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Verslag van de Gecombineerde Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van het 

Koninklijk LGOG van zaterdag 25 september 2021 te Maastricht (Bonnefanten) 
 

Voorafgaand aan de vergaderingen werd in petit comité door de voorzitter van de redactie van de 

Publications eerste exemplaren van het jaarboek 2020 aangeboden aan enige auteurs en de 

voorzitter van het LGOG. 

 

De ledenvergadering(en) vond(en) plaats te Maastricht in het auditorium van het Bonnefanten. 

Vanwege de coronaperikelen kon er helaas maar een beperkt educatief programma worden 

aangeboden (lezing).  

 

De deelnemers werden welkom geheten door Lita Wiggers, voorzitter van Kring Maastricht. Zij 

memoreert dat ook deze bijzondere gecombineerde ledenvergaderingen onder het corona regime, 

uiteindelijk in het LGOG-archief zal belanden en mogelijk in de toekomst speciale aandacht kan 

krijgen als onderwerp van historisch onderzoek. Het is duidelijk dat deze periode zeker niet licht 

vergeten zal worden. Ook voor de Kring Maastricht was het aanpassen, gelijk alle kringen en 

secties. Maar de beperkingen onder corona hebben ook geleid tot een nieuwe aanpak ten aanzien 

van het opnemen en uitzenden van lezingen, waarbij ook een groot voordeel werd bereikt, namelijk 

dat veel meer leden van het LGOG ongeacht hun woonplaats de lezingen konden volgen. Het bleek 

een groot succes. Verder meldt zij dat onlangs het kringbestuur de ‘stoute schoenen’ heeft 

aangetrokken om voor Maastricht een alternatief programma te ontwikkelen, nu er geen 

gemeentelijke Open Monumentendagen werden gehouden. Kringbestuurslid Lucy Willems heeft 

met inzet van vrijwilligers, eenmalig iets geheel nieuws georganiseerd, namelijk vertellingen in de 

stad over of bij de “gesloten” monumenten. Zo werd de geschiedenis van deze mooie stad 

Maastricht levend gehouden, evenals LGOG.  

Tenslotte had de voorzitster nog een verrassing in petto. Lita Wiggers reikte naar eer en genoegen 

de 50-jarige lidmaatschapsspeld van het LGOG uit aan de voorzitter van het LGOG, Jacques van 

Rensch. 

 

Volgen thans de verslagen van de twee ledenvergaderingen. Voor wat betreft de verslaggeving is 

vastgehouden aan de respectievelijke agenda’s ondanks dat deze tijdens de vergaderingen niet in 

zijn geheel konden worden gevolgd. 

 

Voorjaarsvergadering 25 september 2021 
 

Aanwezig (volgens presentielijst): J. van Rensch (voorzitter), A. Janssen (secretaris), J. Peeters 

(penningmeester), mw. I. Buchem (HB), M. Heemels (HB), H. Boersma (directeur), het erelid L. 

Berkvens en de leden mw. J. Camps, L. Ortmans, L. Wiggers, P.  Lambriex, G. Driessen, F. Bouts, 

mw. M. Lam-Jetten, E. Rijniers, mw. W. Ligthart, R. Ligthart, L. Gelissen, N. Schnitzler, mw. M. 

Dickhaut, F. Vogelzangs, G. Voncken, R. Dormans en R. Hustinx.  

 

Afmeldingen: mw. P. Tomlow, R. Braad, erelid K. Majoor, W. Filott, mw. B. Souren, S. Giezenaar, 

mw. S. Laumans, M. Richter, mw. B. de Fraiture, P. Peters, mw. C. Wintraecken-van Banning, S. 

Vrancken, K. Förster (HB), C. Dols, F. Baltus, B. van Laer, E. Homburg, H. van der Bruggen en mw. 

J. Janssen. 

 

 

1. Opening door de vicevoorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch 

 

De voorzitter opent de vergadering: “Het is de tweede keer dat we een gecombineerde voor- en 

najaarsvergadering hebben en lange tijd was ook onzeker of en hoe we in fysieke vorm konden 
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vergaderen. Maar het is gelukt en we zijn blij dat we die kunnen houden in het auditorium van het 

Bonnefanten nog altijd een beetje’ ons museum’. Ik wil de directeur Henk Boersma vragen 

daarvoor onze dank te brengen aan de directie van het museum. Een bijzonder woord van welkom 

aan onze gasten: de heer Geert Gabriels, ‘onze’ gedeputeerde van de provincie Limburg, professor 

Paul Nève en zijn echtgenote Regina Sprenger en ten slotte de heer Lou Spronck, de gastspreker die 

de lezing deze middag verzorgt. 

