
 

In deze nieuwsbrief: aankondigingen van lezingen, nieuwtjes, kennismaken 

met vrienden van het LGOG en een blik in onze collecties!  
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Jaargang 5, editie 105 

                21 september 2021  

 

Geachte leden en belangstellenden, 

 

September loopt op zijn einde, en dat betekent dat het weer bijna tijd is om De Maasgouw 

in te pakken. Wij gaan ervoor zorgen dat het tijdschrift deze week nog op uw mat ligt, zodat 

u alle interessante artikelen kunt lezen. Tot dan vind u hopelijk genoeg informatie in deze 

https://mailchi.mp/b7fd3bbdd98b/lgog-nieuwsbrief-weerterlogie-de-jezueten-een-verdwenen-orgel-en-de-gebruikelijke-rubrieken?e=9f45d85586


 

nieuwsbrief die u kan bezighouden. Zo zijn er weer een aantal activiteiten, komt De Maand 

van de Geschiedenis er weer aan, presenteert Kring Venlo een nieuwe website over hun 

projecten rondom 75 jaar bevrijding, en hebben we twee wandelingen die u kunt doen. Het 

is immers heerlijk nazomerweer, dus laat dat zeker niet aan u voorbij gaan!  

  

 

 

 

Agenda  
 

26/09 

Excursie: 'De ontwikkeling van het Maaspark Ooijen – Wanssum' 

 

27/09 

Walk of Peace 

 

05/10 

Cursus: Weerterlogie 

 

05/10 

Lezing door Odin Essers en Annemieke Klijn over 'De Jezuïeten als bruggenbouwers tussen 

Oost en West'  

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=821111ddfc&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=d79bdb6657&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=f865756542&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=a2c371faaa&e=9f45d85586


 

Excursie: "De ontwikkeling van het Maaspark Ooijen – Wanssum" 

 

Kring ter Horst organiseert op zaterdag 26 september een excursie naar het “Maaspark Ooijen-

Wanssum”, als vervolg op de lezing van 16 september. 

Vanwege de corona-maatregelen mag de groep niet groter zijn dan 30 personen. De excursie 

duurt ongeveer tweeëneenhalf uur en gaat deels te voet en deels met de auto. Ook moet men er 

rekening mee houden dat er vanaf de stopplaatsen ongeveer 50 meter gelopen moet worden om 

alles goed te kunnen overzien. Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid met de auto 

gaat. 

De groep wordt verdeeld in 3 kleine groepen van ieder 10 personen en voor iedere groep is een 

gids beschikbaar. Deze kleine groepen vertrekken ook op verschillende tijdstippen, namelijk om 

9.00 uur, om 9.30 uur en om 10.00 uur. Dit om te voorkomen dat men elkaar voor de voeten loopt. 

Aanmelden van tevoren is verplicht, wat betekent dat u zonder aanmelding niet deel kunt nemen. 

Aanmelden kan bij de secretaris tot 48 uur van tevoren via secretariaat@lgogterhorst.nl. Gelieve 

aan te geven met hoeveel personen u komt en in welke groep u ingedeeld wilt worden. 

 Groep 1: Start om 9.00 uur – einde voorzien om 11.30 uur 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=3607577de3&e=9f45d85586
mailto:secretariaat@lgogterhorst.nl


 

 Groep 2: Start om 9.30 uur – einde voorzien om 12.00 uur 

 Groep 3: Start om 10.00 uur – einde voorzien om 12.30 uur 

LGOG zal een definitieve indeling maken en zodra de excursie vol is ontvangt u bericht in welke 

groep u ingedeeld bent. Niet iedereen kan in groep 1! 

Personen die zich bij de aanmelding van de lezing ook al opgegeven hebben voor de 

excursie dienen dat nogmaals te bevestigen. 

Verder gelden ook hier de normale RIVM-regels: geen handen schudden, afstand houden, handen 

wassen en als u zich niet goed voelt of verkouden bent, thuis blijven. 

