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Beste

mensen,

Dit is alweer de voorlaatste Nieuwsbrief van 2020. Ongetwijfeld een memorabel
jaar. Het Bureau is van intentie om over twee weken, op 14 december dus, de
laatste Nieuwsbrief samen te stellen en uit te doen gaan. Aansluitend zal het
Bureau gesloten zijn vanaf donderdag 17 december tot maandag 4 januari 2021,
maar niet voordat wij het laatste nummer van De Maasgouw en het laatste

nummer van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie van de jaargang 2020
hebben verstuurd. En uw contributienota voor het komende jaar. Wij melden u
dit vast nu, zodat u nog ruimschoots in de gelegenheid bent om de LGOG
website af te struinen op zoek naar boeken die u nog niet heeft en naar missende
periodieken om uw collectie Limburgensia te completeren. Wij verzenden dit jaar
voor het laatst op woensdag 16 december. Het is maar dat u het weet.

Afronding

viering

75

jaar

bevrijding

van

Limburg

Corona-perikelen of niet, er zijn voldoende mogelijkheden om toch historie te
bedrijven.

Zo

werd

vorige

week

donderdag

(26

november)

in

het

Bernardinuscollege te Heerlen een mooi LGOG-project afgesloten in het kader
van de viering van 75 jaar bevrijding (en democratie) in Limburg. Op instigatie
van de Provincie Limburg werd Limburg-breed invulling gegeven aan de viering
van 75 jaar bevrijding (2019-2020). Door LGOG werden in dit kader twee grote
projecten aangepakt, waaraan door Kring Venlo en Kring Parkstad aandacht
besteed werd door met name Jos Peeters, Gerard Driessen, Henk van Dijck en
Martin

van

der

Weerden

als

kartrekkers.

Het ene project behelsde het plaatsen van fotopanelen met afbeeldingen uit de
oorlog op de huidige locaties (met name in de gemeenten Venlo en Peel en
Maas). Extra informatie was te verkrijgen door het downloaden van een app. Het
andere was een grensoverschrijdend interview project waarbij leerlingen van
zowel Nederlandse zijde (Bernardinuscollege in Heerlen, het Valuascollege in
Venlo) als Duitse zijde (Anna Frank Gymnasium in Aken en het Lise-Meitner
Gymnasium in Geldern) interviews hebben afgenomen van mensen die de
bevrijding hebben meegemaakt. Het resultaat daarvan, ruim 100 interviews, is
onder meer vastgelegd op deze website en in het boek Verhalen langs de grens.
Oorlog en bevrijding van Vaals tot Venlo, een scholierenproject dat dus
donderdag 26 november node in een klein gezelschap werd gepresenteerd. Het
eerste exemplaar werd aangeboden aan gedeputeerde Ger Koopmans die een
belangrijke boodschap ter overdenking aan de leerlingen meegaf: “de kinderen

in 1939 waren er net zo als jullie van overtuigd dat vrede vanzelfsprekend is,
maar is dat ook terecht?” Het boek is te verkrijgen bij Martin van der Weerden
(mjhvanderweerden@cs.com). In de komende Maasgouw worden beide project
nader toegelicht en beschreven.
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Lezing Lou Spronck 'Aajd Mestreechs / Oud Maastrichts'

Lezing Lou Spronck 'Aajd Mestreechs / Oud Maastrichts'

Op maandag 7 december 2020 om 19:30 uur zal de lezing van Lou Spronck, Aajd
Mestreechs / Oud Maastrichts, plaatsvinden. De lezing zal online te volgen zijn. In
maart verscheen het nieuwe boek van Lou Spronck: Van Sermoen tot Percessie (hier
te bestellen). Centraal daarin staan alle Maastrichtse dialectteksten uit de periode
1770-1840, die in druk of in handschrift bewaard zijn gebleven. Iedere tekst is voorzien
van informatie over de cultuurhistorische achtergrond en opmerkingen over
taalkundige

bijzonderheden.

