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Geachte leden van LGOG en andere belangstellenden,  

 

Het jaar is weer begonnen en op Bureau LGOG zijn we ook goed van start gegaan. Zo 

mochten we een aantal nieuwe leden verwelkomen, hebben we een online lezing en 

online ontmoeting op de planning staan, en kunnen de leden van Sectie Archeologie/AVL 

binnenkort de nieuwe editie van Archeologie in Limburg verwachten. Dit is alweer 

https://mailchi.mp/ccc8f67ba051/lgog-nieuwsbrief-113-ail-onderweg-online-lezing-lgog-online-vragenuur-martijn-van-helvert-archeologisch-en-boekennieuws-drapo-aanmelden-pronk?e=9f45d85586


 

nummer 122, met daarin interessante artikelen over onder meer de vondst van een 

Romeinse swastika-fibula en vondsten gedaan doormiddel van metaaldetectie. Wilt u dit 

tijdschrift ook ontvangen? Wordt dan lid van de Sectie Archeologie/AVL of bestel dit 

exemplaar door een e-mail te sturen naar info@lgog.nl.  

 

 

  

 

 

Agenda  
 

28/01 

Digitale meeting met Martijn van Helvert. 

 

01/02 

mailto:info@lgog.nl
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=4a41ea0eb4&e=9f45d85586


 

Online lezing ‘Van zuigelingensterftebestrijding naar “sociale kinderhygiëne” in 

Maastricht 1900-1940’  

 

 

 

 

Digitale meeting met Martijn van Helvert  

 

Op 28 januari 2021, van 19:30 tot 20:30 uur, gaan het Jong KNHG en LGOG in gesprek 

met historicus, Tweede Kamerlid en Limburger Martijn van Helvert. Tijdens de webinar 

vertelt Van Helvert over zijn strijd voor erkenning van de Limburgse taal en zijn relatie 

met het immaterieel en culturele erfgoed in Limburg. Daarnaast komt ook het politieke 

werk van Van Helvert aan bod. Wat heb je als Kamerlid aan je historische vaardigheden 

en hoe belandt je in Den Haag? 

 

Martijn van Helvert was docent Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur aan 

de Universiteit van Utrecht en fractievoorzitter van de Provinciale Staten van Limburg. 

Sinds 12 november 2015 zit Van Helvert in de Tweede Kamer namens het CDA, waar 

hij woordvoerder is op de terreinen Buitenlandse Zaken en Defensie. Verder is Van 

Helvert delegatieleider van Nederland in het Beneluxparlement en voorzitter van de 

Parlementaire Vriendschapsgroep met de USA. 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=190a21b9a5&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=77103e3e89&e=9f45d85586


 

 

De lezing zal online plaatsvinden, en iedereen is welkom. Via de onderstaande button 

kunt u een mailtje sturen naar Jong KNHG om uzelf aan te melden. 

 

Waar: Online 

Tijd: 19:30 uur 

Aanmelden  

 

 

 

Online lezing ‘Van zuigelingensterftebestrijding naar “sociale kinderhygiëne” in 

Maastricht 1900-1940’ 

 

Maandag 1 februari 2021 om 19:30 uur zal de lezing van Lucie Bastiaens, Van 

zuigelingensterftebestrijding naar “sociale kinderhygiëne” in Maastricht 1900-1940, 

plaatsvinden. 

 

Lucie over haar lezing: "Het consultatiebureau is al decennialang een begrip. Ouders 

bezoeken er met hun kersverse kroost de kinderarts, laten het kind wegen en 

onderzoeken en krijgen tips over bijvoorbeeld de voeding. Het consultatiebureau is in 

de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meeste bekende en sprekende elementen 

van de moeder-kind zorg zoals we die nu kennen én van de preventieve 

gezondheidszorg. Maar hoe zijn dit bureau en andere initiatieven die de moeder-kind 

mailto:jongknhg@gmail.com


 

zorg kenmerken in Maastricht ontstaan? Wie waren hierbij betrokken en welke visie 

droegen zij uit? Ik wil u in mijn lezing graag meenemen langs de ontwikkelingen op het 

gebied van de moeder-kind zorg in de eerste decennia van de twintigste eeuw in 

Maastricht en Limburg; van statistieken die de zuigelingensterfte in beeld brachten naar 

een steeds uitgebreidere ‘sociale kinderhygiëne’". 