 

Waar: Parkeerplaats Hoogstraat Broekhuizen 

Tijd: 09.00 uur 

Kosten: Leden LGOG - gratis / Niet-leden €5 

Meer informatie: Klik hier. 

 

Walk of Peace 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=723676f060&e=9f45d85586


 

In het kader van de Vredesweek wordt op zondag 27 september weer een Walk of Peace / 

Stolpersteinewandeling georganiseerd. De start is om 14.00 uur bij de Gedachteniskapel voor de 

Algemene Begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen. 

Tijdens een wandeling van maximaal anderhalf uur zullen verhalen over het verleden rond oorlog 

en vrede aanleiding zijn om stil te staan bij onderdrukking en vrijheid in het verleden, heden en in 

de toekomst. Het lot van vluchtelingen, de Holocaust, maar ook verzet en het warm houden van 

de idealen van de bevrijding komen aan de orde. De wandeling voert ons over de begraafplaats, 

Sint Antoniusweg, Sint Franciscusweg, langs het Bernardinuscollege en als de tijd het toelaat over 

de Bekkerweg en het Tempsplein. Eindpunt: Pancratiusplein. Onze gids is Martin van der 

Weerden, docent geschiedenis en vredesactivist. 

Aanmelding is niet vereist. 

 

Waar: Start is bij de Gedachteniskapel voor de Algemene Begraafplaats aan de Akerstraat in 

Heerlen 

Tijd: 14.00 - 15.30 uur 

Kosten: Deelname is gratis 



 

Cursus Weerterlogie 

 

Op maandag 5 oktober 2020 start de cursus Weerterlogie weer als vanouds. In een serie van 

acht maandagavonden verzorgen enkele enthousiaste experts een gevarieerde introductie in de 

cultuur en geschiedenis van Weert. Vanwege coronamaatregelen vindt deze editie niet plaats in 

clublokaal Antje van de Statie maar in Buurtcentrum Moesel in een opstelling die voldoet aan de 

corona-richtlijnen. De reeks eindigt met de feestelijke installatie van de nieuwe Weerterlogen. 

 

Deze avondcursus staat open voor iedereen met belangstelling en een warm hart voor Weert. Er 

is geen vooropleiding vereist. De opgedane kennis biedt ook een solide basis voor 

cultuurhistorisch actieve leden van onze en andere verenigingen. Met de opgedane kennis kan 

iedereen na afloop bijvoorbeeld familie en vrienden rondleiden door Weert en zo samen nog meer 

genieten van de stad en regio. 

Tijdens deze cursus zult u zich verdiepen in de volgende onderwerpen: 

 05 oktober: dr. Henk Hiddink - prehistorie en oudheid. 



 

 12 oktober: drs. John van Cauteren - middeleeuwen/Tachtigjarige Oorlog. 

 19 oktober: dr. Jos Wassink - zeventiende en achttiende eeuw. 

 26 oktober: dr. Joost Welten - Franse tijd. 

 09 november: Peter Korten - negentiende eeuw. 

 16 november: drs. John van Cauteren - kunst. 

 23 november: drs. Theo Schers - wereldoorlogen en interbellum. 

 30 november: drs. Frits Nies - opbouw en afbraak na WO II. 

Aanmelden kan door overmaking van het cursusgeld op bankrekening NL31RABO0176968334 

t.n.v. stichting De Aldenborgh Weert onder vermelding van ‘cursus’ en uw naam. Gelieve de 

deelname ook door te geven aan ons secretariaat via info@dealdenborgh.nl of 0495-651934. Bent 

u al Weerterloog, maar wilt u een les op herhaling? Stuur dan een e-mail of bel het Secretariaat. 

U bent van harte welkom! 

 

Waar: Buurtcentrum Moesel: Christinelaan 25, 6006 CJ Weert. 

Tijd: 19.00 - 21.00 uur 

Kosten: Deelnameprijs: € 121,- (betaling geldt als inschrijving). Voor leden LGOG en vrienden 

van de Aldenborgh € 111,-. 

