
Werken, uitgegeven door het LGOG

Werken 5 De rapporten van de kantonkommissarissen (leden € 5,= / niet leden € 7,50)

* De rapporten

* Hert kanton Maaseik

* De kantonkommissarissen

* De rapporten over Maaseik - Tekstuitgave

Werken 6 Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria voor 1795 (leden € 5,= / niet leden € 7,50)

* Hertogdom Limburg

* Land van Daelhem

* Land van 's-Hertogenrade

* Land van Valkenburg

* Maastricht alsmede de Vroenhof

* Hertogdom Gulik

* Graafschap Loon

* Graafschap Horn

* Gelders Overkwartier van Roermond

* Hertogdom Kleef

* Maaslandse Rijksheerlijkheden

* Rijksstad St. Truiden

Werken 7 Van der Nyersen upwaert (leden € 10,= / niet leden € 12,50)

* De politieke betrekkingen tussen Maastricht en het prinsbisdom Luik in de dertiende en veertiende eeuw

* De middeleeuwse tollen verbonden met het land van 's-Hertogenrade

* De kerkelijke-politieke conflictsituatie in het Guliks-Luikse kerkdistrict sinds de vijftiende eeuw

* Venlo in het midden van de vijftiende eeuw

* Het 'Vera lcon' uit de Sint Servaaskerk te Maastricht teruggevonden

* De vier hervormingsvisitaties van het Sint Servaaskapittel te Maastricht

* Economische en sociale gevolgen van de val van Maastricht in 1579

* De invoering van de gereformeerde religie in het Overkwartier van Gelderland

* De perpetuiteit der magistraten van Roermond en Venlo

* Rijngraaf Frederik Magnus van Salm, goeverneur van Maastricht

* De conferentie van Aken in 1663

* Pogingen tot herstel van de Maastrichtse lakennijverheid

* Enkele bijzonderheden over de koperfabricage te Eijsden

* Gerardus Wery, een Maastrichtse zilversmid

* Het verval van de vestingwerken van Weert

* Een opmerkelijke serie herderlijke brieven in de bibliotheek van het rijksarchief in Limburg

* Het ontstaan van de oostelijke rijksgrens van Limbrug in regionaal perspecteif

* Emigratie van Limburgers naar Belgie

* 's Konings verschijning in het hertogdom Limburg

* De afbraak van de Wijker Kruittoren

* Uit de geschiedenis der St. Martinuskerk te Venlo

* Het geneeskundig staatstoezicht in Limburg

* Het rijksarchief in Limbrug en de archeologie

* Berg en Terblijt als bakermat van Limburgse geschiedschrijvers

Werken 11 De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989 (leden € 10,= / niet leden € 12,50)

* De Gouverneurs in de beide Limburgen

* 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

* Van ordinarius naar ordinair ofwel Dubia bij Duby



* Erasmus en de prediking in zijn tijd

* Voornamen in de beide Limburgen 1500-1795, een verkenning

* Tucht in Maastricht 1580-1632, een terreinverkenning

* De mis van Adrianus en Adriana. De kennismaking van een Brabantse pastoor en een gewone gelovige  

  met geleerde magie, Breda 1589-1590

* Gelovige Thomas en de reliekentoning van Trier 1655

* Epilepsi, geheiligd of verdoemd? Volksgeneeskundige recepten tegen epilepsie in Limburg in de 

  zeventiende en achttiende eeuw

* Het kerkvolk op zondagen. De gereformeerde kerk en de sabbatsontheiliging, ca 1580-1800

* Broederschappen in de zeventiende en achttiende eeuw in het bisdom Luik en in de omgeving van 

  Sittard in het bijzonder

* Kerkelijke tucht in de hervormde gemeente Sittard van 1710-1734

* Het magische-religieuze universum van Odilia Boonen en haar klqnten. Over een toveijproces voor het 

  officialaat van het bisdom Roermond in 1724-1726

* Rolduc und die Pfarseelorge: das kirchliche Leben in Eupen im 18 jh

* De abdij Kloosterrade als bedevaartsoord van de heilige Lucia

* De pastoor als pedagoog: een vertoog over kinderopvoeding uit het begin van de achttiende eeuw

