Notulen ALV LGOG van 15 oktober 2011 te Helden
Aanwezig (conform presentielijst): de bestuursleden K. Majoor (voorzitter), mw. J.
Jongeling (secretaris), M. van den Munckhof, M. Veelen, P. Wolters, E. Haanen
(adviseur) en H. Boersma (directeur) en de leden T. Hendricks, E. Slenter, mw. Th.
Slenter-Lawijsen, mw. A. Koonen-Nicolaye, J. Vissers, mw. Vissers, P. Lambriex, H.
Steegs, W. Steegs, mw. M. Bollen-Bussemakers, G. Wegberg, mw. L. Wiggers, F. Groot
Bruiderinck, J. Janssen, F. van Wijlick, H. Huijs, M. Walter, J. Peeters, W. Vroomen, F.
van der Steen, G. Halmans, A. Coopmans, L. Ortmans, Ch. Meijs, J. Kusters, G. van
Horne, A. Snellen, mw. A. Snellen-Huberts, L. Spronck, mw. T. Wolters, R. Vroomen, N.
Bollen, mw. E. Tempelman-Derks, G. Tempelman, mw. H. Kerkhof, Th. Hermse, mw. L.
van Hees, mw. H. Louwers, P. Wegberg, P. Korten en T. van Reen.
Afwezig (m.k.): de bestuursleden A. Jacobs, P. Caljé, P. Tummers (adviseur) en mw. B.
de Fraiture en de leden S. Vrancken, F. Bouts, mw. E. Peerboom-van der Meer, J. Mans,
P. Schulpen, F. Hovens, K. Förster, G. Venner, F. de Kok, W. Moorman, mw. L. DirksJanssen, mw. I. Lommen-Salden, P. Jongen, mw. Köhnke en L. Neervoort.

1. Welkomstwoord door de waarnemend voorzitter van Kring Venlo, de heer H.
Huys.
De heer Huys heet allen van harte welkom in Helden, dat valt onder de kring Venlo.
De heer Van der Steen, die al bijna 50 jaar lid is van deze kring, krijgt de gelegenheid
een boek aan te bieden aan het bestuur. Het betreft ‘Bestuur en bevolking van Helden
door de eeuwen heen’ dat hij aan de voorzitter overhandigt.
2. Welkomstwoord door dhr. R. Janssen, o.a. wethouder van Cultuur van de
gemeente Peel en Maas.
De heer Janssen verwelkomt bestuur en leden van het LGOG in het nieuwe
streekmuseum ’t Land van Peel en Maas. Dit gebouw is, met ondersteuning van de
gemeente, tot stand gekomen dankzij veel eigen werkzaamheid van vrijwilligers.
Deze zelfstandigheid is al vanaf de Romeinse tijd typerend voor Helden en de
gemeente Peel en Maas.
De heer Janssen onderstreept zijn interesse voor geschiedenis door ter plaatse lid te
worden van het LGOG.
3. Opening door de voorzitter van LGOG, de heer C.J.J.S. Majoor.
De voorzitter is blij met de goede opkomst op deze mooie locatie. Hij attendeert op de
boekenmarkt achter in de zaal waar ook de heer Ton van Reen present is. Deze is
zowel lid van de kring Venlo als bekend (kinderboeken)auteur.
De berichten van verhindering worden doorgegeven. Het vervult de voorzitter met
trots de heer Caljé te feliciteren met de prof. Van Winterprijs, voor het beste boek
over regionale geschiedenis.
4. Mededelingen
Onlangs is de heer Leon Frissen afgetreden als gouverneur. Aan deze functie is het
erelidmaatschap van het LGOG verbonden. De heer Theo Bovens is de nieuwe
gouverneur. Binnenkort zullen wij hem het erelidmaatschap aanbieden. De heer
Bovens is ruim 25 jaar lid van het LGOG en was tot voor kort actief in de commissie
bronpublicaties. Wij zijn er van overtuigd dat de heer Bovens de activiteiten van het
LGOG zal bevorderen.