 

Lucie ruilt met Mariëtte Paris-Vankan die, als het een beetje meezit, haar lezing over 

de bijna vergeten glazenier Gilles Franssen op 12 april zal houden. De lezing van Lucie 

is online te bekijken via YouTube (kanaal van Koninklijk LGOG). 

 

Waar: Online via het YouTube kanaal Koninklijk LGOG 

Tijd: 19:30 uur 

Meer informatie  

 

 

 

Nieuws 

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=c3e56029b0&e=9f45d85586


 

Oud-voorzitter Sectie Archeologie doet vondst van Romeinse graven  

 

Yannick Raczynski-Henk vond bij recent bodemonderzoek ter hoogte van Kruisdonk 

bij Maastricht maar liefst 22 Romeinse graven. Er komt hier een waterbuffer, en om 

deze reden is men begonnen met graven op deze plaats. Raczynski-Henk was hier als 

begeleidend archeoloog bij aanwezig. Men wist al dat hier oudheden in de grond te 

vinden zouden zijn, maar zo veel graven hadden ze niet verwacht. Wel was duidelijk 

dat hier een Romeinse weg gelopen heeft, en de Romeinen begroeven de as van hun 

overleden familieleden vaak langs de weg. Meestal gebeurde dit maar in sets van twee: 

de man en de vrouw des huizes. Grafvelden bestonden eigenlijk alleen aan de rand 

van nederzettingen. Dit betekent dat er bij Kruisdonk dus een nederzetting moet 

hebben gelegen, en dat gegeven maakt de vondst nog unieker. 

 

De graven zijn over het algemeen rijk gevuld met aardewerk, glazen bekertjes, gespen, 

parfumflesjes, munten, naalden van been, messen en gereedschap. Alle vondsten zijn 

naar laboratoria gebracht voor nader onderzoek. Het aardewerk was ter plekke al te 

dateren, en komt waarschijnlijk uit de eerste of tweede eeuw na Christus. Wat men 

door verder onderzoek nog wil achterhalen is hoe lang het gebied bewoond is geweest.  

 

Raczynski-Henk denkt dat de nederzetting helemaal doorloopt tot aan 

Borgharen, omdat er aan de nieuwe weg richting de Beatrixhaven ooit kleinere 

vondsten zijn gedaan die op Romeinse bewoning wezen. Raczynski-Henk zou dan ook 

graag verder graven om te kijken wat er in dit gebied nog te vinden is.  

 



 

 

 

Update literatuurportret Peter Heringa 

 

In november 2019 verscheen er een literatuurportret over Peter Heringa, geschreven 

door Lucien Custers. Peter Heringa (1945-1987) was een Nederlands dichter. Hij werd 

in Zwolle geboren, maar kwam enkele jaren na zijn geboorte in Beek terecht nadat zijn 

vader, een civiel ingenieur, werd overgeplaatst naar Zuid-Limburg. Hij was een 

bescheiden maar toegankelijk dichter en hield van concrete taal. De waardering voor 

zijn werk kwam van een kleine kring gelijkgestemden die hem na zijn overlijden een 

zekere bekendheid schonken. Lucien paste zijn stuk deze maand aan, en de nieuwe 

versie is nu onder de titel ‘Onzegbare verveling was mijn deel.’ Peter Heringa (H.G. 

Liebentrau, Peter Leberecht), geletterd dichter te vinden op de website van LGOG via 

deze link. Alle literatuurportretten kunt u hier teruglezen. 

 

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=4b763286f6&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=9e12633203&e=9f45d85586


 

Boekennieuws 

 

 

 

 

Heel de Peel  

 

Natuurbeschermingsorganisatie ’Stichting VEEN’ (www.stichtingveen-depeel.nl) heeft 

het afgelopen jaar gewerkt aan het boek Heel de Peel. Het boek verschijnt voorjaar 

2021, en staat onder eindredactie van Herman Peeters (voorzitter stichting VEEN) en 

Piet Blankers (secretaris). De auteurs zijn Piet Blankers, Hans van de Laarschot, Boena 

van Noorden, Wim van Opbergen, Herman Peeters, Jos Pouls en Jan Slaats. 

Vormgeving en lay-out: Wim Jacobs en Marcel van de Voort. 