Meer informatie: Klik hier. 

mailto:info@dealdenborgh.nl?subject=Aanmelding%20cursus%20Weerterlogie
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=274749cd84&e=9f45d85586


 



De Jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West 

 

Op maandag 5 oktober 2020 organiseert Kring Maastricht de eerste lezing van het seizoen: 'De 

Jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West'. Omdat de Algemene Ledenvergadering in 

het voorjaar is geannuleerd, last de kring na afloop van de lezing een korte vergadering in. 

Er kunnen helaas maar veertig aanwezigen zijn, inclusief de spreker(s) en daarom is aanmelden 

verplicht! U kunt uw aanmelding naar monique.dickhaut@gmail.com sturen. Ook wordt gevraagd 

om uw telefoonnummer met de aanmelding mee te sturen. Zo heeft de kring in geval van nood al 

uw gegevens bij de hand. 

U wordt verzocht om zich aan de RIVM-regels te houden: blijf thuis bij klachten (ook een lichte 

verkoudheid) en houd anderhalve meter afstand (verschuif in de zaal geen stoelen, maar ga op 

een vrijstaande stoel zitten als u alleen komt en samen op twee naast elkaar geplaatste stoelen 

als u met tweeën komt). 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn omdat de limiet is bereikt of u liever niet in een groter 

gezelschap verkeert, kunt u de lezing ook online bekijken via de livestream die Kelly Krijntjes en 

Justine Camps zullen verzorgen en die te bekijken zal zijn via het YouTube-kanaal van het LGOG. 

Daarvoor gaat u naar:  

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/18417/lezing-de-jezuïeten-als-

bruggenbouwerstussen-oost-en-west-livestream. 

 

Over de lezing: 

Odin Essers, conservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek en Annemieke 

Klijn, conservator Kunst en Erfgoed Commissie / universitair docent bij FASoS – Universiteit 

Maastricht grijpen het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Oost / West’ aan om over de 

rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen China en Europa te vertellen. 

Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen jezuïeten de risicovolle reis naar het 

Oosten. Zo kwam in de 17de en 18de eeuw een uitwisseling op gang tussen de jezuïeten en de 

intellectuele elite in China op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst. Eén van deze 

jezuïeten kwam uit Maastricht, François de Rougemont, die het gedachtengoed van Confucius in 

Europa mee hielp te verspreiden. Odin Essers en Annemieke Klijn nemen u graag mee op 

avontuur aan de hand van (reis)boeken uit de Jezuïetencollectie van de Universiteitsbibliotheek in 

Maastricht. 

 

mailto:monique.dickhaut@gmail.com
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=d660bb103e&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=d660bb103e&e=9f45d85586


 

Waar: Stayokay, Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht 

Tijd: 19.30 uur 

Meer informatie: Klik hier. U kunt hier de bijbehorende stukken voor de ALV vergadering bekijken. 

 

 

Nieuws 

   

Mededeling Kring Venray 

 

Het bestuur van kring Venray heeft op 14 september 2020 een brief opgesteld voor haar leden 

met informatie over de richtlijnen rondom Corona en een vraag voor hun leden over de toekomst 

in deze crisistijd. 

 

U kunt de brief hier lezen. 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=647e3075bc&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=b4f7d56c42&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=9e02c87a50&e=9f45d85586


 

 

Ontdekking van een verdwenen Brammertz-orgel 

  

In de St. Lambertuskerk in Nederweert staat sinds 1851 niet alleen het grootste orgel uit het 

bekende Belgische atelier van Clerinx in St. Truiden, maar ook het enige dat zich nog op de 

oorspronkelijke locatie in Nederland bevindt. Afgelopen zomer werd een uitgebreide restauratie 

en gedeeltelijke reconstructie van het monumentale orgel afgesloten. Daarbij werd ontdekt dat dit 

Clerinx-orgel in de kerk van Nederweert een illustere voorganger heeft gehad, namelijk een 

voorheen onbekend orgel uit het oeuvre van de beroemde orgelbouwer Johann Jakob Brammertz 

(1668-1729) uit Kornelimünster bij Aken. 

