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20-02-20

Werken 1: De Decadaire, resp. Maandelijkse Rapporten van de
Commissarissen van het Directoire exécutif in het Departement van de
Nedermaas door dr. L. Roppe, dr. G.W.A. Panhuysen en Elis. M. Nuyens
(leden € 5,= / niet leden € 7,50)
Werken 3: De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar
ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839 door dr. E.M.Th.W. Nuyens (leden
€ 5,= / niet leden € 7,50)
Werken 5: De rapporten van de kanton commissarissen door M. Colson
(leden € 5,= / niet leden € 7,50)
Werken 6: Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria voor 1795 door
Mr. K.J.Th. Janssen de Limpens (leden € 5,= / niet leden € 7,50)
Werken 7: “Van der Nyersen Upwaert” (leden € 5,= / niet leden € 7,50)
•
•
•
•
•
•
•
•

De politieke betrekkingen tussen Maastricht en het prinsbisdom Luik in de dertiende en
veertiende eeuw (H.H.E. Wouters)
De middeleeuwse tollen verbonden met het land van ’s-Hertogenrade (L. Augustus)
De kerkelijk-politieke conflictsituatie in het Guliks-Luikse kerkdistrict sinds de vijftiende
eeuw (A.J. Munsters)
Venlo in het midden van de vijftiende eeuw (W. Jappe Alberts)
Het “Vera Icon” uit de Sint Servaaskerk te Maastricht teruggevonden (A.J.J. Mekking)
De vier hervormingsvisitaties van het Sint Servaaskapittel te Maastricht (S. Tagage)
Economische en sociale gevolgen van de val van Maastricht in 1579 (J.C.G.M. Jansen)
De invoering van de gereformeerde religie in het Overkwartier van Gelderland 1632-1633
(A.H. Jenniskens)

•
•
•
•
•

De perpetuiteit der magistraten van Roermond en Venlo (P.W.A. Dingemans)
Rijnsgraaf Frederik Magnus van Salm, goeverneur van Maastricht (P.J.H. Ubachs)
De conferentie van Aken in 1663 (J.A.K. Haas)
Pogingen tot herstel van de Maastrichtse lakennijverheid (J.G.J. Koreman)
Enkele bijzonderheden over de koperfabricage te Eijsden in de jaren 1612-1714 (J.H.M.M.
van Hall)

•
•
•

Gerardus Wery, een Maastrichtse zilversmid, 1662-1718 (W.E.S.L. Keyser-Schuurman)
Het verval der vestingwerken van Weert (J. Henkens)
Een opmerkelijke serie herderlijke brieven in de bibliotheek van het rijksarchief in Limburg
1801-1880 (Q.A.J. Munier)
• Het ontstaan van de oostelijke rijksgrens van Limburg in regionaal perspectief (G.H.A.
Venner)
•
•
•
•

Emigratie van Limburgers naar België 1839-1856 (J. Grauwels)
’s Konings verschijning in het hertogdom Limburg (J.H.M. Wieland)
De afbraak van Wijker Kuittoren (Th. J. van Rensch)
Uit de geschiedenis er St. Martinuskerk te Venlo. Restauratie van kerk en toren door dr.
P.J.H. Cuypers 1872-1882 (W.Th.M. Hendriks)
• Het geneeskundige staatstoezicht in Limburg 1865-1890 (J.F.R. Philips)
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•
•

Het rijksarchief in Limburg en de archeologie (J.T.J. Jamar)
Berg en Terblijt als bakermat van Limburgse geschiedschrijvers (A.H.H. Houben)

Werken 8: Campus Liber (leden € 5,= / niet leden € 7,50)
•
•

1981. MAKK. 3. Een mijlpaal in het onderzoek van de Sint Servaas (Titus A.S.M. Panhuysen)
Van Centraalbouw tot Dubbelkapel, de geschiedenis van het Mausoleum van het SintServaaskapittel te Maastricht (Aart J.J. Mekking)
• De Karoligische hertogen in Lotharingen en de traditie van hun begraving te Maastricht
•
•
•
•
•
•
•
•