 

In het boek hoofdstukken over geologie en geografie, archeologie en cultuurhistorie, 

flora en fauna, ontginnings- en verveningsgeschiedenis, bedreigingen en 

natuurontwikkeling gericht op hoogveenherstel (héél de Peel). En er wordt niet alleen 

aandacht besteed aan de twee grote Peelreservaten, de Groote Peel en de Verheven 

Peel, maar ook aan de talrijke kleinere Peelreservaten. 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=725e363bc0&e=9f45d85586


 

Het boek kost €24,95. Voorinschrijving is mogelijk via www.heeldepeel.nl. Voor meer 

info: Voor Piet Blankers, secretaris: 06-37356489, jopibla@hotmail.com.  

 

 

 

 

Oproep 

   

 

 

Plaats de vlaggen en vaandels van uw vereniging op DRAPO! 

 

De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele 

erfgoed van de provincie als geheel. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 

(SHCL) gaat ze daarom in kaart brengen. Het LGOG wil daar graag aan bijdragen, 

vandaar deze oproep.  

 

Kleurenpracht 

 

De spreekwoordelijke kleurenpracht van de Limburgse cultuur berust voor een 

belangrijk deel op de manier waarop onze culturele vrijetijdsverenigingen zich in het 

openbaar manifesteren. Daarbij gaat het verenigingsvaandel voorop. Elke vereniging, 

of het nu schutterij of fanfare is, koestert haar vlag of vaandel. Het is haar visitekaartje 

in de publieke ruimte, vaak kostbaar en uiterst fraai vormgegeven. Het is ook de 

belichaming van de gezamenlijke identiteit van de vereniging en van haar continuïteit 

over de generaties heen. Initiatiefnemer prof. Joep Leerssen legt uit: 

 

We zien de ‘drapo’ eerst en vooral als boegbeeld van de eigen vereniging. Maar als je 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=f3a06153c0&e=9f45d85586
mailto:jopibla@hotmail.com


ze allemaal bijeenbrengt, merk je wat een enorm palet aan historisch erfgoed en 

artistieke rijkdom ze vertegenwoordigen. Het is een overweldigende staalkaart van ons 

cultureel erfgoed en van de geschiedenis van ons verenigingsleven. Een overzicht van 

de Limburgse vlaggen en vaandels laat bovendien zien hoe de artistieke vormgeving 

en de kunstzinnige smaak zich hebben ontwikkeld gedurende meer dan vijf generaties 

openbaar cultuurleven in deze provincie. Daarom gaan we een galerij creëren van de 

Limburgse vlaggen en vaandels. 

 

Een openbare drapo-galerij 

 

Wie ooit het Schutterijmuseum, het Limburgs Museum, of Continium Discovery Center 

bezocht, weet hoe indrukwekkend het is als vaandels in een publieke ruimte tentoon 

worden gesteld. Dat is nu ook mogelijk via het internet. En wat bijzonder is: 

verenigingen kunnen zelf hun ‘drapo’ te pronken zetten zonder er afstand van te 

hoeven doen. Alles wat ervoor nodig is, is een digitale foto. Het SHCL gaat al die foto’s, 

voorzien van beschrijvende labels, online plaatsen in een digitale galerij 

op www.limburgsevaandels.nl. De galerij wordt doorzoekbaar en zal via chronologische 

kaartjes bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk maken. 

 

Crowdsourcing 

 

Bij het SHCL berust de collectie vlaggen en vaandels van Limburgse vak- en 

standsorganisaties. Textielrestaurator Doortje Lucassen beheert de collectie en draagt 

zorg voor een verantwoorde opslag. Zij documenteert de herkomst, 

achtergrondgegevens en de kunsthistorische waarde van deze stukken. Met DRAPO 

wordt deze kennis uitgebreid met gegevens over vlaggen en vaandels van veelal nog 

actieve Limburgse culturele verenigingen. Dat gebeurt door middel van crowdsourcing, 

ofwel publieksraadpleging. In eerste instantie zijn de Limburgse harmonieën, fanfares 

en schutterijen benaderd. Dan zullen zangkoren, sportclubs, jonkheden en andere 

verenigingen volgen. Via een eenvoudig invulformulier kunnen zij hun vlaggen en 

vaandels aanmelden. Zo zorgen we ervoor dat geen vereniging ontbreekt in deze 

nieuwe Limburgse pronkkamer. 