  

Door bestudering van onder meer oude burgemeestersrekeningen van zijn woonplaats heeft 

Alfons Bruekers, amateurhistoricus uit Nederweert en redacteur van het LGOG-tijdschrift voor 

Limburgse geschiedenis en archeologie De Maasgouw, tijdens de orgelrestauratie ontdekt dat er 



in 1715 een nieuw orgel is besteld en geleverd voor de St. Lambertuskerk in Nederweert. 

  

Historische ontdekking van formaat  

De in de burgemeestersrekening genoemde meester blijkt niemand minder dan Johann Jakob 

Brammertz die actief was als orgelbouwer tussen 1701 en 1728 en die vanaf het project in 

Nederweert nauw samenwerkte met zijn schoonzoon Laurent Gilman(s) uit Wallonië (overleden 

in 1740). Het orgelbouwersduo kreeg grote bekendheid in het huidige Nederlands-Belgisch-Duitse 

grensgebied en de kinderen Gilman werden zelfs nog veel beroemder als orgelbouwers. Dat 

Brammertz de maker van het Nederweertse orgel was, is een historische ontdekking van formaat 

omdat dit orgel tot nu toe totaal ontbrak in de oeuvrelijsten van Brammertz en Gilman. 

  

Uitgebreid verslag 

Over zijn onderzoek naar het wel en wee van dit Brammertz-orgel in Nederweert dat in 1851 werd 

vervangen door het huidige Clerinx-orgel doet Alfons Bruekers uitgebreid verslag in en breed 

gedocumenteerd artikel dat binnenkort verschijnt in de nieuwste uitgave van LGOG-tijdschrift De 

Maasgouw. 

 

 



 

 

Website 75 bevrijding Kring Venlo 

 

Limburg viert in 2019 en 2020 75 jaar bevrijding in Nederland. Er wordt op allerlei manieren een 

passende invulling gegeven aan dit kroonjaar. Een invulling die past bij de traditie van eren en 

gedenken, maar die tevens oog heeft voor toekomst en actualiteit van herinneren en vrijheid. Het 

nieuwe vieren startte op 12 september 2019 in Mesch, (gemeente Eijsden-Margraten), het eerste 

Nederlandse kerkdorp dat bevrijd werd en eindigde op 3 maart 2020 in Venlo, de laatst bevrijde 

regio van Limburg, met een slotmanifestatie op de Markt. 

 

Kring Venlo van het LGOG heeft het initiatief genomen om in het kader van 75 jaar bevrijding twee 

projecten te realiseren: Een fototentoonstelling in de openlucht, waarbij de fotopanelen zoveel 

mogelijk op de plek staan, waar de fotograaf toen stond. Via een app wordt d.m.v. beeld, tekst en 

geluid informatie over de betreffende foto/situatie gegeven. Er zijn ook interviews afgenomen door 

pubers van nu met pubers van toen. 



 

 

De resultaten van deze twee projecten kunt u op deze website bekijken. 

 

 

 

 

Boekennieuws 

   

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=9b23354c88&e=9f45d85586


Boekje over de Bidweg van de Sterre der Zee 

  

Kerkhistoricus Regis de la Haye heeft onderzoek gedaan naar de Bidweg van de Sterre der Zee 

in Maastricht. Dat onderzoek heeft geleid tot een handzame geschiedenis van deze zeer oude 

traditie.  

 

De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht is vijf eeuwen geleden ontstaan bij de paters 

Franciscanen, die op Paasmaandag vanuit hun klooster aan de Sint-Pieterstraat (het huidige 

archiefgebouw) een grote processie hielden met hun Mariabeeld, dat later “Sterre der Zee” werd 

genoemd. De Bidweg begint bij het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en eindigt daar 

ook. Sinds het begin wordt de Bidweg via dezelfde route gelopen. Het tracé is slechts één keer 

aangepast, toen de Franciscanen rond 1700 hun nieuwe klooster aan de huidige 

Minderbroedersberg betrokken. 