(C.A.A. Linssen)

De relaties van Maastricht met de Duitse koningen; een vergeten hoofdstuk uit de
geschiedenis van Traiectum ad Mosam (W. Jappe Alberts)
Een middeleeuwse kanalisatie in het stroombed van de Jeker (H.R. van Ommeren)
Rond een mysterieuze gracht in het Bosschstraatkwartier te Maastricht (L.J. Moreau)
Maastricht en de Brabantse Gouden Bulle (P. Nève)
Over ontsporing en verbanning van Maastrichtse burgers in de late middeleeuwen (P.A.W.
Dingemans)

De tienden van het Maastrichtse klooster Nieuwenhof in Obbicht (A.J. Munsters msc)
De Aartsdiaken van Haspengouw en Maastricht (Th.J. van Rensch)
Maastrichtse Stadsadvocaten. Een bijdrage tot de voorgeschiedenis van het tweedelige
Maastrichtse pensionarisambt (O. Moorman van Kappen)
• De rol van graaf dÉstrades, gouverneur van Maastricht, bij de geheime
vredesonderhandelingen van 1674-1675 (L. Augustus)
• ‘La cesión de Mastrique’, de Spaanse eis tot afstand van de stad Maastricht in 1678 en 1679
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(J.A.K. Haas)

De poort van Beusdael te Wyck-Maastricht (M.G.M.A. van Heyst)
Jenever in opmars, 1650-1815 (J.C.G.M. Jansen)
De wijnhandel te Maastricht en het verbruik van wijn in de zeventiende en achttiende eeuw
(Rudolf Phillips)

De Maastrichtse processen van de erfgenamen-Law, 1734-1747 (T.P.M. Huijs)
Een Maastrichtse placetstrijd 1751-1755 (P.J.H. Ubachs)
Een prebende voor de familie Lenarts (J.H.M. Wieland)
De laatste jaren van het Onze-Lieve-Vrouwe-Kapittel te Maastricht (Sigismund Tagage)
Maastrichtse predikanten en hun rol tijdens het beleg van Maastricht in de jaren 1793 en
1794 (W.A.J. Munier)
De invoering van het Franse notariaat in het departement van de Nedermaas, ‘au son de
trompe ou de tambour’(1795-1803) (A.Fl. Gehlen)
Drie verdwenen altaren uit de St. Servaaskerk (Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar)
Maestrichtois tremblez tous… nous vous gouvernons.’ W.H. Pijls en de
gemeenteraadsverkiezingen te Maastricht in 1855 (M.K.J. Smeets)
Voormalige Jezuïetenbibliotheken in Maastricht, een kleine bibliotheekgeschiedenis (A.H.H.
Houben, sj)

De introduktie en verwezenlijking van de leeszaalgedachte in Maastricht tot 1930 (A.H.
Scheyven)

Mr. G.L.D. Franquinet, eerste stadsarchivaris van Maastricht (A.H. Jenniskens)
Het kwartet na Franquinet, vier Maastrichtse stadsarchivarissen (J.G.J. Koreman)
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Werken 11: De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (leden € 10,= /
niet leden € 12,50)
•
•

Charles de Broukère (1757-1850), gouverneur van Limburg, 1815-1828 (E.P.M. Ramakers)
Maximilien de Beeckman (1781-1834), gouverneur van Limburg, 1828-1830/1 (E.P.M.
Ramakers)

