In deze nieuwsbrief: aankondigingen van lezingen, nieuwtjes, kennismaken met vrienden van het LGOG
en een blik in onze collecties!
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Geachte

leden

en

andere

belangstellenden,

Afgelopen week heeft het LGOG een aantal bijzondere dingen mogen
meemaken. Ten eerste werden er een aantal historische haardstenen
geschonken die in de collectie opgenomen zullen worden. In deze nieuwsbrief
kunt u een aantal van deze haardstenen bekijken. Ten tweede werd de trailer van
de HistoBistro Podcast online geplaatst, een bijzonder project waarover hieronder
meer informatie te vinden is, en werd voor de LGOG Podcast een gesprek
opgenomen met niemand minder dan Lou Spronck. En ten derde is LGOG blij dat
er weer een uitgebreid programma aan het ontstaan is van lezingen en excursies
waar leden en geïnteresseerden aan kunnen deelnemen. Zo ziet u maar weer:

bij LGOG is altijd wel iets te beleven, of het nu gaat over het verleden of het
heden.

Agenda
05/09
Excursie naar Plasmolen, St. Jansberg
21/09
Lezing door dhr. J. van den Berg over Joodse Onderduikers in Hoensbroek
27/09
Walk of Peace

Excursie

naar

Plasmolen,

St.

Jansberg

Verleden jaar op 21 november hield Willem Kuppens voor de Kring Maas en Niers een
lezing over 'de nog zichtbare sporen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap'.
Hij vertelde over het onderzoek dat uitgevoerd wordt door een werkgroep van AWN,
afd. WO2 met als doel het in kaart brengen van het militaire landschap ten zuidoosten
van Nijmegen, zoals dit gevormd is in september 1944 (Market Garden) en februari
1945 (begin Operatie Veritable).
Meer informatie over de lezing kunt u hier vinden -->

Deze lezing werd afgesloten met de suggestie om begin 2020 een excursie in het
gebied te organiseren. Maar zoals u weet haalde de Corona-crisis een streep door alle
geplande activiteiten en dus werd deze excursie tot nader order uitgesteld.
Ervan uitgaande dat iedereen zich houdt aan de veiligheids-richtlijnen nodigt de Kring
Maas en Niers u uit voor deze excursie op zaterdag 5 september in Plasmolen.
Programma:




Om 10.30 uur zijn wij welkom bij Restaurant Plasmolense Hof.
Hier wordt u door de Kring koffie of thee met gebak aangeboden.
Rond 11.45 uur begint de wandeling door het bos onder leiding van Willem
Kuppens en Paul Klinkenberg.
Om ongeveer 12.45 uur eindigt de excursie

Zowel in het Restaurant (verplichte gezondheidscheck voor horeca) als onderweg
tijdens de wandeling worden de RIVM-voorschriften in acht genomen. Om te
voorkomen dat de groep te groot wordt, wordt er gebruik gemaakt van twee gidsen.
Aanmelding
Het totaal aantal deelnemers voor deze excursie is max. 28 personen. Wilt u
deelnemen aan deze excursie dan kunt u zich opgeven – graag vóór 31 augustus –
op lgog.maasenniers@gmail.com.
Wij

raden

u

aan

Waar: Plasmolense
Hof,
Tijd: 10.30 Kosten: Leden
LGOG
Meer informatie: Klik hier.

goede

(wandel)schoenen

Rijksweg
gratis

203,
13.00
/

aan

6586
Niet-leden

AA

te

trekken.

Plasmolen
uur
€
7,50

Joodse

onderduikers

in

Hoensbroek

Op maandag 21 september 2020 organiseert Kring Parkstad een lezing over Joodse
onderduikers in Hoensbroek door Jan van den Berg.
Hoensbroek – sinds 1 januari 1982 een stadsdeel van Heerlen – werd op 18 september
1944 door de Amerikanen bevrijd. Daarmee kwam een einde aan vier jaar Duitse
bezetting. De donkere sluier van de Tweede Wereldoorlog werd afgeworpen, maar na
de oorlog kon men in zekere zin nog lang spreken van een donker tijdvak dat nog zo’n
zeventig jaar heeft geduurd. Dit met betrekking tot de gebeurtenissen in de oorlog, want

wat wisten wij eigenlijk van de Joden die in Hoensbroek een onderduikadres hadden
gevonden om zo uit handen te blijven van de bezetter? Wat wisten wij van de Joden
die in deze regio (bijvoorbeeld Heerlen) een schuilplaats hadden gevonden en die na
de bevrijding van Zuid-Limburg verblijf hebben moeten houden in Hoensbroek, omdat
zij niet konden terugkeren naar hun woonplaatsen aangezien deze nog steeds in
handen waren van de bezetter? Wat waren hun namen, waar kwamen zij vandaan, wat
hebben zij meegemaakt en wat is er met hen na de oorlog gebeurd?
Jan van den Berg, lid van de Heemkundevereniging Hoensbroek, heeft tussen 2012 en
2016 onderzoek gedaan naar dit onderwerp en dat heeft in november 2016 geleid tot
de publicatie van het boek ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek’. Hiermee heeft hij
geprobeerd een leemte op te vullen in de geschiedenis van Hoensbroek.
Corona en lezingen LGOG
In verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus zijn
wij genoodzaakt om een maximum aantal bezoekers aan te houden. Aan deze lezing
kunnen maximaal 40 bezoekers deelnemen. Aanmelden kan via het e-mailadres in
de
onderstaande
link.
Waar: Thermenmuseum,
Tijd: 19.30
Kosten: Leden
LGOG
Meer informatie: Klik hier.

