KONINKLIJK
L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
LGOG Sectie Genealogie
Dhr. ing. F.C.A.J. Baltus
Secretaris
T. 06-21271797
E. e-mail:secr-sg@fredbaltus.nl

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering

Wanneer: Op zaterdag 17 mei 2014 van 13.00u. tot 17.15u.
Locatie:

Grand Hotel MONOPOLE, Nieuweweg 22, 6301 ET, Valkenburg a/d Geul

Sittard, 11 maart 2014.
Geacht lid,
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering,
De ALV is alleen toegankelijk voor leden, daarna zijn ook andere belangstellenden van harte
welkom.
Programma:
13:00 uur
Ontvangst in de Lounge.
13:30 uur
Aanvang jaarvergadering.
14:30 uur
Pauze en ontvangst overige belangstellenden.
15:00 uur
Aanvang Lezing door Lou Heynens te Valkenburg.
16:00 uur
Bezoek aan enkele historische plekken in Valkenburg en omgeving.
17:15 uur
Afsluiting.
Agenda voor de jaarvergadering:
1. Opening door de voorzitter de heer Bert van Laer.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 25 mei 2013 (zie LTG 2013-2, blz. 56) en van de
extra ledenvergadering van 12 oktober 2013 (zie LTG 2014-1).
4. Secretarieel verslag over 2013 door secretaris de heer Fred Baltus.
5. Financieel verslag 2013, begroting 2014 door de penningmeester de heer Marc Lemmens.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Redactioneel verslag over 2013 door de eindredacteur, de heer Funs Patelski.
8. Verkiezing bestuursleden.
Statutair zijn aftredend de heren Arno Coopmans en Marc Lemmens. Beide bestuursleden
hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode van 4 jaren.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10 dagen
voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.
9. Contributie.
10. Benoeming kascontrolecommissie.
11. Activiteiten seizoen 2014-2015.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
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De lezing:
DUBBEL VERWANT DOOR ONTVIJANDING
In 1945 werden in Limburg 22 kastelen en adellijke
landgoederen als Duits ‘vijandelijk vermogen’ door de
Nederlandse Staat geconfisqueerd. Van Gennep tot
Mheer betekende dat een dramatische breuk in de vaak
eeuwenoude eigenaars- en familiegeschiedenis. Voor
de voormalige eigenaren was het mogelijk tegen de
bezitsvervreemding in beroep te gaan. Deze dienden
zich in een ontvijandingsprocedure te laten
‘ontvijanden’, hetgeen een liquidatie van het vermogen
niet in de weg stond.
Recent onderzoek in de dossiers van het Nederlands
De parkzijde van Kasteel Oost te Valkenburg (foto Beheersinstituut (NBI) bracht een aantal verrassende
en saillante aspecten aan het licht. Door tevens de
Lou Heynens, 2013)
politieke gezindheid en de familienetwerken van de
van origine Duitse eigenaren – van wie een groot aantal tot de Nederlandse adel te rekenen vielen –
te belichten, ontstond er één groot familieverhaal met opmerkelijk veel personen die lid van de
nazipartij waren of anderszins het Hitlerregime hadden bevorderd. (Afbeelding toont kasteel Oost te
Valkenburg; een van de geconfisqueerde kastelen).
De spreker:
Lou Heynens,
verwierf enige bekendheid door zijn publicaties over adel en
kastelen, waaronder Kastelen in Zuid-Limburg (Zutphen 2005) en
Adel in ‘Limburg’ of de Limburgse adel (Maastricht 2008). Hij is
uitgever (en auteur) van de reeks Adel aan Maas, Roer en Geul
(2009-2011) en van het onlangs verschenen Geconfisqueerd
als ‘vijandelijk vermogen’ Het dossier Limburgse kastelen
(Valkenburg 2013). Veel van zijn essays en adellijke portretten
zijn een voortdurende oefening in wisselende gezichtspunten die
draaien om de vraag hoe edel de (nog)adel is. Zijn beschouwingen
gaan een verband aan met algemene morele en politieke kwesties
die de adel onderscheiden van de burger.
Excursie:
Alternatieven die in overweging zijn: De kasteelruïne of naar Kasteel Oost en verder de kastelen
Oud Valkenburg en/of Schaloun (mededeling volgt via de Nieuwsbrief).

Namens het bestuur van de Sectie Genealogie,
Fred Baltus (Secretaris).
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