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Activiteit:  Viering van het 50-jarig bestaan van de LGOG Kring Valkenburg & 

Heuvelland gecombineerd met de heemkundecontactdag voor de regio’s 

Valkenburg & Heuvelland en Parkstad 

Wanneer: zondag 23 april 2023 van 10.30 tot 16.00 uur 

Waar: Kloosterbibliotheek, Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem 

 

 

 

Op 23 april 2023 bestaat de Kring Valkenburg & Heuvelland van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap 50 jaar. Dat vieren wij met leden van het LGOG en met 

bestuursleden van de heemkundeverenigingen in de regio’s Valkenburg & Heuvelland en 

Parkstad. Wij combineren namelijk de viering van ons 50-jarig bestaan met de 

heemkundecontactdag die de LGOG Kringen Parkstad en Valkenburg & Heuvelland elk jaar 

organiseren voor de heemkundeverenigingen waarmee zij samenwerken. De bestuursleden van 

deze heemkundeverenigingen en leden van het LGOG zijn van harte welkom bij het hele 

onderstaande programma dan wel bij delen daarvan. Voor de ontvangst bij het 

ochtendprogramma en voor de lunch is het noodzakelijk zich vóór 15 april 2023 per mail 

op te geven bij k.schaapveld@ziggo.nl. Aan ontvangst en lunch zijn geen kosten verbonden 

voor leden van de heemkundeverenigingen en het LGOG. Het concert kan ook worden 

bijgewoond door geschiedenisliefhebbers die niet lid zijn van het LGOG of de 

heemkundeverenigingen. Hieraan zijn geen kosten verbonden en aanmelding is niet nodig. 

Vlak voor het concert houden wij de reglementaire korte jaarvergadering van de LGOG Kring 

Valkenburg & Heuvelland. Deze is alleen voor leden van de LGOG Kring Valkenburg & 

Heuvelland toegankelijk. 

 

Het programma is als volgt: 

 

10.30-11.00 ontvangst met koffie en vlaai 

11.00-11.10 welkomswoord door Kees Schaapveld 

11.10-11.40 presentatie over 50 jaar Kring Valkenburg & Heuvelland door Lambert Jacobs 

11.45-12.15 presentatie over archeologisch onderzoek in het Heuvelland door Niels van Waveren 

12.30-13.30 lunch met soep en broodjes 

13.30-14.00 jaarvergadering LGOG Kring Valkenburg & Heuvelland 

14.00-16.00 concert met muziek uit de periode 1560-1680 door het ensemble Ultreya en Pandora, 

met historische toelichting door Kees Schaapveld 



 

Toelichting: 

 

Kring Valkenburg & Heuvelland 50 jaar 

 

Al in 1899 werd de Historische Kring Valkenburg opgericht. Er is sindsdien een lange rij namen 

van personen te noemen die zich actief hebben bezig gehouden met de geschiedenis van 

Valkenburg, zoals bijvoorbeeld Pierre Cuypers, Theodoor Dorren en pastoor Ad Welters. 

Driekwart eeuw na haar oprichting werd op 23 april 1973 de Historische Kring Valkenburg 

onderdeel van het LGOG onder de naam Historische Kring “Het Land van Valkenburg.” Met 

behulp van een power point presentatie wil de spreker een kort overzicht geven van de 

ontwikkeling van “Het Land van Valkenburg” tot de huidige LGOG Kring “Valkenburg & 

Heuvelland.”  

Lambert Jacobs (1948) is historicus en sinds enkele jaren bestuurslid van de Kring “Valkenburg 

& Heuvelland”. Hij heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan over de stadsgeschiedenis 

van Maastricht en haar regio. Thans werkt hij samen met Kees Schaapveld aan een geschiedenis 

van Zuid-Limburg in de achttiende eeuw. 

 

Archeologisch onderzoek in het Heuvelland 

 

De lezing wil inzicht geven in de resultaten van de laatste 25 jaar archeologisch onderzoek in het 

Heuvelland. Om dit een beetje in te kaderen wordt kort het verloop van de ontwikkeling op dit 

gebied in Nederland aangehaald en het effect daarvan op gemeentelijk niveau. Aansluitend richt 

de presentatie zich op de ligging van het Heuvelland, een indicatie van de aard van dit landschap 

middels de mogelijkheden die de bodemopbouw binnen dat gebied in het verleden bood voor 

gebruik en bewoning en de daaraan te koppelen archeologische verwachting. Natuurlijk kunnen 

voorbeelden van wat al bekend was en wat daar de laatste 10/15 jaar aan nieuwe kennis winst bij 

is gekomen niet ontbreken en wordt afgesloten met datgene wat daarvan nu toch echt wel best 

bijzonder genoemd mag worden. 

Mevrouw Niels van Waveren komt oorspronkelijk uit Zeeland maar na haar studie archeologie in 

Leiden is zij direct naar Limburg verhuisd om daar voor de gemeente Maastricht in de pandtuin 

van de pastorie bij de Basiliek van OLV deel te nemen aan een opgraving. Na ook enkele jaren 

ervaring opgedaan te hebben in bodemonderzoek bij een onderzoeksbureau in Roermond en 

meerdere jaren als adviserend medewerker bij de provincie Limburg te hebben gewerkt, heeft zij 

als projectleider archeologie vanuit de afdeling infra voor de provincie het archeologisch 

onderzoek voor de Buitenring Parkstad Limburg begeleid (2010 - 2013). Momenteel is zij - naast 

veldarcheoloog in Zuid-Nederland - alweer enkele jaren adviseur archeologie van de gemeenten 

Meerssen, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals. 

 

Muziekpresentatie 

 

In de muziekpresentatie horen we onder andere liederen van de Beeldenstorm in Sint-Truiden 

(1566), de slag bij Mook (1574), de verovering van Maastricht door Parma (1579), de verovering 

van Maastricht in 1632 door Frederik Hendrik en uiteindelijk de aanval van Lodewijk XIV 

(1672-1673). Het Wilhelmus kan een rode draad zijn. Natuurlijk horen we het lied in zijn 

originele versie (Valerius), maar het komt ook voor in werk van Van Eyck. De liederen worden 

gecombineerd met instrumentale muziek van Cypriano de Rore (werkte aan het hof van 

Margaretha van Parma), Orlando Lassus, Jacob van Eyck, Sweelinck, Constantijn Huygens en 

anderen. De gebruikte instrumenten zijn of historische instrumenten uit de 17e eeuw, dan wel zelf 

(na)gebouwd. De uitvoering gebeurt door Ultreya en Pandora, met als bezetting: Willem 



Carpentier, verteller, zang, doedelzak; Martina Diessner: draailier, cister, sleutelviool, zang; 

Marcel Ketels: fluiten en dulciaan; Bart Roose: luit, barok-gitaar, aartsluit, percussie; Peter Van 

Wonterghem: doedelzak, hakkebord; Xavier Verhelst: gamba’s. 

 

 