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5. Vaststelling notulen ALV 16 april 2011 (Sittard)
Aan de lijst van afwezigen moet worden toegevoegd: dhr. P. Lambriex.
Pagina 1 onder 1. Deze kring betrof eerder nog Sittard. Inmiddels is het verzorgingsgebied vergroot tot De Westelijke Mijnstreek (DWM) (lees: Bij de vorige ALV in
Sittard droeg de Kring nog de naam ‘Sittard’. In 2007 is de naam gewijzigd in kring
De Westelijke Mijnstreek).
Pagina 2. onder 6h. Korten (lees: Corten).
Met deze aanpassingen wordt het verslag, onder dankzegging aan de secretaris
vastgesteld.
6. Ontwikkelingen binnen de vereniging
6a. Jubileum 2013
Het jubileumjaar komt snel dichterbij. Er wordt hard gewerkt aan de Nieuwe
Geschiedenis van Limburg (NGL), waarvan de heer Paul Tummers redactievoorzitter
is. Enkele hoofdstukken zijn al gereed en de tekstproductie ligt op schema. Via een
aparte stichting is ook de financiële kant afgedekt. Voor realisatie zijn er voldoende
middelen en concrete toezeggingen, totaal ter grootte van € 245.000,-.
Voor een mooi jubileumprogramma is met medewerking van alle kringen, secties en
commissies een Jubileumcommissie ingesteld. Elke maand zal er een activiteit in de
provincie zijn onder het motto ‘Waar het LGOG de brede stroom der Maas volgt’.
Enkele ideeën hiervoor zijn een boottocht over de Maas vanaf Maastricht en een
historische optocht met reuzen en kabouters. Het Limburgs Museum biedt in 2013 de
tentoonstellingen ‘Limburg in prenten en schilderijen’ aan. Andere bruikleennemers
worden ook uitgenodigd om onze collectie te exposeren.
Naast de Jubileumcommissie komen er nog commissies voor PR en jeugd. Dit is een
zeer welkome aanvulling.
De heer Lou Spronck meldt dat op 17 november aanstaande een bijeenkomst bij
Selexyz in Maastricht wordt gewijd aan de NGL.
De heer Coopmans oppert een stand op de Floriade in te richten met dit onderwerp.
Ander idee is volgend jaar de ALV te op het terrein van de Floriade te houden.
De heer Lambriex adviseert voor PR contact op te nemen met Ronald Dear, die
uitstekend werk heeft geleverd als voorlichter bij de Heiligdomsvaart.
6b. Collecties LGOG
De commissie Collecties staat onder voorzitterschap van de heer Louis Berkvens. De
directeur, de heer Henk Boersma is lid van deze commissie en doet verslag. De
verdwijning van de kop van Septimius Severus heeft deze commissie een nieuwe
impuls gegeven. Onze collecties zijn voor vele miljoenen verzekerd. Het is ook onze
plicht deze collecties goed te beheren.
Zoals ook in de Publications vermeld is, gaat het om grote aantallen objecten die nu
opnieuw worden geïnventariseerd. Het gaat onder meer om munten, penningen,
prenten, schilderijen, middeleeuws houtsnijwerk, archeologische vondsten en
Limburgensia. Hieronder bevinden zich ook vele niet eerder gecatalogiseerde prenten
in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Hiervan was niet bekend dat
deze op Limburg betrekking hadden. Het nalopen van de vele onderbruikleennemers
vergt veel werk. De verwachting is dat dit werk in 2012 wordt afgerond met nieuwe
bruikleenovereenkomsten. Plan is om alle nieuwe gegevens in 2013 in de Publications
op te nemen en deze tevens via internet toegankelijk te maken.
Grote dank en respect wordt betuigd aan de vele vrijwilligers voor hun inzet.