In zijn lezing zal Spronck eerst kort iets vertellen over de geschiedenis van het
Nederlands en het Maastrichts. Ook belicht hij de positie van het Frans in de stad in
de 18e en 19e eeuw. Vervolgens gaat hij dieper in op een van de Oud-Maastrichtse
teksten die hij in zijn boek bespreekt: twee strofen uit een gedichtje door Sander van

der Vrecken, de primus van Leuven anno 1787. De taalkundige kenmerken ervan zijn
tekenend voor het ‘boerse’ karakter van de toenmalige stadstaal. Maar de melodie is
nog

even

fris

als

233

jaar

geleden

en

nodigt

uit

tot

meezingen.

De link om de lezing te kunnen bekijken zal u op maandag 7 december door Bureau
LGOG worden toegezonden. Maar wilt u vast meer weten over dit onderwerp, luister
dan hier aflevering 12 van de LGOG Podcast. Hierin bespreekt Lou Spronck samen
met Lucy Willems een aantal Maastrichtse verhalen uit het Boekèt Mestreechs.

Waar: Online via het YouTube-kanaal van LGOG
Tijd: 19:30 uur

Meer informatie

Nieuws

Nieuwe afleveringen van de LGOG Podcast

Er staan weer twee nieuwe afleveringen van de LGOG Podcast voor u klaar. Ten
eerste deel 5 in de serie Limburgse literatuur. Deze aflevering was een samenwerking
met schrijver Ad van Iterson en beeldend kunstenares Christiane Steffens. Zij
maakten samen een boek over de autobiografie van Elisabeth Strouven, stichteres
van klooster Calvariënberg in Maastricht. Christiane maakte een aantal kunstwerken
over het leven van Elisabeth aan de hand van haar biografie. Deze kleine doekjes
laten de toeschouwer glimpen zien uit haar leven. De doekjes zouden tentoongesteld
worden in Theater aan het Vrijthof, maar helaas ging dit door de coronapandemie niet
door. Ad maakte een bewerking van de autobiografie van Elisabeth, waarin de tekst is
aangepast aan de lezer van nu. Christiane en Ad voegden hun werk samen, en zo
ontstond het boek. In deel 5 van de serie over Limburgse literatuur vertellen zij over
dit boek, de kunstwerken en natuurlijk over Elisabeth. De aflevering is hier te
beluisteren.

Daarnaast kunt u ook luisteren naar het laatste deel van de serie over Oost/West in
Limburg. Deze aflevering gaat over de Zouaven, het leger van de paus. In de jaren

1860-1870 trokken honderden mannen en jongens uit heel Europa namelijk als
vrijwilliger naar Rome om de paus te verdedigen in de strijd om de Kerkelijke Staat. Zij
wilden hun ‘vader’, de paus, beschermen tegen de nationalisten. Onder deze soldaten
bevonden zich ook een groot aantal mannen en jongens uit het Katholieke Limburg.
In deze aflevering wordt het leven van een zeer speciale soldaat uitgelicht: Henri
Weerts. Hij was kluizenaar op de Schaelsberg bij Oud-Valkenburg, maar besloot in
1866 om de paus te gaan verdedigen op 39-jarige leeftijd. U kunt luisteren naar
voorgelezen fragmenten uit zijn brieven, waarin hij vertelt over het leven als Zouaaf en
zijn reis naar Jerusalem. Deze Podcast is een samenwerking met het Historisch
Centrum Limburg. Zij beschikken over de brieven van Henri Weerts en hebben hiervan
transcripties gemaakt. De aflevering is hier te beluisteren.

Naar de LGOG Podcast

Online

ALV

Ondanks corona proberen de Kringen en Secties van LGOG het normale leven zo veel
mogelijk door te laten gaan. Een van de onderdelen daarvan is de Algemene
Ledenvergadering. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je een Ledenvergadering

organiseren als de leden elkaar niet mogen treffen op een fysieke plaats?