Coriovallumstraat
gratis

/

9

in

Niet-leden

Heerlen
uur
€
5

Walk

of

Peace

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
Kosten: gratis

-

15.30

uur

Nieuws

Aflevering 12 van de LGOG Podcast: Literatuur deel 3 (Maastrichtse verhalen met
Lou
Spronck
en
Lucy
Willems)
In aflevering 12 van de LGOG Podcast presenteren wij het derde deel van onze serie
over Limburgse literatuur. In deze uitzending zijn Lucy Willems en Lou Spronck te gast.
Lucy Willems zit in het kringbestuur van Kring Maastricht. Lou Spronck is schrijver, en
bracht recentelijk het boek Van Sermoen tot Percessie uit, een boek over de
ontwikkeling van de Maastrichtse taal. Lucy leest enkele verhalen en gedichten voor uit
het Boekèt Mestreechs, terwijl Lou meer informatie verstrekt over de taal en hoe deze
zich ontwikkelde. Op de coverfoto een afbeelding van de Stokstraat in Maastricht in
vervlogen tijden... (Een straat die voorkomt in een gedicht dat wordt voorgelezen in
deze
Podcast).
De
aflevering
is hier te
beluisteren.

De

HistroBistro

Podcast

komt

eraan

De HistoBistro is een samenwerking van het Regionaal Historisch Centrum Limburg,
Universiteitsbibliotheek Maastricht, het Limburgs Museum en het Koninklijk Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. In vijf afleveringen bieden wij 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. Bon appetit! De
trailer, ingesproken door Odin Essers, curator van de Bijzondere Collecties van
Universiteitsbibliotheek Maastricht, is hier te beluisteren. En wilt u niets missen, volg
dan hier de
Facebookpagina.
Mededeling

Kring

Venlo

over

voortgang

activiteiten

Kring Venlo heeft besloten om de draad langzaam weer op te pakken. Vanaf oktober
2020 worden er weer lezingen georganiseerd in De Bantuin. Dit betekent dat op
maandag 12 oktober de eerste lezing na de lockdown weer plaats zal vinden. In
tegenstelling tot voor de Corona-crisis moet men zich wel aan een aantal maatregelen
houden. Er zijn twee zalen te gereserveerd in plaats van een. Dit betekent dat er
maximaal 40 personen aanwezig kunnen zijn bij de lezingen. Dat is

inclusief gastspreker

en bestuur.

Om aanwezig te kunnen zijn bij een van onze lezingen zult u zich van tevoren moeten
aanmelden bij het secretariaat. Aanmelden kan heel makkelijk via de link in de
uitnodigingen,
die
u
ruim
voor
aanvang van de lezingen zult ontvangen. Het kan dus zijn dat u een afwijzing ontvangt
zodra
het
maximale aantal van 40 personen bereikt is. Voor aanvang van ieder lezing dient u bij
de ingang van de zaal een paraaf te zetten op een lijst met contactgegevens. Een kopie
van deze lijst zal worden overgedragen aan de beheerder van De Bantuin, zoals de
huidige

Corona-maatregelen

dat

voorschrijven.

Voor dit kalenderjaar staan de volgende drie lezingen nog op de planning:




Maandag 12 oktober 2020 - Lezing Sjeng Ewald - De Molukse gemeenschap
in Venlo.
Maandag 09 november 2020 - Lezing Ragdy v.d. Hoek - Oud en ouderloos in
Venlo.
Maandag 14 december 2020 - Lezing Roel Zijlmans - Kanalen in ZuidNederland.

Nieuwe

aanwinst

voor

de

collectie

van

LGOG

Afgelopen week werden er aan LGOG twee dozen met historische haardstenen
aangeboden. De haardstenen werden gevonden in de kelder van een oud pand in
Maastricht. Er wordt ervan uitgegaan dat de stenen ongeveer uit de zeventiende eeuw
stammen. Ze zijn gemaakt van gebakken klei, en zijn enigszins verkleurd door het
jarenlang weren van de hitte van het haardvuur. Op de stenen zijn verschillende
voorstellingen van decoratieve aard te zien. Waar de stenen precies vandaan komen
wordt momenteel nog onderzocht, waar later meer informatie over zal volgen. Ook
wordt er gezocht naar een goede bestemming.