•
•
•
•
•
•
•
•

F.K.A. de Loë (1789-1838), gouverneur van Limburg, 1830-1831 (M. Kellens)
J.E.P.E. Gericke (1785-1845), buitengewoon commissaris, 1831-1839, en P.A.S. Kerens (17811862), waarnemend gouverneur, 1831-1839 (A.F.J. van Kempen)
Jean-Francois Hennequin (1772-1846), gouverneur van Limburg, 1831-1834 (M. Kellens)
Werner de Lamberts (1775-1849), gouverneur van Limburg, 1834-1843 (M. Kellens)
Mr. A.J.L. Borret (1782-1858), en J.E.P.E Gericke (1785-1845), commissarissen voor de
wederinbezitneming, 1839-1840 (A.F.J. van Kempen)
J.E.P.E. Gericke (1785-1845), gouverneur van Limburg, 1841-1845 (A.F.J. van Kempen)
Pierre Leonard Louis Marie baron de Schiervel (1783-1866), gouverneur van Limburg, 18431857 (J. Kusters)
Mr. P.D.E. MacPherson (1792-1846), gouverneur van Limburg, 1845-1846 (A.F.J. van
Kempen)

•

Jhr. Mr. E.J.P. van Meeuwen (1802-1873), gouverneur/commissaris des konings van
Limburg, 1846-1856 (A.F.J. van Kempen)
• Van der does de Willebois (1816-1892), commissaris des konings, 1856-1874 (M.K.J.)
• Theodoor de T’Serclaes de Wommersom (1809-1880), gouverneur van Limburg, 1855-1871
(M. Van der Eycken)
•

Pierre Jacques Francois de Decker (1812-1891), gouverneur van Limburg in 1871 (M. Van
der Eycken)

•

Joseph Bovy (1810-1879), gouverneur van Limburg, 1872-1879, 45 jaar ten dienste van de
provincie (J. Mertens)
• Jhr mr Edouard de Kuyper (1817-1893), commissaris der konings, 1874-1893 (T.P.M. Huijs)
• A.E.L.H.G. Goupy de Beauvolers (1825-1894), gouverneur van Limburg, 1879-1894 (M.B.
Hanson)
•

Henri Theodore Jules de Pitteurs-Hiégaerts (1834-1917), gouverneur van Limburg, 18941914 (S. Vandevelde)
• Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926), commissaris der koningin, 1893-1918, en
Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), commissaris der koningin, mei-augustus 1918
(G.A.M. Beekelaar)
•
•
•
•
•

Van Hövell tot Westerflier (1877-1936), commissaris der koningin, 1918-1936 (J. Wieland)
Graaf Theodore de Renesse (1854-1927), gouverneur van Limburg, 1919-1927 (J. Helsen)
Hubert Verwilghen (1883-1955), gouverneur van Limburg, 1928-1950 (M. van der Eycken)
Willem van Sonsbeeck (1877-1969), commissaris der koningin, 1936-1947 (J.G.M. Dorren)
Belgische gouverneurs en Nederlandse commissarissen vanaf 1940

Werken 13: Munire ecclesiam (leden € 10,= / niet leden € 12,50)
•
•
•

De plaats van de gelovigen bij Johannes Chrysostomus (L. Meulenberg)
Van ordinarius naar ordinair ofwel Dubia bij Duby (Jan van Laarhoven)
Erasmus en de prediking in zijn tijd (Dr. C.S.M. Rademaker ss.cc.)
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•
•
•

Voornamen in de beide Limburgen 1500-1795, een eerste verkenning (P.J.H. Ubachs)
Tucht in Maastricht 1580-1632, een terreinverkenning (Ingrid M.H. Evers)
De mis van Adrianus en Adriana. De kennismaking van een Brabantse pastoor en een
gewone gelovige met geleerde magie, Breda 1589-1590 (Charles M.A. Caspers)
• Gelovige Thomas en de reliekentoning van Trier 1655 (Régis de La Haye)
• Epilepsie, geheiligd of verdoemd? Volksgeneeskundige recepten tegen epilepsie in Limburg
in de zeventiende en achttiende eeuw (Peer Boselie)
• Het kerkvolk op zondagen. De gereformeerde kerk en de sabbatsontheiliging, ca 1580-1800
(G.J. Stronks)
•
•
•
•
•
•
•

