gereed. Na de vergadering en lunch gaf ir. 
Rob Brouwers van Bureau SatijnPlus een inleiding over de verbouwing, uitbreiding en 
vernieuwing van het museum. Daarna volgde een bezichtiging van het gebouw in twee 
groepen, onder leiding van dhr. Brouwers en mevr. M Dickhaut. 
Het museum ziet het als haar taak de culturele geschiedenis van Maastricht te 
achterhalen, te bewaren en open te stellen voor een breed publiek. We werden breed 
ingelicht over de genèse van het gebouw: de historie, de plannen tot restauratie, de 
wijzigingen, de mogelijkheden en ten slotte de voltooiing van de bouwfasen net voor de 
definitieve inrichting van de zalen. Het was een intensieve kennismaking met een van de 
meest markante gebouwen van Maastricht. (64 deelnemers) 

Dagexcursie naar Roermond 

12 mei: dagexcursie naar het Kruiswegpark, de Kapel in ’t Zand en den Aaje Kirkhoaf te 
Roermond. 
Voorafgaand aan de door deskundigen begeleide bezoeken van de 
bezienswaardigheden, werden de deelnemers vakkundig ingeleid op wat hen te wachten 
stond. Een ware verrassing bleken de prachtige schilderijen van Albin Windhausen en de 
beelden van Karel Lücker en Jean Geelen in het fraai aangelegde kruiswegpark. 
De Roermondse begraafplaats is, na die van Weert, de oudste van Nederland. De 
Stichting Oude Kerkhof ijvert voor het behoud en onderhoud ervan. Onder leiding van 
deskundige en enthousiaste gidsen van de stichting, werden een aantal markante 
graven en enkele van de vijftig grafkelders bezocht. Veel bekende namen passeerden de 
revue, waaronder Cuypers, Stolzenberg, Bongaerts en de Zouaaf en - zeer bijzonder - 
de “kermisadel”. Tevens werden graven bezocht van de kunstenaars Geelen en 
Windhausen, die we in het Kruiswegpark hadden leren kennen. Ook de bomenstand op 
deze begraafplaats is zeer de moeite waard. Meer dan tweehonderd bomen in vijftig 
verschillende variëteiten zorgen voor een lommerrijke ambiance. Kortom een prachtige 
en zeer leerzame excursiedag. (24 deelnemers) 

Dagexcursie naar het Fort de Loncin en Luik. 

4 augustus: dagexcursie naar het Fort de Loncin, het Garde des Guillemins en de 
cathédrale Saint Paul in Luik.  
Het Fort de Loncin was één van de 12 forten uit de verdedigingsring van Luik, dat in 
1888 werd gebouwd door generaal H. A. Brialmont. Deze forten werden aangelegd om 
de stad Luik te beschermen tegen Duitse aanvallen. Vlak na bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog, op 15 augustus 1914, doorboort een granaat van 800 kg het 
gewelf van het rechter kruitmagazijn. Het fort ontploft, waarbij 350 verdedigers de dood 
vinden. 
Gedurende ca 1 ½ uur maakten we een rondgang over het terrein van het fort en 
brachten o.a. een bezoek aan de ruimten in het fort, slaapzalen enz. Twee gidsen 
leidden ons rond over het terrein, dhr. Vanderperren en dhr Jean Pierre om ons een zo 
helder mogelijk beeld te geven van de enorme dimensie van het fort en de impact van de 
gebeurtenis.  
Na afloop werd het kleine, maar indrukwekkende museum bezocht, waar niet alleen 
voorwerpen uit de oorlog te zien waren, maar soms zeer tot de verbeelding sprekende 
persoonlijke getuigenissen. Na de lunch werd het programma voortgezet met de 
bezichtiging van het Gare des Guillemins, dat gebouwd werd door de Spaanse architect 



Santiago Calatrava en geopend werd op 18 september 2009.  
Nadat we dit architectonisch juweeltje uitvoerig bezocht en bewonderd hadden kwamen 
we aan het laatste doel van onze excursie: de cathédrale Saint Paul in het centrum van 
Luik. Het huidige gebouw in gotische stijl, ontstond van de 13e tot de 15e eeuw. Later 
werden er nog delen aan toegevoegd. Zeer bijzonder waren de gebrandschilderde 
ramen en de schatkamer van de kathedraal, die o.a. een reliekbuste van Saint Lambert 
bevatte uit de 15e eeuw. Wederom een zeer geslaagde excursie met aanbod van een 
grote diversiteit aan bouwstijlen en de daarmee samenhangende historische en artistieke 
bijzonderheden. (45 deelnemers) 

Dagexcursie Aken 

6 oktober dagexcursie naar de Dom van Aken, de Granusturm en het Couvenmuseum.  
De deelnemers aan de excursie werden ’s ochtends opgedeeld in twee groepen, die 
wisselden na de middag: 1. bezoek aan de Dom van Aken, met rondleiding door de 
kapconstructie en toelichting op de restauratie van de mozaïeken. 2. bezoek aan de 
Granusturm 

-De kapel van de Karolingische Palts vormt de kern van de huidige Dom. Het centrale 
achthoekige gedeelte werd ca 800 gebouwd naar voorbeeld van de San Vitale in 
Ravenna. De wanden en koepel van deze achthoekige Karolingische kapel werden 
tussen 1871 en 1913 gedecoreerd met goudkleurige mozaïeken. Tijdens de rondleiding 
werd uitvoerig aandacht besteed aan de recente restauratie van deze kapel. Vooral 
uniek was het bezoek aan de dakconstructie van de kapel onder de deskundige leiding 
van dhr. Lutz Meier. 
-De Karolingische Granusturm, bouw 788, geldt als het oudste gebouw van Aken. Hij 
werd gebouwd voor de palts van Karel de Grote, vermoedelijk als traptoren. In de 
veertiende eeuw werd de toren 14 meter opgehoogd en maakte toen deel uit van een 
nieuw raadhuis. Hij werd toen o.a. gebruikt voor de opslag van oorkonden. De toelichting 
op de toren werd verzorgd door dhr. Rolf Schnier. Na het bezoek aan de Granusturm 
werd ons een heerlijke lunch aangeboden in het restaurant Elisenbrunnen. 

Na de middag werd tevens een bezoek gebracht aan het Couvenmuseum. Architect 
Joseph Couven (1701-1763) speelde een belangrijke rol bij de opleving van Aken als 
kuuroord in de 18e eeuw. Zijn ontwerpen en die van zijn zoon drukten een belangrijk 
stempel op het achttiende eeuwse stadsbeeld van Aken. De Couvens ontwierpen een 
groot aantal voorname woonhuizen, kerken en kapellen in de omgeving van Aken, 
Eupen en Vaals. In het museum werden we rondgeleid door twee gidsen. 

We kunnen, vooral door de deskundige toelichtingen, terugzien op een zeer geslaagde 
en bijzonder interessante excursie. (35 deelnemers) 

 
Venlo, 23 februari 2013 
 
J.S.M. Pijpers, 
secretaris 

 