Het is de eerste fysieke vergadering van ons Genootschap sinds september vorig jaar, een bewogen 

jaar. Historici houden van bewogen jaren, vooral om later onderzoek te doen hoe het allemaal is 

verlopen, maar dat is iets anders dan er zelf bij zijn. De afgelopen tijd is ook aan ons Genootschap 

niet rimpelloos voorbijgegaan  

Ik denk hier zeker ook aan de leden die gedurende het afgelopen jaar door ziekte zijn getroffen of 

ons door overlijden zijn ontvallen. Bij de zieken wil ik het bijzonder noemen mgr. Harrie Smeets, 

de bisschop van Roermond, aan wie in de vorige vergadering het erelidmaatschap is aangeboden. 

We spreken ons medeleven uit naar alle zieken en de nabestaanden van overledenen en ik verzoek u 

als teken daarvan een minuut stilte in acht te willen nemen”. “Zoals gezegd, het was een bewogen 

jaar, ook voor ons Genootschap en ik zal daar straks bij de formele jaarvergadering nog op 

terugkomen. Maar op voorhand kan ik u meedelen dat wij als Genootschap ook aan de vooravond 

van belangrijke veranderingen staan. Dat werd mij al snel duidelijk toen ik een jaar geleden 

voorzitter van deze vereniging mocht worden. Niet dat het nu niet goed functioneert. Integendeel. 

We houden ons bezig met de verleden tijd, maar we zijn bij de tijd en kijken vooruit naar de 

toekomst.  Daarin spelen de medewerkers van ons Bureau een belangrijke rol met een veelheid aan 

werkzaamheden. Terwijl het ons niet meezat door ziekte, zie ik bijna dagelijks welk werk daar met 

beperkte menskracht wordt verricht. Dat verdient zeker een applaus. 

Een bijzonder woord van dank wil ik ook richten tot onze directeur Henk Boersma. Gedurende ruim 

vijftien jaar heeft zich als een soort duizendpoot ingezet voor onze vereniging. Maar zoals bij ieder 

van ons neemt met het ouder worden de geschiedenis van je leven toe en neemt de toekomst af. Die 

overweging was voor Henk aanleiding om zijn toekomst meer invulling te geven met ambities die 

waarschijnlijk spannender zijn dan het opstellen van begrotingen of schrijven van nota’s. Bijgevolg 

heeft hij de wens te kennen gegeven per 31 december afscheid te willen nemen van zijn 

werkzaamheden voor ons Genootschap. We zullen daar bij andere gelegenheid nog uitgebreider bij 

stilstaan, maar nu al bij voorbaat onze dank. 

Uiteraard heeft het bestuur ook gedacht over de toekomst en wij hebben na ampele overweging 

besloten de vacature op te vullen. De aankondiging daarvan gaat maandag 27 september de deur uit 

en we hopen dat we met een zorgvuldige procedure een opvolger te vinden. 

En dan kom ik nu tot onze eerste gast, heer Gabriels. Enkele weken geleden hebben wij, zoals dat 

officieel heet in, in bestuurlijk overleg kennis gemaakt. U kende het Genootschap al vanuit Weert, 

bent daar ook wel eens op onze jaarvergadering geweest en u bent ook uitstekend bekend met de 

verschillende – laat ik het maar eens wat badinerend zeggen – ‘clubs’ die op historisch gebied in 

Weert actief zijn. En dat badineren doe ik met opzet, want uit ons gesprek bleek juist al heel snel 

welk belang u hecht aan het werk van deze organisaties en welke waarde dat heeft, ook voor een 

gemeente. Nu hebt u een andere rol, als gedeputeerde van de provincie en een provinciaal 

Genootschap. Wij stellen het daarom zeer op prijs dat u hier vandaag het eerste deel van ons nieuwe 

Jaarboek in ontvangst wil nemen. Voordat dadelijk de heer Dols als redactievoorzitter van de 