Broederschappen in de zeventiende en achttiende eeuw in het bisdom Luik en in de
omgeving van Sittard in het bijzonder (A. Deblon en A.M.P.P. Janssen)
Kerkelijke tucht in de hervormde gemeente Sittard van 1710-1734 (J.M.A. Kreukels)
Het magische-religieuze universum van Odilia Boonen en haar klanten. Over een tovenarij
proces voor het officialaat van het bisdom Roermond in 1724-1726 (Peter J.A. Nissen)
Rolduc und die Pfarseelorge: das kirchliche Leben in Eupen im 18 jh. (Dr. Alfred Minke)
De abdij Kloosterrade als bedevaartsoord van de heilige Lucia (L. Augustus)
De pastoor als pedagoog: een vertoog over kinderopvoeding uit het begin van de achttiende
eeuw (K. Schutgens)
Om de gunst van het volk. Het Brabantse volk als factor in een klerikale machtsstrijd
(F.P.M. Jespers)

•

De gepubliceerde rooms-katholieke preek in Nederland 1840-1960. Een 'fondsreconstructie'
(J.H.S. Evers)

•

St. George-in-the-East of hoe een parochie tot slagveld werd: Rellen in een victoriaanse
parochie door de invoering van het ritualisme (H. Tercic)
• Een periodiek en geloofsvoorstellingen. Analyse van een devotie- en missieperiodiek van de
Redemptoristen: Het Sint Gerardusklokje 1928-1987 (J.H.M. Evers)
• Het Tweede Vaticaans Concilie: een zaak van alle gelovigen (J.Y.H.A. Jacobs)
• Ruimte voor liturgie: enkele notities over de analyse van heilige plaatsen (P.G.J. Post)
Werken 14: Maaslands Melange (leden € 10,= / niet leden € 12,50)
•
•
•
•
•
•

Venlo is nog geen Maastricht: over de verhouding tussen katholiek en protestant in Venlo,
1718-1719 (K. Schutgens)
‘Un emploi de haut non et d'une rapport modique’ De benoeming van kanselier van
Oostenrijkse Hof van Gelre, 1720-1794 (A.M.J.A. Berkvens)
De opheffing van het Antonietenklooster te Maastricht (J.A.K. Haas)
Sleinada: een onbetrouwbare bron voor de historie van de bokkenrijders (L. Augustus)
Het Maastrichtse Tribunaal Supérieur (einde 1794 - begin 1796) (A.Fl. Gehlen)
De lotgevallen van het archief van de Duitse Orde in de Nieuwen Biesen te Maastricht (M.
van der Eycken)

•

Der Priesternachwuchs in Bistum Lüttich zwischen 1801 und 1815 – mit besonderer
Berücksichtiging der Niedermaas (Alfred Minke)
• De armoedigste provincie des Rijks (1820-1940) (J.C.G.M. Jansen)
• De pastoriegoederen van Ottersum (Th.J. van Rensch)
• Martin Cudell (1773-1845) en de Romeinse weg van Tongeren naar Jülich (J.T.J. Jamar)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

'Een schuldig pligt-verzuim?' Petitiebewegingen in Limburg tot herstel van grieven, 18281830 (Emile Ramakers)
Migranten en optanten. De uittocht van de Maastrichtse bovenlaag na de Belgische opstand
nader beschouwd (Nick Bos)
H.H.J. Peters, leraar te Rolduc, en het tijdschrift De Middelaer (1840-1843) (P.A.M. Geurts)
Stemming en stemming maken. Noordoost-Limburg in het voorjaar van 1848 (A.J. Geurts)
Limburg-Maastricht-Thorbecke, 1848-1853 (C.H.E. de Wit)
Onderwijscongregaties en vrijheid van vereniging: een aspect van de schoolstrijd in
Limburg, 1857-1859 (L.M. Tagage)
Kerk en cultuur in conflict. De Roermondse clerus en het Roermondse amateurtoneel in de
jaren veertig van de negentiende eeuw (Peter J.A. Nissen)
Verzamelaars van schilderijen te Roermond voor 1850 (G.H.A. Venner)
De voetsporen van Charles Guillon. Verzamelbeleid en inrichting van het Rijksmuseum te
Amsterdam onder V.E.L. de Stuers, P.J.H. Cuypers en J.A. Alderdingk Thijm (Bernadette
C.M. van Hellenberg Hubar)