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6c. Canon van Limburg
De heer Jeu Veelen is secretaris van de commissie en doet verslag.
De Canon van Limburg is primair bedoeld om de geschiedenis in het onderwijs
levend te houden. De workshops voor het onderwijzend personeel vorig jaar waren
een succes met circa 75 deelnemers. Uit een enquête blijkt dat de workshops als nuttig
en waardevol worden gezien. Limburg sluit ook aan bij de Karavaan, de landelijk
georganiseerde nascholingsdag. Ton van Reen verleent hieraan medewerking.
Momenteel wordt gezocht naar verhalenvertellers in de klas over thema’s uit de
Canon.
6d. PWS-prijs
De ProfielWerkStuk-prijs (PWS-prijs) is in het leven geroepen om de hogere klassen
van het middelbaar onderwijs bij de geschiedenis te betrekken. De prijs is een bedrag
van € 500,-, een oorkonde en een mooi beeldje. Er is veel reclame voor gemaakt, maar
helaas zijn weinig inzendingen ontvangen. Nieuwe wegen worden gezocht, onder
andere via de docenten, om de jeugd te bereiken
6e. Commissies in oprichting
• De commissie Bronpublicaties is gestart met de heer Gerard Venner als voorzitter.
De plaats van de heer Bovens is nu ingevuld door de heer Leo Wessels.
• De heer Lou Spronck, voorzitter van de commissie Literatuurgeschiedenis, licht
de voortgang toe. De doelstelling is helder en de opzet wordt in december
gepubliceerd. Het betreft de geschiedenis der letteren in Limburg. Uitgegaan
wordt van een ‘kapstok’ als model, waaraan de verschillende ‘jassen’ (denk aan
dialect, Frans, Duits en Neolatijn en een bloemlezing van voorbeelden) worden
gehangen. Daarnaast wil de commissie studies verrichten die inzoomen op
personen, thema’s en ontwikkelingen. Na eventuele reacties op de opzet, gaan de
auteurs aan de slag. De gegevens zouden beschikbaar moeten worden gemaakt via
een database bij Centre Céramique. De commissie ijvert voor een Limburg Portaal
in de Database voor de Nederlandse Letteren (DBNL), met bijvoorbeeld de St.Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke.
• In november worden nadere afspraken gemaakt met kandidaten voor de
commissie Kunst- en Architectuurgeschiedenis.
• Voorts zijn er ideeën voor een commissie Industriële geschiedenis en voor
Muziekgeschiedenis. Aanbevelingen hiervoor van harte welkom.
6f. Enquête
Directeur Henk Boersma geeft uitleg over de enquête die Tim Jost van de Fontys
Hogeschool voor het LGOG heeft uitgevoerd. De respons was voldoende voor een
goede representatie. De resultaten worden opgenomen in de Maasgouw. Enkele
interessante resultaten:
• 50% van de leden is in Limburg geboren (de rest dus niet),
• 92% van de leden is man, 8% vrouw (hetgeen niet wordt gestaafd door de
samenstelling van het gezelschap in de zaal),
• 22% is actief in het historisch werkveld (de rest dus niet),
• 74% bezoekt regelmatig de lezingen (veel actieve leden) en
• 95% van de leden is tevreden over de activiteiten.
Daarnaast zijn vele suggesties gedaan die nog moeten worden uitgewerkt.
De heer Tempelman (DWM) maakt uit de gegevens op dat 93% ontevreden is over de
contributie. De voorzitter zegt toe dit uit te laten zoeken1.
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Dit betreft een misverstand. Het kopje bij de 93% was: contributie is voldoende (lees: goed). De andere
uitkomsten zijn: 2% vindt de contributie te laag en 5% te hoog.
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De heer Lambriex informeert waarom er relatief weinig nieuwe leden zijn. Dit wordt
bij 6g toegelicht.