Publications het woord tot u zal richten, wil ik aan die uitnodiging nog wel iets toevoegen. Mijn 

voorganger Armand Cremers zou nu ongetwijfeld hebben gezwaaid met de lidmaatschapsfolder en 

indringend hebben gevraagd of u persoonlijk al lid was. Dat doe ik bewust niet en ik wil daar ook 

geen reactie op horen (de penningmeester kijkt al bezorgd), want dat lidmaatschap is een 

persoonlijke zaak waarover iedereen individueel moet beslissen. Maar u staat hier vandaag niet als 

persoon, maar als vertegenwoordiger van een overheid waarmee wij als Genootschap al vele 

decennia een relatie onderhouden, inhoudelijk en financieel. Ook de provincie hecht aan het belang 

van historie, archeologie, monumenten en behoud van cultureel erfgoed. Dat is wat wij als 
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Genootschap in artikel 2 van onze statuten ook nastreven: ‘het bevorderen van de kennis van de 

gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde in Limburg in de meest ruime zin en de bevordering 

van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving’. Dat is wetenschap zoals vandaag, 

dat is cultureel erfgoed zoals bijv. onze collecties (ik herinner er maar aan dat een deel van de 

collecties staat in dit museum, dat 55 jaar geleden is ontstaan uit het Genootschapsmuseum, dat zijn 

lezingen, nieuwsbrieven, digitale communicatie en wat al niet meer. Dat betekent dat wij beide 

staan voor een publiek, een algemeen belang, een algemeen nut beogende instelling, maar ieder 

vanuit een andere invalshoek: de provincie als overheid, het Genootschap als een vereniging van 

vrijwilligers en geïnteresseerden. Er is dus een wederzijds belang en ik denk ook dat het hier de 

plaats is om onze dankbaarheid uit te spreken voor de financiële vertaling die de provincie daar vele 

jaren aan heeft gegeven en nog geeft. Dat mag en moet hier worden gezegd. En u kunt ervan 

overtuigd zijn dat wij die publieke middelen tot op de laatste cent inzetten om onze doelstellingen te 

verwezenlijken. Daar is ook onze samenwerking op gericht. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen 

dat een publiek-private samenwerking ook wel eens schuurt. Dat mag, je hoeft het debat niet te 

schuwen, maar het vervult mij wel eens met enige zorg. Want een vrijwilligersorganisatie is, zoals 

het woord vrijwilligers al zegt, ook heel kwetsbaar. Ik denk daarom dat dit een punt van aandacht is. 

Met deze serieuze, wat pastorale overweging aan de vooravond van de zondag, wil ik mijn welkom 

afsluiten voor het eerste feestelijk ogenblik, de uitreiking van het eerste deel van ons Jaarboek. Dat 

wil ik niet doen zonder hierbij onze dank uit te spreken aan de redactie en auteurs, vormgever en 

drukker die er een bijzonder fraai boek met gevarieerde inhoud van hebben gemaakt”. 

 

Vervolgens reikte Chris Dols, voorzitter van de redactie van de Publications, het eerste exemplaar 

van het Jaarboek 2020 uit aan de heer Geert Gabriëls, gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Erfgoed 

bij de Provincie Limburg. In zijn dankwoord betoonde de heer Gabriëls zich een warm voorstander 

om cultuur c.q. erfgoed niet alleen te benaderen in getallen, grafieken en omzet, maar vooral ook te 

waarderen vanwege intrinsieke waarden. Hij zag er naar uit om aan de samenwerking met LGOG 

op een constructieve wijze invulling te geven. 

 

Hierna was het de beurt aan Lou Spronck voor zijn voordracht Limburg en de Groot-Nederlandse 

gedachte. Twee taal- en letterkundige congressen in Maastricht. Op een geanimeerde wijze bracht 

hij voor het voetlicht welke bijdragen de Limburgers aan de congressen leverden en vertelde hij 

over de aard en de sfeer waaronder deze meerdaagse evenementen plaatsvonden. 

 

De agenda werd voorts conform concept vastgesteld. 

  

2. Mededelingen. 
 

De voorzitter meldt dat in enkele Kringen en Secties bestuurlijke veranderingen hebben 

plaatsgevonden. De meeste besturen zijn nu volledig bezet. Een bijzondere gelukwens wordt gericht 

aan het bestuur van de Sectie Archeologie/AVL waar afgelopen zaterdag 18 september een geheel 

nieuw bestuur is aangetreden. 

 

De voorzitter meldt dat de Stichting Limburgs Oorkondenboek na een periode van stilstand wegens 

de coronapandemie haar activiteiten weer zal opnemen. 