 

Men kan de Bidweg alleen lopen, in stilte, of met een groep. Wanneer het beeld van de Sterre der 

Zee wordt meegedragen, spreekt men van een “Grote Bidweg”. De Bidweg wordt nog altijd 

gelopen, en ook nog altijd volgens dezelfde route, en behoort daarmee tot het oudste religieus-

cultureel erfgoed van Maastricht. 

 

Dit boekje is verkrijgbaar in de Accueil van de Onze Lieve Vrouw Kerk à € 10,-, of te bestellen 

door een bedrag van € 13,- over te maken op NL94 INGB 0000 8360 20 ten name van 

Broederschap Onbevl. Ontv. OLV Sterre der Zee. Als u een exemplaar besteld door € 13.- over te 

maken, vergeet dan niet uw naam en adres achter te laten zodat het boekje naar u opgestuurd 

kan worden. Na ontvangst van de verschuldigde kosten zal het boekje u namelijk per post worden 

toegezonden.  

 

De ontwikkeling van het cijnssysteem in de late middeleeuwen 

 

In november 2020 verschijnt van Drs. P.J.G. Schinck, De ontwikkeling van het cijnssysteem in de 

late middeleeuwen. Het besitt, het gebruyck en de bouwingh van cijnzen, de inbedding van de 

kleine feodaliteit in de buurtschap en het kerspel Baerle (Baarlo) 1279-1578 en cijnzen in het 

Overkwartier van Gelder (Baarlo 2020). Dit boek wordt uitgegeven in samenwerking met de 

Historische Werkgroep de Borcht. Het boek telt 608 pagina’s. Er is een beperkte oplage. Het boek 

is te bestellen door invulling en retournering van bijgaand voorinschrijvingsformulier en 

overmaking van € 34,95 (exclusief verzendkosten) of € 41,70 (inclusief verzend-kosten) op 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=4c6a68fd30&e=9f45d85586


 

rekeningnummer: NL86 RABO 0103 9194 57 t.n.v. de Historische Werkgroep, onder vermelding 

van uw adresgegevens. De prijs zal in de losse verkoop € 40,00 (exclusief verzendkosten) 

bedragen. Wanneer het boek verschijnt wordt dit in Baarlo gratis aan huis bezorgd. 

 

 

 

 

 

Historie uit de Top van Limburg  

 

In deze serie presenteren wij een aantal verhalen die zijn geschreven door John Silvertand van 

Stichting Filmwerkgroep Land van Maas & Niers. Hij verstrekt informatie over de rijke historie van 

het Noorden van de provincie Limburg. Dit om onze leden op weg te helpen bij het vinden van 

interessante plaatsen in de buitenlucht, die momenteel wél door iedereen te bezoeken zijn. Deze 

week aflevering 8, met daarin de ooievaars route. De volledige wandeling kunt u via deze link 

vinden op de website van LGOG, waar u de wandeling ook kunt uitprinten.  

 

 

Ooievaarsnest op Genneps stadhuis © stg. Monarch.   

 

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=95684d9210&e=9f45d85586


 

 

De ronde van Limburg: Wandelen langs, 

op en over de grens  

  

 

Loop mee met archeoloog Leo Verhart. Hij wandelt in iets meer dan tien etappes Limburg rond. 

Gaat u zelf ook de uitdaging aan, en wilt u deze wandeling volgen? Via deze link kunt u een pdf-

bestand openen met daarin de volledige tekst.  

 

Etappe 7: Stevensweert-Oud-Urmond (maandag 15 juni 2020) 

 

 

 

Doordat de pontjes niet varen, start ik aan de overkant van Thorn in Stevensweert. De hele dag 

langs de Maas. De nieuwe natuur in en langs de Maas zet me aan het denken en ik stel mijn 

mening bij. Door die nieuwe natuur kan je je eigen weg zoeken en dat doe ik dan ook. In 

Grevenbricht kom ik een oude bekende tegen en in Oud-Urmond ligt een kerk op een terp. Een 

terp, en dat in Limburg. 