* Om de gunst van het volk. Het Brabantse volk als factor in een klerikale machtsstrijd

* De gepubliceerde rooms-katholieke preek in Nederland 1840-1960. Een 'fondsreconstructie'

* St George-in-the-East of hoe een parochie tot slagveld werd. Rellen in een victoriaanse parochie door de 

  invoering van het ritualisme

* Een periodieke en geloofsvoorstellingen. Analyse van een devotie- en missieperiodiek van de

   Redemptoristen: Het Sint Gerardusklokje 1928-1987

* Het Tweede Vaticaans Concilie: een zaak van alle gelovigen

* Ruimte voor liturgie: enkele notities over de analyse van heilige plaatsen

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

* Un emploi de haut non et d'une rapport modique' De benoeming van kanselier van Oostenrijkse Hof van 

  Gelre, 1720-1794

* De opheffing van het Antonietenklooster te Maastricht

* Sleinada: een onbetrouwbare bron voor de historie van de bokkerijders

* Het Maastrichtse Tribunaal Supérieur (einde 1794-begin 1796)

* De lotgevallen van het archief van de Duitse Orde in de Nieuwen Biesen te Maastricht

* Der Priesternachwuchs in Bistum Lüttich zwischen 1802 und 1815

* De armoedigste provincie des Rijks (1820-1940)

* De pastoriegoederen van Ottersum

* Martin Cudell (1773-1845) en de Romeinse weg van Tongeren naar Jülich

* 'Een schuldig pligt-verzuim?' Petitiebewegingen in Limburg tot herstel van grieven, 1820-1830

* Migranten en optanten. De uittocht van de Maastrichtse bovenlaag na de Belgische opstand nader beschouwd

* H.H.J. Peters, leraar te Rolduc, en het tijdschrift De Middelaer (1840-1843)

* Stemming en stemming maken, Noordoost-Limburg in het voorjaar van 1848

* Limburg-Maastricht-Thorbecke, 1848-1853

* Onderwijscongregaties en vrijheid van vereniging: een aspect van de schoolstrijd in Limburg 1857-1859

* Kerk en cultuur in conflict. J.A. Paredis en het Roermondse amateurtoneel in de jaren veertig van de

   negentiende eeuw

* Verzamelaars van schilderijen te Roermond voor 1850

* 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

Werken 16 Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen (leden € 10,= / niet leden € 12,50)

Notailële rechtsgeschiedenis

* Signum nominis. Bijdrage tot de typologie van middeleeuwse notaristekens

* Keizer Karel en zijn betekenis voor het notariaat in de XVII Provinciën. Het examen en de admissie van imperiale

  notarissen 1531-1555

* Een wegens ambtsmisbruik te Rudolstadt vervolgde notaris ± 1725



* De notarisopleiding in België 19de-20ste eeuw

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

* Bezint eer je bemint. De rechtspraak van de Staatse Raad van Brabant inzake eenzijdige verbreking van

   trouwbeloften

* …Want remicteren es princelic? Enkele opmerkingen over het remissierecht in het Overkwartier van Gelre ten

   tijde van de Aartshertogen

* Communicatoir procederen

Institutionele rechtsgeschiedenis

* Vrijheidsrechten in het middeleeuwse Bossche recht

* Een gemeine landtsregierung voor Gelre en Zutphen? De mislukte pogingen om n het gewest Gelre en Zutphen tot

  één College van Gedeputeerde Staten te komen

* Ambtsvergaderingen in het ambt Montfort. Een onderzoek naar belangenbehartiging en vertegenwoordiging

  van het platteland, met name in de achttiende eeuw

Moderne rechtsgeschiedenis

* De zeventiende en achttiende eeuwse boeken in de collectie Stas van de Stadsbibliotheek Maastricht