 

Pieter Caljé vraagt aandacht voor een projectvoorstel van de Universiteit Maastricht over de Maas, 

getiteld ‘The reanimated river’, waarvoor bij de Nationale Wetenschapsagenda subsidie wordt 

aangevraagd. Het gaat om de geschiedenis van de Maas en de transformatie die de rivier in de loop 

der tijden heeft ondergaan als economische, sociale en culturele verbindingsroute, de rol die de 

rivier speelde in het leven van mensen en de betekenis van de rivier voor het landschap, 

waterhuishouding en ecologie.  Als LGOG willen wij dat graag ondersteunen door inbreng van 
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kennis van onze leden op het gebied monumenten, archeologie en historie. Dergelijke 

betrokkenheid wordt ook gevraagd bij inmiddels 30 heemkundige verenigingen en IVN-afdelingen. 

In de projectbegroting wordt deze inzet van vrijwilligers ook gekapitaliseerd. Vooralsnog is het 

afwachten of deze subsidie ook wordt toegekend, maar het is goed om er in dit stadium alvast 

bekendheid aan te geven. 

 

Maurice Heemels licht de stand van zaken toe met betrekking tot de voortgang van de Canon van 

Limburg 2.0. Op verzoek van de Provincie Limburg is het projectvoorstel ingetrokken. Dit heeft 

een grote impact gehad op de motivatie van de projectmedewerkers (allen vrijwilligers). Er wordt 

aan een nieuwe versie gewerkt die hopelijk wel op instemming kan rekenen. De twee 

projectgroepen (website en content) gaan evenwel onverdroten voort om de nieuwe canon tot een 

success te maken. 

 

Degenen die zich voor deze vergadering hebben afgemeld worden in het verslag vermeld. 

 

3. Vaststelling notulen ALV-en van 26 september 2020 (Roermond). 

 

De verslagen wordt conform concept vastgesteld onder dankzegging aan de samenstellers. 

 

4. Jaarverslag bestuur over 2020 (secretaris). 

 

De secretaris verwijst in deze naar het voorwoord van de Jaarrekening 2020 en de Publications 

2020 waarin uitgebreid verslag is gedaan van de activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden 

ondanks de beperkingen vanwege de coronaperikelen.  

 

5. Financiën. 

 

a. Toelichting op de Jaarrekening 2020. 

De Jaarrekening was inmiddels goedgekeurd door het hoofdbestuur en node binnen de geldende 

termijn aan de Provincie Limburg aangeboden (verplichting gesteld in de subsidiebeschikking). 

De directeur geeft een korte toelichting op de Jaarrekening en beantwoordt enige toelichtende 

vragen.  

b. Verslag kascontrole commissie. 

Bij afwezigheid van de leden van de kascontrole commissie wordt het door hen opgemaakte 

verslag voorgelezen door Pieter Caljé. 

c. Goedkeuring jaarrekening en decharge van penningmeester en bestuur. 

Op basis van de voorliggende Jaarrekening en het verslag van de kascontrolecommissie verleent 

de vergadering bij acclamatie decharge aan de penningmeester en het bestuur. 

d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2021. 

De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet (de heer S. 

Vrancken en mw. C. Wintraecken-van Banning). De heer Vrancken is na twee termijnen niet 

herkiesbaar. Mw. Wintraecken-van Banning blijft nog een jaar aan. De heer F. Baltus zal als 

tweede controleur in functie treden. De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming 

van de heer L. Jacobs als reserve-lid van de kascontrole commissie. 

 

6. Rondvraag en sluiting. 

 

Ingrid Buchem doet een oproep voor vrijwilligers (gidsen) vanwege het Archeologie Festival 2022. 

In opdracht van de gemeente Simpelveld wordt eind juni 2022 een archeologie festival 

georganiseerd. Er worden circa 3.000 bezoekers verwacht. Opzet is om in groepen een wandeling te 

maken langs locaties die van belang zijn voor de Romeinse geschiedenis. Op basis van scripts wordt 
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het verhaal van de plek verteld: van het leven in de oudheid tot de opgravingen vanaf de 19e eeuw. 

Een van de doelen is om archeologie en historie op een laagdrempelige manier toegankelijk te 

maken voor een groter publiek.  