 

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=1fdf72ead9&e=9f45d85586


 

 

Vrienden voor het voetlicht  

  

 

 

 

Maand van de Geschiedenis: Oost/West 

 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. 

Een initiatief van Het Nederlands Openluchtmuseum dat samen met honderden deelnemende 

instellingen oktober jaarlijks in het teken van geschiedenis zet. Dit jaar met het thema Oost/West. 

 

Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld, aangevuld, genuanceerd en gedeeld 

worden. Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter begrip vormen 

van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving. Daarom is het belangrijk om één maand in het jaar 

geschiedenis extra aandacht te geven. 

Er zijn deze maand vele activiteiten waarbij het jaarlijkse thema Oost/West vanuit onze provincie 

bekeken wordt. Het programma en alle informatie is te vinden op de website van de Maand van 

de Geschiedenis. 

 

LGOG 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in nieuwsbrief 103 doet ook het LGOG weer mee aan de Maand van 

de Geschiedenis. Het LGOG Bureau heeft een aantal activiteiten georganiseerd, die op de website 

van de Maand van de Geschiedenis terug te vinden zijn. 

 

Zo zullen er twee thema afleveringen over Oost/West gemaakt worden voor de LGOG Podcast 

(hier te vinden), werken we samen met Leo Verhart aan een themawandeling (hier te vinden), en 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=7dd7832cba&e=9f45d85586


 

zal Kees Schaapveld een lezing geven over "(Zuid-) Limburg tussen Oost en West" (hier te 

vinden). Kring Venlo organiseert en lezing over de Molukse Gemeenschap in Venlo door 

Sjeng Ewalds en Kring Maastricht voegde een lezing toe van Odin Essers en Annemieke Klijn, 

met als titel De Jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, die als livestream door 

iedereen te volgen is op 5 oktober om 19:30 uur. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan een 

online leesgroep over de roman 'Rubber' van Madelon Székely-Lulofs o.l.v. Liesbeth Vonhögen. 

 

De Domijnen: 

 

Ook de Domijnen organiseren een uitgebreid programma in de Maand van de Geschiedenis in de 

regio Sittard. Dat programma kunt u vinden op de website van De Domijnen.  

 

Belangstellenden worden verrast door het volgende programma: 

De nieuwe website met kadastrale en genealogische gegevens van het Aezelproject wordt 

gepresenteerd. Aezel staat voor: 

Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. 

 

Verder is er een lezing gebaseerd op de expositie UniVorm en een lezing over vrijheidskinderen. 

De jaarlijkse Maaltijd van de Geschiedenis met een drietal lezingen vindt weer plaats. In het 

Filmhuis draait de film Painted Bird. De expositie ‘Meer dan 1000 Nachten - Oosterse Sprookjes 

is net als historische films uit de regio gratis te bezoeken in bibliotheek Ligne. 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=fc9215f9cb&e=9f45d85586


 

Histobistro Prijsvraag 

 

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij u al geïnformeerd over de Histobistro Podcast, maar 

wist u dat ze ook een hele leuke prijsvraag hebben?  

 

In de tweede aflevering over historische recepten en kookboeken dagen zij u uit om het recept 

voor de bessenvlade thuis uit proberen. Het kan zijn dat het oude recept wellicht wat lastig lezen 

is. Daarom hebben de makers van de podcast – met dank aan culinair historica Marleen 

Willebrands – een gemoderniseerd versie hiervan opgesteld. 🥧 

 



 

 

 

Gaat u de uitdaging aan om dit recept te maken?  

 Deelnemen kan tot en met zondag 4 oktober 2020. 

 Winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 5 oktober 2020 via onze Facebookpagina. 

 Winnaar wordt gekozen d.m.v. loting. 

