Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht Koninklijk LGOG over het jaar 2016
Kringbestuur
Op 31 december 2016 was het Kringbestuur als volgt samengesteld:
- drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter;
- drs. M.F.A. (Monique) Dickhaut, vicevoorzitter en penningmeester;
- dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris;
- drs. K. (Kris) Förster, lid;
- dr. F. (Fred) Cammaert, lid;
- mr. L.T.M. (Lucy) Willems, lid;
- dr. A. (Annemieke) Klijn, lid.
Tijdens de ALV op 4 april nam vicevoorzitter prof. dr. Ernst Homburg afscheid als
bestuurslid en werd dr. Annemieke Klijn gekozen in het bestuur. Het vicevoorzitterschap
werd overgenomen door drs. Monique Dickhaut.
Er werd vijf keer vergaderd.
Leden
Op 1 januari 2016 telde de Kring 616 leden, op 31 december 2016 had de Kring 646 leden.
Activiteiten
Lezingen
(Deze lezingen werden gehouden in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht m.u.v. de
novemberlezing die plaatsvond in het auditorium van de Jan van Eyck-academie,
Academieplein 1 te Maastricht.)
4 januari: Frank Steijns, De carillons van Maastricht (92 belangstellenden)
1 februari: drs. Henk Stoepker, Het vroegmiddeleeuwse klooster te Susteren (82 belangstellenden)
7 maart: dr. Erwin Steegen, Zoeken naar Mercurius. Het aanhaken van Maastricht op internationale
commerciële netwerken, 500-1800 (89 belangstellenden)
4 april: dr. Jacques van Rensch, Bestuur in het graafschap Gronsveld in de 18e eeuw (116
belangstellenden)
3 oktober: dr. Lou Spronck, Over de ‘Geschiedenis van de literatuur in Limburg’ (134
belangstellenden)
7 november: dr. Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’.
Sociaal-ruimtelijke aspecten van het Boschkwartier-Oost, 1829-1904 (140 belangstellenden)
12 december: prof. dr. Leonie Cornips, Hoe dialecten veranderden in Maastricht en Limburg
en wat is een dialect eigenlijk?Taalstandaardisering en taalverandering (102
1

belangstellenden)
Historisch Debat
24 april: Historisch Debat in de centrale hal van Centre Céramique over het thema ‘Migratie, motor
van onze geschiedenis’. Sprekers waren: prof. Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis aan de
universiteit van Leiden en hoofd onderzoek aan het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis in Amsterdam; dr. Serge Langeweg, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan
Museumplein Limburg en aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op het proefschrift Mijnbouw
en Arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers
tussen 1900 en 1965; drs. Theo Bovens, gouverneur van Limburg. (120 belangstellenden)
Excursies
30 april: Op bezoek bij de buren in Riemst (thematische wandeling). Na een inleiding op de
geschiedenis van Riemst door Ludo Melard (voorzitter van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap Riemst) volgde een rondleiding door het dorp Millen (eveneens verzorgd door
de heer Melard), met aandacht voor o.a. de St. Stefanuskerk, de Hof van Effertingen,
verschillende boerenhoeves en het monumentale Tolhuis. (25 deelnemers)
10 en 11 mei: Lieux de Mémoire (avondexcursies). Deze excursies stonden in het teken van de
maquettes van Maastricht. Op 10 mei werden we in Centre Céramique ontvangen door Jos
Notermans die een toelichting gaf bij de kopie van de Franse maquette. Daarna wandelden
we naar het mouthuis van Brouwerij Bosch, waar Jan van Dam vertelde over de maquette van
Maastricht in 1867. Op 11 mei werd de maquette van Sigismund Tagage bezichtigd met uitleg
door Lidwien van den Boorn. Daarna werd de Helpoort bezocht, waar Leo Lamberti een
toelichting gaf bij de historische collectie over de vestingstad. (26 deelnemers)
14 mei: excursie naar Waterloo. Twee deskundige Waterloo-gidsen leidden ons rond. De
Heuvel met de leeuw en het bekende Waterloo-panorama werd bezocht. Daarna maakte één
groep een wandeling over het slagveld; de andere groep maakte een wandeling bij de hoeve
van Hougoumont die een belangrijke rol speelde tijdens de veldslag. (27 deelnemers)
Familiemiddag
28 december (de kerkelijke feestdag van de Onnozele Kinderen): bezoek aan Lumière Cinema
Maastricht met een rondleiding in de voormalige Timmerfabriek van de Koninklijke Sphinx
gevolgd door de filmklassieker The General met in de hoofdrol Buster Keaton (29
deelnemers)
Ledenvergadering
Op 4 april vond de reguliere algemene ledenvergadering plaats, voorafgaand aan een lezing.
Voorafgaand aan de lezing in januari werd er voor de leden een Nieuwjaarsborrel
georganiseerd.
De verslagen van de diverse activiteiten zijn na te lezen op de website. Het jaarprogramma
werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel van een poster, boekenlegger,
website en persberichten.
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Sponsor
De Kring Maastricht werd gesponsord door ThissenGroutarsVrancken-Team Notarissen.
Veel dank gaat uit naar de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications.
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