De gidsen begeleiden een groep, vertellen hun verhaal en beantwoorden eventuele vragen. Vooraf 

ontvangt men informatie en krijgt men begeleiding van de conservator van het Oudheidkundig 

Museum in Leiden. Affiniteit met historie en de Romeinse tijd is gewenst. Belangrijk is dat men op 

een vlotte manier een verhaal kan vertellen aan de doelgroep van geïnteresseerden uit de omgeving 

en toeristen. Uiteraard dient e.e.a. inhoudelijk accuraat te zijn.  

Tijdens het festival zal ook een stand van LGOG en de sectie archeologie worden ingericht. Aan de 

sectie archeologie en de kringen wordt gevraagd het onderwerp Romeinen in deze periode op te 

nemen in hun lezingen programma. Voor meer informatie en aanmelden kan men terecht bij Ingrid 

Buchem of archeologie@LGOG.nl 

 

De heer G. Voncken vraag aandacht voor het gebruik van een degelijke envelop voor het verzenden 

van de jaarboeken om beschadiging te voorkomen.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor een ieders 

inbreng. 

 

 

Henk Boersma, oktober 2021. 

 

(met dank aan Lita Wiggers, Ingrid Buchem en Jacques van Rensch voor hun bijdragen) 

 

 

  

mailto:archeologie@LGOG.nl


6 

 

Najaarsvergadering 25 september 2021 
 

1. Opening door de voorzitter van het LGOG, Jacques van Rensch.  

 

Na het sluiten van de voorjaarsvergadering gaat de vicevoorzitter onmiddellijk over tot de opening 

van de najaarsvergadering 

 

2. Mededelingen. 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Begroting 2022. 

 

De directeur geeft een korte toelichting op de voorliggende begroting en beantwoordt enige 

toelichtende vragen. De begroting dient voor 1 november a.s. te zijn ingediend bij de Provincie 

Limburg. De vergadering gaat akkoord met de voorliggende begroting. Het bestuur zal deze op de 

gebruikelijke wijze bij het provinciaal bestuur indienen. 

 

4. Ontwikkelingen binnen de vereniging. 

 

Zie hiervoor. 

 

5. Eerbetoon aan Paul Nève. 

 

Het bestuur van het genootschap heeft besloten om aan Paul Nève de Habetspenning toe te kennen 

als blijk van erkentelijkheid voor onder meer zijn langjarige inzet voor de beoefening van de 

Limburgse (rechts) geschiedenis. Na het uitspreken van de laudatio door de voorzitter wordt aan 

prof. Nève de Habetspenning overhandigd. Prof Nève spreekt daarop een kort dankwoord. 

 

De laudatio is als bijlage bij dit verslag opgenomen. 
      
6. Rondvraag en sluiting. 

 

Zie hiervoor 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 16.00 uur gesloten onder dankzegging voor 

een ieders inbreng, waarna de deelnemers zich verplaatsten naar museumcafé Ipanema voor de 

afsluitende gezamenlijke borrel (met de onvermijdelijke bitterballen). 

 

 

Henk Boersma, oktober 2021 
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BIJLAGE 

 

Laudatio, uitgesproken tijden de algemene ledenvergadering van Koninklijk Limburgs 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op 25 september 2021 bij gelegenheid van de 

uitreiking van de Habetspenning aan prof. em. mr. P. L. Nève (* Sittard, 1 okt. 1933). 

 

Geachte professor Nève, beste Paul,  

Bij besluit van 16 juli 1998 heeft Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, met een 

buiging naar zijn oprichter Jos Habets, een penning ingesteld, ter erkenning voor de afronding van 

een uitzonderlijke activiteit, waardoor de zorg voor het Limburgs erfgoed nieuw elan heeft 

gekregen.  

Habets behoort tot de ‘founding fathers’ van ons Genootschap, een verdienstelijk archeoloog, 

historicus en archivaris, maar ook een beoefenaar van de Limburgse rechtsgeschiedenis. In 

1891publiceerde hij in de reeks Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen de Limburgsche Wijsdommen, 

Dorpscostumen en gewoonten, bevattende voornamelijk bank- laat- en boschrechten. Maar de 

bibliografie van Habets laat veel meer rechtshistorische publicaties zien, onder andere over 

Valkenburg en Thorn en andere kleine bijdragen. Habets gaf daarmee in zekere zin de Limburgse 

rechtsgeschiedenis een plaats in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Op zijn werk hebben later 

rechtshistorici zoals Hermesdorf en Janssen de Limpens voortgebouwd, mensen die ook nauw 

verbonden waren met ons Genootschap. 