6g. Ledenwerving
Per jaar houden de uitschrijvingen (veelal op basis van leeftijd) de aanmeldingen in
evenwicht. Jaarlijks zijn er 125 nieuwe leden nodig om het ledenbestand op peil te
houden. Ledenwerving blijft dus de aandacht vragen. Onder meer Parkstad is daar
zeer actief in geweest. De heer Van den Munckhof adviseert mensen die geen lid zijn
van het LGOG en toch (betaald) de lezingen bezoeken persoonlijk te benaderen.
Overigens is er dilemma bij dergelijke activiteiten. Enerzijds wil LGOG wervende en
uitnodigende activiteiten organiseren om nieuwe leden aan te trekken. Anderzijds wil
het LGOG exclusief voor de eigen leden zijn. Ook bij het niveau waarop de
activiteiten aangeboden worden moeten keuzes gemaakt worden. Het LGOG
kenmerkt zich door hoge kwaliteit, maar we willen tevens een breed publiek
aanspreken. Dit verdient nadere aandacht. Zeker gezien het feit dat leden trouw zijn
en zeer lang lid blijven.
6h. Verenigingsspeld
De voorzitter constateert, ook vandaag weer, dat de speld veel en met trots gedragen
wordt. Het is zowel een blijk van waardering als goede reclame.
6i. Meerdaagse studiereizen
De heer Antoine Jacobs is de actieve voorzitter van de commissie Meerdaagse
Studiereizen, waarvoor het Genootschap hem zeer erkentelijk is. In 2011 stonden in
Picardië vele kathedralen op het programma, evenals sporen uit de 1e Wereld Oorlog.
De enquête wijst uit dat de deelnemers zeer tevreden zijn over deze reis. Dank aan de
vrijwilligers die veel tijd staken in organisatie en begeleiding.
In 2012 is Sussex de reisbestemming. In samenwerking met de sectie Archeologie en
de Sussex Archeological Society wordt bij een van de reizen bijzonder aandacht
geschonken aan archeologie (denk aan de Piltdown men). Verder staan diverse
kastelen, tuinen en een enkele kathedraal op het programma. Er is al een mooi hotel
gereserveerd. Inschrijving op een van de vier reizen mogelijk vanaf publicatie in de
Maasgouw van december.
6j. Beheer Erfgoed
Kring Venlo heeft onlangs tegen het herontwikkelen van het Kazernekwartier een
zienswijze ingediend. Het Dagelijks Bestuur is van mening dat het LGOG als
rechtspersoon geen partij is in bezwaar- en beroepsprocedures. Wel kan ondersteuning
worden verleend aan kringen, commissies en secties. Het DB onderschrijft het
objectieve belang van de zienswijze Venlo, maar er is geen belang voor het
genootschap als geheel. En voor verdere juridische stappen is wel een rechtspersoon
nodig.
De heer Willem Vroom van de kring Venlo licht toe dat hun zienswijze er een van de
130 was. Steun is ook ontvangen van de AVL en kring Weert. De kring is ook
statutair bevoegd een zienswijze in te dienen. Volgende ALV zal verslag worden
gedaan. Mogelijk wordt op advies van Rob Paulussen van de AVL een werkgroep
ingesteld.
De voorzitter onderschrijft het belang van gedegen onderzoek en het opkomen voor
cultuurhistorische belangen. Hij wijst wel op de kans van tegenstrijdige belangen en
het in de waagschaal stelen van relaties met besturen. Alternatief is het oprichten van
een onafhankelijke actiegroep. De heer Spronck wijst in dit verband op ervaringen bij
de ENCI in Maastricht. Deze kring heeft er voor gekozen buiten de politiek te blijven,
maar het gemeentebestuur wel regelmatig te informeren en attenderen op dergelijke
zaken. Mevrouw Wiggers adviseert het dossier ENCI te raadplegen.
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7. Vaststelling begroting 2012
Er zijn geen opmerkingen bij de begroting. De vergadering stemt in met de begroting.