Werken 16: “Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen”
(leden € 10,= / niet leden € 12,50)
Notariële Rechtsgeschiedenis
•

Signum nominis. Bijdrage tot de typologie van middeleeuwse notaristekens (Michel
Oosterbosch en Dirk van Auweele)

•

Keizer Karel en zijn betekenis voor het notariaat in de XVII Provinciën. Het examen en de
admissie van “imperiale” notarissen (1531-1555) (P.P.J.L. van Peteghem)
• Een wegens ambtsmisbruik te Rudolstadt vervolgde notaris (± 1725) (O. Moorman van
Kappen)
•

De notarisopleiding in België (19de-20ste eeuw) (Fred Stevens)

Procesrecht en Rechtspraakgeschiedenis
•

De toepassing van de regel 'Moeder maakt geen bastaard' in de interpretatie van een
schenkingsacte. De zaak Philips Despieres, alias van der Poorte, contra Jan de Grendele
(1580-1587) (J. Monballyu)
• Bezint eer je bemint. De rechtspraak van de Staatse Raad van Brabant inzake eenzijdige
verbreking van trouwbeloften (E.J.M.F.C. Broers)
• “…Want remicteren es princelic?” Enkele opmerkingen over het remissierecht in het
Overkwartier van Gelre ten tijde van de Aartshertogen (A.M.J.A. Berkvens)
• Communicatoir procederen (B.C.M. Jacobs)
Institutionele rechtsgeschiedenis
•
•

Vrijheidsrechten in het middeleeuwse Bossche recht (J.P.A. coopmans)
Een “gemeine landtsregierung” voor Gelre en Zutphen? De mislukte pogingen om in het
gewest Gelre en Zutphen tot één College van Gedeputeerde Staten te komen (Frank
Keverling Buisman)
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•

Ambtsvergaderingen in het ambt Montfort. Een onderzoek naar belangenbehartiging en
vertegenwoordiging van het platteland, met name in de achttiende eeuw (G.H.A. Venner)

Moderne rechtsgeschiedenis
•

De zeventiende en achttiende-eeuwse boeken in de collectie Stas van de Stadsbibliotheek
Maastricht (Gerard-René De Groot)
• Benoemingen in Limburg en het recht 1890-1981 (T.P.M. Huijs)
• De publicaties van prof. Mr. L.J. van Apeldoorn in de jaren 1940-44 (P.L. Nève)
Werken 18: Jacobus Kritzraedt (1602-1672). Annales Gangeltenses door
A.M.P.P. Janssen 2 delen (leden € 18,= / niet leden € 22,50)
Werken 19: Wordt voor Recht gehalden. Opstellen ter gelegenheid van
vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2005)
(leden € 18,= / niet leden € 22,50)
•
•