* Benoemingen in Limburg en het recht 1890-1981

* De publicaties van prof. Mr. LJ van Apeldoorn in de jaren 1940-44

Werken 18 Annales Gangeltenses, 2 delen (leden € 18,= / niet leden € 22,50)

* Jacobus Kritzraedt, Leven en werken

* Bronnenonderzoek van Kritzraedt

* Het manuscript van de Annales Gangeltenses

* Jocobus Kritzraedt, Annales Gangeltenses, proloog

* Jacobus Kritzraedt, Annales Gangeltenses, epiloog

* Jacobus Kritzraedt, Annales Gangeltenses

Werken 19 Wordt voor Recht gehalden (leden € 18,= / niet leden € 22,50)

*Schepenen op het platteland in Midden- en Noord-Limburg voor 1350

* De repartitie van de grote bede in het hertogdom Gelre, in het bijzonder het Overkwartier van Roermond, 1532-1713

* Luikse invloed op de wetgeving van het Duitse Rijk. Het appelverbod in strafzaken, 1530

* De oprichting van de nieuwe bisdommen in de Nederlanden en de translatione episcopi. Het bisdom Roermond. 

  juridische adviezen en kerkelijk recht

* Ten respecte van de liberteyt van de twee religies. Het Maastrichtse simultaneum als rechtsbeginsel, 1632-1794

* De collectes Hillensberg en Loyens in de stadsbibliotheek Maastricht

* De kanunnik Joannes Stuben als auctor intellectualis van het Rijks-vorstendom Thorn 1688-1721

* Zur Abkurtzung unnötiger Processualweitlaufigkeiten. Een bijdrage over de geschiedenis van het Hof van

  Appel te Thorn 1718-1795

* Bronnen betreffende het Hof van Appel te Thorn 1718-1795

* Twee onbekende brieven over bokkerijdersprocessen

* Een achttiende-eeuws leerboek over de huwelijkgoederengemeenschap naar Gulliks-Bergs recht

* Een onrechtmatige arrestatie tijdens de kermis van de St-Servaas te Maastricht anno 1789

* Het begin van het gevangeniswezen in het departement Nedermaas

* De geschiedenis van het Nederlandse Nationaliteitsrecht in de negentiende eeuw

Werken 20 In hoede van rechte gekeerd (leden € 25 / niet leden € 30)

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

* Het leengerecht te Montfort. Leenrechtspraak in het Overkwartier van Gelder in de 16e 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 (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 (Bram van Hofstraeten)

* 'Cort onvertogen recht' te Thorn in 1651. De momboir des heren tegen Heyn Meuwissen van Kinroy (A.M.J.A. Berkvens)

* De Geheime Tribunalsrath Johann Koenen en de visitatie van het Justiz-Collegium in Gelre, 1768-79 (A.M.J.A. Berkvens)

* Draconische straffen voor een arglistige dievegge. Aantekeningen n.a.v. een arrest van 29 juli 1829 (H.J.O. Martens)



Werken 21 De 13e-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en St-Pieter (leden € 25/niet-leden € 30)

   Prof.mr. P.L. Nève, 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

Werken 22 Plakkaten, ordonnanties en circulaires voor Pruisisch Gelre (€ 40 afhalen/€ 47,50 per post)
  A.M.J.A. Berkvens, Plakkaten, ordonnanties en circulaires voor Pruisisch Gelre (1713-1798). Plakkatenlijst Overkwartier

       deel 3

Werken 23 Licht op het zonneleen Gronsveld (€ 37,50 afhalen / € 47,50 per post)

   Th.J. van Rensch, Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddellijke graafschap 

       Gronsveld, elfde eeuw tot circa 1695

Werken 24 Cijnsregister (14e eeuw) van Lenculen en Maastricht (€ 20 afhalen / € 27,50 per post)
   Geertrui Van Synghel en Paul Nève, Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen 

        en Maastricht. Bron voor de historische topografie van Maastricht en omgeving