 

LimburgCollectie 

 

DRAPO is een pilotproject voor het ontsluiten van de LimburgCollectie, de spiegel van 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=f5963b823d&e=9f45d85586
https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=f603338cbe&e=9f45d85586


 

de Limburgse samenleving, vastgelegd in collecties van musea, archieven, 

bibliotheken en verenigingen. De leden en partners van de Coöperatie Erfgoed Limburg 

(CEL) willen deze rijke verzameling van publicaties en objecten behouden voor de 

toekomst. DRAPO zet de eerste stappen richting een innovatieve, digitale infrastructuur 

die het mogelijk maakt de LimburgCollectie gelinkt, open en verrijkt aan te bieden aan 

een zo breed mogelijk publiek. 

 

DRAPO gaat van start in januari 2021 en loopt gedurende het hele kalenderjaar. Op 

verschillende publieksmomenten zal er aandacht zijn voor de kleurenpracht, voortgang, 

bijzonderheden, aangemelde pronkstukken en inzichten op basis van de gegevens. 

Ook via de Facebookpagina van het SHCL blijft u op de hoogte. 

 

DRAPO is een project van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en wordt 

ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Coöperatie Erfgoed Limburg 

(LimburgCollectie) en Provincie Limburg. Voor inhoudelijke vragen over het project en 

aanvragen voor interviews en media-optredens van Joep Leerssen kunt u mailen naar 

de afdeling Publiek van het SHCL via barbara.beckers@maastrichtuniversity.nl. 

 

 

Aanmelden  

 

 

 

Vrienden voor het voetlicht 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=2de19c01f7&e=9f45d85586
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Rijksstraatwegen  

 

In 2012 is John van Leuken begonnen met een fietstocht langs alle rijksstraatwegen. 

Deze wegen werden op 13 maart 1821 rijksstraatwegen, op het moment dat koning 

Willem I daar een Besluit over tekende. En omdat het op 13 maart dus 200 jaar geleden 

is dat deze wegen deze naam kregen, besloot Van Leuken afgelopen jaar een 

bijzondere tocht te maken.  

 

In Nederland vinden we 14 rijksstraatwegen, dus Van Leuken heeft tijdens zijn tocht 

alle provincies doorkruist en bijna alle steden in Nederland en een groot aantal andere 

gemeenten bezocht. Tijdens het fietsen ontstonden er veel verhalen en ervaringen en 

werden er foto's gemaakt. Al deze herinneringen heeft Van Leuken verzameld op de 

website www.rijksstraatwegen.nl. Daar vindt men ook een overzicht van alle wegen die 

in 1821 zijn aangewezen. Er is achtergrondinformatie over de bestrating van wegen in 

het verleden en u kunt de routes van de tochten downloaden.  

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=3c36f0fd8b&e=9f45d85586


 

 

Start Limburgs Erfgoednet 

 

Aan het einde van 2020 stemde de Provincie Limburg, mede op advies van de 

Veldcommissie Limburgs Digitaal Erfgoed, in met de start van het Limburgs 

Erfgoednet: een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg (HvK) in samenwerking 

met de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL). Doel is ook kleine musea en 

(vrijwilligers)organisaties in staat te stellen om hun digitaal erfgoedcollecties houdbaar, 

bruikbaar en zichtbaar te maken. 

 

Het HvK ondersteunt kleine vrijwilligersmusea en heemkundeverenigingen met de 

digitalisering van hun collecties. Organisaties die het vaak ontbreekt aan de middelen, 

faciliteiten en kennis die nodig zijn voor toekomstbestendig beheer van hun digitale 

collecties. Gevolg is dat hun digitaal erfgoed maar beperkt, versnipperd en 

buitengewoon kwetsbaar wordt beheerd. Ze vormen de witte vlekken op de digitale 



erfgoedkaart van Limburg.  

 

Daar komt nog eens bij dat musea als gevolg van de Corona-crisis tijdelijk de deuren 

hebben moeten sluiten. De vele vrijwilligers, de drijvende kracht van musea en 

heemkundekringen, behoren veelal tot de risicogroep en zijn maar zeer beperkt in de 

gelegenheid om op locatie hun waardevolle werkzaamheden uit te voeren. 

Digitalisering en online zichtbaarheid zijn voor veel organisaties daarmee van acuut 

levensbelang geworden. 

 

Het Limburgs Erfgoednet stelt kleine musea en heemkundekringen in staat adequaat, 

zelfstandig en in eigen beheer zorg te dragen voor het houdbaar, bruikbaar en 

uiteindelijk zichtbaar maken van hun digitaal erfgoed. Kennisbevordering door middel 

van training en ondersteuning van de vele vrijwilligers maakt nadrukkelijk ook 

onderdeel uit van het plan en is een voorwaarde om de kwaliteit te verhogen en de 

zelfredzaamheid te vergroten. Doel is de vrijwillige erfgoedorganisaties in staat te 

stellen volwaardig te participeren en verbindingen aan te gaan binnen het Digitaal 

Erfgoednetwerk Limburg. 