De leden van Sectie Archeologie/AVL werden uitgenodigd om via Google Forms te
stemmen op nieuwe bestuursleden. Zo kon men online voor of tegen stemmen en
konden de antwoorden digitaal verzameld worden. Kring Venray ging voor een andere
aanpak. Zij verstuurden hun leden de betreffende stukken/voorstellen per e-mail. Elk
lid kan tot 7 december via de secretaris vragen te stellen, waarna het bestuur deze
verzamelt en beantwoordt. Vervolgens worden de leden gevraagd hun besluit bij de
secretaris kenbaar te maken. De secretaris communiceert de uitslag daarna digitaal
met

de leden.

Zo ziet u maar weer dat er alles aan gedaan wordt om ondanks de huidige loop van
omstandigheden toch de activiteiten van LGOG door te laten gaan. Wilt u graag
voor uw Kring, Sectie of Commissie iets dergelijks regelen maar weet u niet goed hoe?
Of wilt u voor de leden een online lezing of video laten plaatsen? Neem dat contact op
met Bureau LGOG.

Boekennieuws

Herdruk boek 'Weert ‘Parel van de heide’ …in de negentiende eeuw'
Op 4 december verschijnt een herdruk van Weert ‘Parel van de heide’ ...in de 19e
eeuw. Aangemoedigd door de aanhoudende vraag naar dit boek heeft Stichting
Cultuurhistorische Publicaties voor de regio Weert, onder de vlag van stichting De
Aldenborgh, besloten tot een tweede druk. Schrijver en samensteller is Frits Nies, met
behulp in research van enkele leden en voorzitter Peter Korten van De
Aldenborgh/LGOG Weert en het Gemeentearchief Weert. Leidend thema van Parel
van de heide is hoe Weert in de negentiende eeuw werd wakker gekust door de aanleg
van

de

Zuid-Willemsvaart

en

de

IJzeren

Rijn.

Ook voor deze herdruk is het weer mogelijk vooraf in te tekenen tegen een gekorte
actieprijs van € 29,50 (winkelprijs: € 34,50). Wie dit wil, moet vóór 3 december a.s. het
bedrag voor het gewenste aantal boeken overmaken naar bankrekening
NL02RABO0105334065 t.n.v. stichting Cultuurhistorische Publicaties Weert onder
vermelding van ‘Boek’ en eigen naam en adres. Op 5 december wordt uw bestelling

coronaproof aan huis bezorgd. Door covid-19 lijkt een signeersessie voorlopig helaas
niet verantwoord. Wie toch een gesigneerd boek van de auteur persoonlijk wil
ontvangen om lekker te lezen in lock-down, moet ook vóór 3 december a.s. intekenen
door overmaking zoals hiervoor gemeld en daarbij vermelden: ‘Gesigneerd boek’ plus
eigen naam en adres. Vanaf 5 december is Weert ‘Parel van de heide’ ...in de 19e
eeuw ook weer te koop in de regionale boekhandel.

Meer informatie

Zoekplaatje
In de vorige nieuwsbrief deelden wij de volgende foto van een neergestort Duits
vliegtuig:

LGOG-lid Willem Beckers wist ons meer te vertellen over het vliegtuig:

"Het gebouw op de achtergrond op de afgebeelde foto van het neergestorte Duits

vliegtuig meen ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te herkennen als
een bijgebouw van kasteel Mheer. Mijn vader Jan Joseph Clemens Maria Beckers
(Bingelrade 30-08-1909 – Mheer 12-03-1997) heeft meermaals aan zijn kinderen het
verhaal verteld van het in oktober 1941 achter kasteel Mheer neergestorte Duits
vliegtuig. Hij werd als burgemeester van Mheer destijds gewaarschuwd door
veldwachter Bongaerts, dat er een vliegtuig was neergestort achter het kasteel.
Tezamen zijn zij terplekke gegaan en hebben de ravage aanschouwd. Al spoedig
kwam er een groep Duitsers en werden zij, ondanks hun beider ambt, door dezen
weggestuurd. In zijn boek Omzien in verwondering (ISBN 978-90-825408-4-0, uitgave
2017, pagina 40) maakt mijn broer Frans kort melding van het verhaal van het
neergestorte

vliegtuig".