De Histobistro is een plek waar een verzameling van honderden jaren collectiestukken van 

het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Universiteitsbibliotheek Maastricht, Limburgs 

Museum en Koninklijk LGOG u wegwijs maken in het historisch proces van voedselbewerking, 

bereiding en consumptie. In vijf afleveringen bieden zij u een verrukkelijk menu aan, waarin 

collectie stukken van verschillende partijen worden opgediend om u wegwijs te maken in het 

historisch proces van voedselbewerking, -bereiding, en -consumptie. Neem plaats in onze 

historische bistro en geniet elke donderdag (in week 36 t/m 40) van een aflevering over historisch 

eten. Deze week is alweer de derde aflevering verschenen over historische kruidenboeken. Bon 

appetit!  
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Het Bonnefanten en de Provincie Limburg vieren de 100ste geboortedag van Nederlands 

kunstenaar Ger Lataster (Schaesberg, 16 februari 1920 - Amsterdam, 19 maart 2012). Lataster 

bepaalde vanaf de jaren 50 mede het aanzien van de Nederlandse schilderkunst. De 

tentoonstelling is nu te zien in het Bonnefanten en het gouvernement aan de Maas. 

 

Lataster, zoon van een mijnwerker, volgde de Kunstnijverheidsschool in Maastricht. Vervolgens 

ging hij naar Amsterdam waar hij van februari 1941 tot augustus 1946 aan de Rijksakademie van 

beeldende kunsten studeerde. In 1948 en 1949 werd hem de Koninklijke Subsidie voor de 

Schilderkunst toegekend. Hij wordt gerekend tot de zogenaamde "Amsterdamse Limburgers", 

waartoe ook Pieter Defesche, Jef Diederen en Lei Molin behoren.  

 

Lataster bepaalde vanaf de jaren 50 mede het aanzien van de Nederlandse schilderkunst. Het 

Icarus-thema was, in zowel inhoudelijk als vormtechnisch opzicht, van belang bij de ontwikkeling 

van zijn expressieve, dynamische stijl. Deze ‘abstract-expressionistische methode’, zoals hij het 

noemde, bleef hij bij alle veranderingen in zijn werkwijze hanteren. 
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Oproep  

  

Maastrichtenaren gezocht voor de LGOG Podcast 

 

Voor de Maand van de Geschiedenis in 2020 is LGOG bezig met het maken van vier verschillende 

thema afleveringen van de LGOG Podcast. Het thema is 'Oost/West', en daar hebben de Podcasts 

natuurlijk ook mee te maken. Zo kunt u kennis maken met de Molukse wijken, meer leren over 

schuilen in Limburg tijdens de Koude Oorlog en een dag in het leven van een Zouaaf in Italië 

volgen. In aflevering vier willen we aandacht besteden aan de stad Maastricht, en de verschillende 

stadsdelen die door de Maas worden gescheiden. Want die Maastrichtenaren in die twee 

stadsdelen die hebben een bepaalde mening over elkaar, en dat gaat al eeuwen zo.  

 

Samen met Joes Minis, archivaris Bijzondere Collecties bij Centre Céramique, willen wij een 

historisch beeld geven van die opdeling en hoe dit de relatie tussen de bewoners van de stad 

beïnvloedde. Wij zouden in deze aflevering graag in gesprek willen gaan met mensen die in 

Maastricht wonen, of die hier al een langere tijd wonen, en die dit zelf hebben ondervonden en 

daarover in gesprek zouden willen gaan.  

 

Wilt u ons iets komen vertellen? Laat het dan weten per e-mail via info@lgog.nl of per telefoon 

via 043 321 25 86.  

 

 

 



 

Uit onze collectie 

 

Deze twee ovale plaquetten met de Annunciatie uit de collectie van het LGOG zijn momenteel te 

zien in het Bonnefantenmuseum in de tentoonstellingsruimte. Ze zijn vervaardigd rond 1710 - 1712 

door de zilversmid Fredericus Wery (1656 - 1727).  

 

De afmetingen zijn: 

 doorsnede (geheel A + B) 29.9 cm 

 hoogte (geheel A) 30.5 cm 

 breedte (geheel A) 24 cm 

 diepte (geheel A) 2 cm 

 hoogte (geheel B) 30 cm 

 breedte (geheel B) 23.7 cm 

 diepte (geheel B) 1.5 cm 
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