8. Bestuursverkiezing
De heer Stefan Vrancken heeft node zijn functie als penningmeester beëindigd
vanwege drukke zakelijke werkzaamheden. Het bestuur heeft de heer Peter Korten
bereid gevonden op zo korte termijn voor een half jaar deze taken waar te nemen. Hij
is in de periode 2002-2010 ook bestuurslid geweest. Het bestuur spant zich in zo snel
mogelijk een nieuwe penningmeester te vinden. Het streven is deze tijdens de
volgende ALV (21 april 2012) te benoemen.
De vergadering benoemt de heer Korten bij acclamatie tot bestuurslid.
9. Uitwisseling ervaringen uit Kringen, Secties en Commissies
De voorzitter benadrukt het belang van de kringen, secties en commissies als hart, ziel
en ruggengraat van het LGOG. Tweemaal per jaar wordt in KSC-verband vergaderd.
Hij geeft graag gelegenheid de laatste nieuwtjes uit te wisselen.
De heer Tempelman (DWM) memoreert het 60 jarig jubileum. Op 19 november 2011
is er in dit kader een lezing over de Limburgse identiteit. De uitnodigingen worden
via bureau verspreid. De kring geeft een boek uit over de 19 voormalige gemeenten in
deze regio. Dit boek is bij voorinschrijving te reserveren.
De heer Tempelman tipt de Jubileumcommissie over het monumentenboek dat in
Sittard-Geleen door voornamelijk LGOG-leden is opgesteld.
De voorzitter complimenteert DWM met alle activiteiten.
De heer Peter Korten meldt dat kring de Aldenborgh uit Weert op 15 december 2011
Roermond bezoekt. Dit vanwege de presentatie van de 20e Spiegel van Roermond
tijdens een avondvullend programma met muziek en historische voordrachten.
De heer Coopmans adviseert de onlangs gelanceerde website
www.limburgserfgoed.nl in de Maasgouw op te nemen. Deze website is vanuit het
Bibliotheekhuis opgezet en fungeert als portaal voor andere organisaties. De
voorzitter voegt hier aan toe dat de website van het LGOG goed en veelvuldig wordt
gebruikt.
Een lid uit Geldern nodigt ons uit om de grens over te gaan. We zijn van harte
welkom op hun jaarvergadering op 20 november 2011.
Tot slot wordt nog melding gemaakt van het kaartenproject in Venlo. Dit betreft een
geografisch dekkend informatiesysteem dat via de mobiele telefoon toegankelijk is.
10. Rondvraag en sluiting.
In 2012 liggen de volgende data voor de ALV vast: 21 april door kring Roermond (of
Floriade?) en 27 oktober door kring Parkstad.
De suggestie wordt gedaan voor het jubileum in 2013 het predicaat ‘Koninklijke’ aan
te vragen. Dit is al in voorbereiding.
Ander advies is de Maand van de Geschiedenis te betrekken bij onze activiteiten.
De heer Van Reen uit zijn bezorgdheid over ‘ontlezing’ en sluiting van bibliotheken.
Slechts 8% van de kinderen leest. Hij vreest dat het LGOG de 200 jaar zo niet haalt.
Hij adviseert, ook in het kader van het jubileum, een makkelijk te lezen tijdschrift
voor de jeugd te maken (cross-over). De voorzitter zegt dat dit de aandacht heeft van
de commissie Educatie. Er is een mooie taak weggelegd voor opa’s en oma’s om
bijvoorbeeld voor te lezen. In de Jubileumcommissie zijn sagen en legenden, alsmede
het bevorderen van het vertellen ook aandachtspunt. Ton van Reen meldt zich
hiervoor aan.
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Onder dankzegging aan kring Venlo voor de organisatie en de aanwezigen voor hun
aandacht en aanwezigheid, sluit de voorzitter om 13 u de vergadering.
J. Jongeling, 28 november 2011

6