Bent u geïnteresseerd in dit soort verhalen? Bekijk dan zeker een deze website, die wij
doorgestuurd kregen als tip door LGOG-lid Hans Steenmetz. Dit is een online
database waarin men informatie kan vinden over vliegtuigen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog

Nu

rest

neergestort

ons

alleen

nog

de

vraag:

zijn.

wie

is

deze

man?

Heeft u enig idee? Stuur ons dan een berichtje via info@lgog.nl.

Neem contact op!

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

12:

Posterholt-Swalmen

(maandag

27

juli

2020)

Van café-dancing 'Waldeslust' in Posterholt loop ik door het Vlootbeekdal. Een
sentimental journey. Ik ken er iedere grasspriet en verhoging en zie, voor lekenogen
onzichtbare, kampjes waar jagers 9.000 jaar geleden bivakkeerden. Allemaal ontdekt
door

het

speuren

op

akkers

en

door

enkele

opgravingen.

Ik verbaas me nog steeds over een zeevishandel bij het grenskantoor en in Vlodrop
geniet ik van de beelden langs de straat. Dan langs de prachtige Rode Beek met zijn
watermolens naar Dalheim, de Meinweg over en loop ik vast bij verschillende
privéterreinen. Omlopen is mijn lot vandaag. Sporen van de brand van mei in het
natuurgebied zie ik niet. Wel weer veel resten uit de Tweede Wereldoorlog. Aan het
eind van de dag, op het punt waar ik twee maanden geleden begon, wacht mij een
beloning.

De wandeling

Reminder

Geef een lidmaatschap cadeau tijdens de feestdagen!

Weet u nog niet wat u uw familie en vrienden gaat geven tijdens de feestdagen? Het
is nog steeds mogelijk om hen een lidmaatschap van LGOG cadeau te geven. Zo kunt
u uw naasten verblijden met een jaar vol geschiedenis, het laatste nieuws over erfgoed
in Limburg en vooral veel leesplezier. Kent u iemand die dit presentje wel kan
waarderen? Stuur dan een e-mail met de gegevens van deze persoon (naam,
geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer) naar info@lgog.nl. Wilt u deze
mensen eerst een idee geven van wat LGOG inhoud? Laat hen zichzelf dan
abonneren

op

onze

nieuwsbrief

via

deze

link.

Een

extra

lidmaatschap?

In de vorige nieuwsbrief maakten wij u attent op de extra's die u kunt toevoegen aan
uw lidmaatschap. Zo kunt u voor slechts € 10,- euro per jaar inwonende gezinsleden
medelid maken en kunt u zich aansluiten bij de Sectie Archeologie/AVL (gratis!), de
Sectie Monumenten en de Sectie Genealogie. Een overzicht van alle extra's is te
vinden op de website van LGOG. Wilt u een van deze extra's toevoegen aan uw
lidmaatschap in 2021, dan moet u snel zijn! U heeft nog twee weken om aan te geven
bij Bureau LGOG waar uw voorkeur naar uit gaat.

Lidmaatschappen bekijken

Vrienden voor het voetlicht

Prijsvraag Limburgse Taal

De Provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben ieder
€25.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van educatief materiaal in het
Limburgs, zoals liedjes en boekjes. Ter besteding van deze middelen wordt door de
Provincie

Limburg

een

oproep

uitgezet.

Op 6 november 2019 ondertekenden de Provincie Limburg en het ministerie van
Binnenlandse Zaken het convenant Limburgse taal. De partijen gaan zich inspannen
en samenwerken om het Limburgs als regionale taal in Nederland te behouden, het
gebruik ervan te bevorderen én om de positie van het Limburgs te verstevigen. Met
het tekenen van dit convenant hebben zij daad bij het woord gevoegd: beide
overheden

hebben

elk

25.000

euro

beschikbaar

gesteld.

De Provincie Limburg zet daarom nu een oproep uit voor de ontwikkeling van educatief
materiaal in het Limburgs, zoals liedjes en boekjes. Het totale budget van 50.000 euro
is beschikbaar voor vier partijen uit het veld, waarbij iedere partij 12.500 euro krijgt,
mits zij met een mooi plan komen om het Limburgs binnen de kinderdagverblijven of
het primair onderwijs in de vorm van een bruikbaar product een plek te geven.