Schepenen op het platteland in Midden- en Noord-Limburg voor 1350 (G.H.A. Venner)
De repartitie van de grote bede in het hertogdom Gelre, in het bijzonder het Overkwartier
van Roermond, 1532-1713 (Theo Huijs)
• Luikse invloed op de wetgeving van het Duitse Rijk. Het appelverbod in strafzaken, 1530
(P.L. Nève)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden en de translatione episcopi.
Het bisdom Roermond. juridische adviezen en kerkelijk recht (P. van Peteghem)
‘Ten respecte van de liberteyt van de twee religies’. Het Maastrichtse simultaneum als
rechtsbeginsel, 1632-1794 (P.J.H. Ubachs)
De collectes Hillensberg en Loyens in de stadsbibliotheek Maastricht (E.P.M. Ramakers)
De kanunnik Joannes Stuben als auctor intellectualis van het “Rijks-vorstendom” Thorn
(1688-1721) (A.M.J.A. Berkvens)
“Zur Abkurtzung unnötiger Processualweitlaufigkeiten”. Een bijdrage over de geschiedenis
van het Hof van Appel te Thorn 1718-1795 (A.M.J.A. Berkvens)
Bronnen betreffende het Hof van Appel te Thorn 1718-1795 (A.M.J.A. Berkvens)
Twee onbekende brieven over bokkenrijders-processen (Th.J. van Rensch)
Een achttiende-eeuws leerboek over de huwelijkgoederengemeenschap naar Gulliks-Bergs
recht (A.Fl. Gehlen)
Een onrechtmatige arrestatie tijdens de kermis van de St.-Servaas te Maastricht anno 1789
(Marion Koene-Gorren)

•
•

Het begin van het gevangeniswezen in het departement Nedermaas (Ingrid M.H. Evers)
De geschiedenis van het Nederlandse Nationaliteitsrecht in de negentiende eeuw (GerardRené De Groot)

Werken 20: In hoede van rechte gekeerd. Opstellen ter gelegenheid van
dertig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (leden € 25 / niet
leden € 30)
•

De oorsprong van het Loons leen Horn. Een nadere beschouwing van de ‘declaratio
feudorum’ uit 1243 (A.Fl. Gehlen)
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•

Het leengerecht te Montfort. Een onderzoek naar de leenrechtspraak in het Overkwartier
van Gelder in de zestiende eeuw (G.H.A. Venner)
• De rechterlijke organisatie in het land van Thorn 1500-1796. Een verkenning (Th.J. van
Rensch)
•
•
•
•
•
•

De Kapittels van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouw te Maastricht onder Karel V.
Patronaatsrecht in theorie en praktijk: enkele steekproeven (P. van Peteghem)
Ofschoon … Het Trentse huwelijksdecreet Tametsi (P.J.H. Ubachs)
Het vennootschapsrecht in het Gelderse Land- en Stadrecht van het Overkwartier van
Roermond (1620) (Bram van Hofstraeten)
'Cort onvertogen recht' te Thorn in 1651. De momboir des heren q.q. tegen Heyn
Meuwissen van Kinroy (A.M.J.A. Berkvens)
De Geheime Tribunalsrath Johann Koenen en de visitatie van het Justiz-Collegium in Gelre,
1768-1779 (A.M.J.A. Berkvens)
Draconische straffen voor een arglistige dievegge. Aantekeningen naar aanleiding van een
arrest van het speciaal gerechtshof van de provincie Limburg van 29 juli 1829 inzake Clara
Honnof (H.J.O. Martens)

Werken 21: De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint
Pieter. Met enige latere transfixen, alsmede een schets van het juridisch
statuut van onroerend goed te Maastricht door prof. mr. P.L. Nève (leden €
25/niet-leden € 30)
Werken 22 Plakkaten, ordonnanties en circulaires voor Pruisisch Gelre (17131798). Plakkatenlijst Overkwartier deel III door A.M.J.A. Berkvens (€ 40
afhalen/€ 47,50 per post)
Werken 23: Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen
van het rijksonmiddellijke graafschap Gronsveld, elfde eeuw tot circa 1695
door Th.J. van Rensch (€ 37,50 afhalen / € 47,50 per post)
Werken 24: Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse
hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van
Maastricht en omgeving door dr. G.A.M. Van Synghel en prof. mr. P.L. Nève
(€ 20 afhalen / € 27,50 per post)
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