 

De komende maanden gaat een kopgroep van 10-15 organisaties van start onder 

(bege)leiding van de adviseurs van HvK als wegbereiders voor de overige kleine 

musea en heemkundekringen. Een stuurgroep van samenwerkingspartners monitort 

de voortgang. Neem bij vragen of voor meer informatie over de mogelijkheden om aan 

te haken vooral contact op met de adviseurs van HvK. 

 

Met het Limburgs Erfgoednet streven HvK en de samenwerkende partijen naar een 

duurzame impuls voor het Limburgs digitaal erfgoed en de online toegankelijkheid van 

collecties. Dit alles met als doel zoveel mogelijk inwoners en (digitale)bezoekers van 

Limburg de rijkheid aan Limburgs erfgoed te laten beleven.  

 



 

 

Podcast De Limburgse Taal & … 

 

Sinds 1997 wordt de Limburgse taal door de Nederlandse en de provinciale overheid 

officieel erkend als streektaal. In 2019 werd dit nog eens bevestigd in een convenant. 

Toch maken veel Limburgers zich zorgen over het voortbestaan van ons dialect. In 

de Podcastserie De Limburgse Taal & ... onderzoeken Ruud Kleinen en Harry 

Rouschop aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen hoe het nu eigenlijk 

staat met het gesproken Limburgse woord. Welke rol speelt De Limburgse Taal in 

bijvoorbeeld het onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en politiek. Bekende Limburgers 

vertellen over hun band met dialect en Frans Pollux sluit elke podcast af met een 

(muzikale) column. De podcast is hier te beluisteren.  

 

 

https://lgog.us13.list-manage.com/track/click?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=9c3faca507&e=9f45d85586


 

 

Pronk! 

 

Het Huis voor de Kunsten Limburg (HvK) daagt met de schrijfwedstrijd Pronk! (amateur-

)schrijvers vanaf achttien jaar uit Nederlands en Belgisch Limburg uit om een tekst van 

maximaal 2.200 tekens te schrijven die geïnspireerd is op een (kunst)object bij hen 

thuis of in hun directe omgeving. Inschrijven kan t/m 1 februari 2021. Daarna buigen 

juryleden zich over de inzendingen om de winnaars te kiezen. De drie teksten die zich 

op de beste, mooiste, meest aantrekkelijke manier tot het (kunst)object verhouden 

vallen uiteindelijk in de prijzen. 

 

Pronk! is een manier om (amateur)schrijvers in deze coronatijd de kans te geven om 

te schrijven en daarmee opnieuw naar de directe omgeving te kijken. In de directe 

omgeving aanwezige beeldende kunst of andersoortige objecten, en daarmee 

bedoelen we bijvoorbeeld ook schilderijen die aangeschaft zijn bij de Ikea of een pot 

pindakaas, kan op die manier een fijne inspiratiebron zijn. De tekst mag in elke taal 

geschreven worden en de vorm van de tekst is vrij. De tekst mag bijvoorbeeld een 

verhaal zijn, een gedicht, een liedtekst of een rap. Als de tekst maar een artistieke 

invulling krijgt. 

 

Stap 1: Kies een (kunst)object in huis of in jouw directe woonomgeving waar je je door 

wil laten inspireren. 

Stap 2: Schrijf een tekst van maximaal 2.200 tekens geïnspireerd op dit (kunst)object. 

Stap 3: Stuur je tekst samen met een foto van het (kunst)object in t/m 1 februari 2021.  



 

Stap 4: We controleren de aanmelding op volledigheid en als alles klopt, doe je mee 

aan Pronk! 

 

Gedurende de wedstrijdperiode plaatst HvK een aantal inzendingen op social media. 

Jouw tekst maakt daardoor ook nog kans om extra in de schijnwerpers te komen. 

Inschrijven kan hier.  
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Copyright © 2020 LGOG, All rights reserved. 

 

Ons e-mailadres is: 

info@lgog.nl 

 

Wilt u iets veranderen aan de manier waarop u deze nieuwsbrief ontvangt?  

Hier kunt u uw voorkeuren updaten en hier kunt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief.   
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