De opdracht luidt: maak creatief en leerzaam materiaal dat de meertaligheid van
kinderen van 0 tot 13 jaar stimuleert en bevordert, in samenwerking met
kinderdagverblijven of het basisonderwijs. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een
liedje, een boek, een video, een podcast of een spel. Misschien heb je zelf nog wel
een veel beter idee. Als het product maar praktisch inzetbaar is voor
kinderdagverblijven
Meer

informatie

of
of

het
meedoen?

basisonderwijs.
Klik

dan

hier.

Podcast over de oorlog in Venlo

De Venlose acteur Hay van Hoorn maakte een podcast over de Tweede Wereldoorlog
in Venlo. In de podcast is de monoloog De eerste bommen te horen. Deze monoloog
ontleende Hay aan het toneelstuk Kelderkrijger (2015) door Willem Kurstjens. In de
eerste bommen herbeleeft een oude man de bombardementen op Venlo in het najaar
van 1944, die hij destijds als jongen van tien jaar oud heeft meegemaakt. De podcast
is

te

beluisteren

op

de

website

van

Hay.

Delpher

bestaat

7

jaar!

Op 20 november bestond Delpher 7 jaar. Speciaal voor dit jubileum werd er een
speciale pagina op de website gecreëerd waarop een aantal speciale activiteiten te
vinden zijn. Zo staat er bijvoorbeeld een lezing over illegale kranten uit de Tweede
Wereldoorlog op de pagina door Collectiespecialist Geschiedenis Huibert Crijns, een
lezing over herinneringserfgoed in Suriname door Eric Kastelein en een lezing over
een emigratie naar Canada in de jaren 50 die uiteindelijk niet doorging en leidde tot
de publicatie van een bijzonder boek door Wim Drost. Daarnaast presenteert Delpher
de eerste Delpher podcastaflevering, die in het teken staat van liefde en vriendschap
en kunt u

een

tentoonstelling over kranten als verzetsmiddel

bekijken.

Subsidieregeling

participatie

Oog hebben voor elkaar is belangrijker dan ooit. Juist nu moeten we ervoor zorgen
dat zo veel mogelijk mensen kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving.
Daarom zijn er tal van initiatieven en projecten die participatie van kwetsbare groepen
in

de

samenleving

willen

bevorderen.

Hiervoor is een nieuwe subsidieregeling gelanceerd. Doel van deze regeling is het
ondersteunen van projecten om de participatie in de samenleving van een kwetsbare
doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep
bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van
cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten). De kwetsbare
doelgroep

moet

rechtstreeks

bij

het

project

worden

betrokken.

De subsidie voor deze projecten bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer in het project
activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of
monumenten) worden ontplooid kan dit bedrag oplopen tot maximaal €12.500,-.
Projecten die (mede) ten doel hebben negatieve sociaal-maatschappelijke gevolgen
van de coronacrisis te verminderen, kunnen bovendien 15% extra subsidie
ontvangen.

De aanvragers kunnen organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en
personen zijn. Meer informatie over de subsidieregeling is hier te vinden.

Uit onze collectie
Maurits Cornelis Escher was een Nederlandse kunstenaar, bekend om zijn
houtsneden, houtgravures en lithografieën die vaak onmogelijke constructies
verbeeldden en waarin Escher speelde met studies van oneindigheid en in elkaar
passende

meetkundige

patronen.

De onderstaande afbeelding is een werk van Escher en draagt de naam Rimpeling.
Het is een linosnede op papier en werd vervaardigt in 1950. In de linkerbovenhoek is
de handtekening van Escher te ontdekken, die al zijn werken signeerde met MCE.

Dit prachtige werk is ook onderdeel van de collectie van LGOG, en laat wederom zien
hoe gevarieerd de werken uit deze verzameling zijn. Het bevindt zich in het
Bonnefantenmuseum te Maastricht.
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