Vandaag wordt deze Habetspenning aan jou uitgereikt als blijk van erkentelijkheid voor de 

bijzondere prestatie die jij in de afgelopen jaren hebt verricht. Je hebt je inmiddels gedurende bijna 

vijftig jaar als rechtshistoricus - en anderszins - bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de 

beoefening van de Limburgse (rechts-)geschiedenis. 

Te denken valt hierbij o.a. aan de monumentale dissertatie ‘Het Rijkskamergerecht en de 

Nederlanden’ (diss. Amsterdam 1972, volgend jaar vijftig jaar geleden), die een bron van inspiratie 

vormde voor talrijke latere beoefenaren van de Limburgse geschiedenis. Wanneer ik zelf snel moest 

opzoeken of er iets rechtshistorisch over een plaats was geschreven, keek ik altijd in de noten van 

het Rijkskamergerecht. Zoals Habets met zijn Wijsdommen Limburg op de Nederlandse kaart 

plaatste, zo plaatst het werk over het Rijkskamergerecht Limburgse rechtsgeschiedenis op de 

Europese kaart, in het bijzonder de geschiedenis van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.  

Daarnaast wijdde je talrijke artikelen en bijdragen aan de geschiedenis van Maastricht, zoals de 

inaugurele rede ‘Recht en continuïteit. Enkele opmerkingen over de opname van het geleerde recht 

door de rechtspraktijk te Maastricht rond het jaar 1500’ (KU Nijmegen 1977), en opstellen zoals 

‘Maastricht en de Brabantse Gouden Bulle ’in Campus Liber, Maastricht 1982 en ‘Appellation, so 

für dem Urteil beschicht’: Maastricht tussen Brabant en het Rijkskamergerecht’ (Brussel 1977). De 

publicaties muntten uit door scherpzinnigheid en vernieuwende inzichten en veranderden 

fundamenteel de moderne visie op de plaats van de Limburgse geschiedbeoefening in Euregionaal 

verband. Hierbij waren de banden met de Reichskammergerichtsforschung en met het Luikse 

Rijksarchief van bijzondere betekenis. 

Daarnaast tekende je voor de eindredactie van de in 1993 verschenen tweedelige publicatie ‘Sittard, 

uit bronnen geput’. In 2012 en 2017 nog verschenen in de reeks Werken van het Koninklijk 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap twee delen van jouw hand: De dertiende-

eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint-Pieter en Een veertiende-eeuws register van de 

cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht (samen met dr. G.A.M. Van Synghel). 

Niet louter door wetenschappelijke bijdragen, maar ook door bestuurlijk inzicht maakte je je voor 

de beoefening van de Limburgse geschied- en oudheidkunde verdienstelijk. Zo stond je aan de wieg 

van de in 1989 opgerichte bijzondere leerstoel Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria van 
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LGOG bij de Universiteit Maastricht en maakte je jarenlang deel uit van het curatorium van deze 

leerstoel. 

Bovendien stimuleerde en begeleidde je jonge onderzoekers en promovendi en adviseerde hun 

beoogde promotores in soms moeilijke gevallen. Jouw scherpe observaties en grote gevoel voor 

humor maakten het mogelijk de vinger exact op de wonde plek te leggen en je hielp passende 

oplossingen te bedenken. 

Gisteren mocht je de erepenning van het Stichting tot Uitgaaf van de Bronnen van het Oud-

Vaderlandse Recht in ontvangst nemen, waarmee wij je van harte feliciteren. Ik weet niet hoe zwaar 

die is, het zal een te dragen last zijn. Maar ondanks je leeftijd willen wij die last verzwaren en zul je 

met brons beladen huiswaarts moeten keren. Maar ik ben ervan overtuigd dat jouw echtgenote 

Regina je zal willen helpen.  

Beste Paul, je weet dat bij hoge feesten de vooravond belangrijker is dan de feestdag. Daarom is het 

voor mij een eer en genoegen jou mee te delen dat het voltallige bestuur van het Koninklijke 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap heeft besloten jou aan de vooravond van jouw 88ste 

verjaardag vanwege de vele verdiensten voor de beoefening van de Limburgse geschiedenis de 

Habetspenning toe te kennen. 

 

Maastricht, 25 september 2021. 

 

Louis Berkvens/Jacques van Rensch 

 

 