De Maand van de Geschiedenis

LGOG heeft hard gewerkt aan een interessant programma waaraan leden en andere
belangstellenden tijdens de Maand van de Geschiedenis aan kunnen deelnemen. Het
thema dit jaar is 'Oost/West'. Denk daarbij aan onderwerpen zoals migratie,
kolonialisme, de koude oorlog, et cetera. In september verschijnt er een online agenda
op de website van De Maand van de Geschiedenis waarin alle activiteiten van alle
deelnemers door het hele land in terug te vinden zijn. Hier kunt u dus uw eigen
programma samenstellen. LGOG biedt de volgende activiteiten aan:









Lezing De Jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West (Livestream)
door Odin Essers en Annemieke Klijn op 5 oktober, van 19:30 tot 21:30 uur.
Meer informatie: Klik hier.
Lezing (Zuid-)Limburg tussen Oost en West door Kees Schaapveld
(Livestream) op 14 oktober, van 14:00 tot 16:30 uur. Meer informatie: Klik hier.
Online leesgroep over de roman Rubber van Madelon Székely-Lulofs o.l.v.
Liesbeth Vonhögen op 15 oktober, van 14:00 tot 16:00 uur. Meer informatie:
Klik hier.
De LGOG Podcast in het kader van De Maand van de Geschiedenis. Meer
informatie: Klik hier.
De Ronde van Limburg: wandelen langs, op en over de grens, een wandeling
van Leo Verhart via de Izi.Travel app. Meer informatie: Klik hier.

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. De informatie is via
deze link uit te printen, zodat u de verhalen met u mee kunt nemen in de natuur.
'Het

Duits Lijntje'

De Top van Limburg heeft een bijzonder spoorwegverleden. Aan het einde van de 19e
eeuw was Gennep een bloeiend spoorstadje. Hier waren het hoofdkantoor, het
grensstation en de werkplaatsen gevestigd van de particuliere NBDS, de Noord
Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij. Station Gennep was een van de grootste
grensstations van Nederland. Het NBDS traject Boxtel–Gennep–Wezel (fotofilm) was
omstreeks 1900 een onderdeel van de snelste verbinding tussen Londen – Berlijn –
St.Petersburg en overbrugde de Maas en de Rijn. De ‘Blauwe Brabander’, een van de
‘hoge snelheidstreinen’ in die jaren, speelde hierbij een belangrijke rol. In Gennep
stopten de keizer van Duitsland en de tsaar van Rusland als ze in Londen op
familiebezoek gingen bij hun oma, koningin Victoria. Op onderstaande foto staan
koningin Wilhelmina en prins Hendrik afgebeeld, met op de achtergrond station
Gennep. Ook het internationale postverkeer van Groot-Brittannië en de VS met Noord-

en

Oost

Europa

liep

via

het

Duits

lijntje.

Al die bedrijvigheid bracht de nodige welvaart met zich mee in het stadje Gennep. In
de ‘fotofilm’ Spoorstad Gennep kunt u een virtuele wandeling maken door Gennep
omstreeks 1910. Zo krijgt u een goed beeld van deze bloeiende omgeving.
De loswal in Gennep, in combinatie met station Gennep, speelde in de 19de eeuw een
bijzondere rol in de bedevaart naar Kevelaar. Een deel van de Nederlandse
bedevaartgangers arriveerde namelijk per boot. Ze liepen vervolgens naar grensstation
Gennep en stapten op de trein en reisden via het Duits lijntje verder naar Kevelaar. Een
pelgrimage naar Kevelaar hoorde in die dagen bij de normale katholieke
geloofsbeleving. Centraal stond hierbij devotie en ontspanning. De processietreinen
vormden
een
van
de
grootste
inkomstenbronnen
van
de NBDS.
In Gennep herinnert nog veel aan dit bijzondere spoorstadverleden, waaronder een
echte locomotief, de loc(omotief) 094, de directiewoning, douanewoningen,
spoorwegwoningen en een complete wijk in tuindorp-stijl. Verder kan men er twee
permanente exposities bezoeken. Een ervan is Miniatuurspoorstad Gennep. Er is in
totaal meer dan 12 jaar gewerkt aan deze modelbaan die meer dan 14 meter lang is.
Hij is tijdens de openingstijden van de bibliotheek, waar hij zich bevindt, gratis te
bezichtigen. In Museum het Petershuis vindt u een volledige afdeling gewijd aan het
Duits lijntje. Hier treft u, onder andere, een maquette van station Gennep,
schaalmodellen van de beroemde Blauwe Brabander en een wagon met films aan.
Ook in het bezoekerscentrum Martinustoren zijn verwijzingen naar dit bijzondere

verleden te vinden. Op de website van het bezoekerscentrum vindt u tevens talrijke
foto’s, films en fiets- en wandelroutes. U kunt hier twee fietsroutes downloaden over de
spoorlijn: de “Pantsertreinroute” en de “Tsaren en Keizersroute”. Een impressie van de
routes krijgt u via de routefilmtrailers: de Pantsertreinroutefilm en de Tsaren en
Keizerroutefilm. Er is ook een wandeling die u kunt downloaden: Gennep
Spoorstadwandeling.
De Eerste Wereldoorlog betekende het economisch einde van de NBDS. Het Duits
lijntje zou nog twee keer een rol spelen op het wereldtoneel: op 10 mei 1940 bij de inval
door nazi-Duitsland en in februari 1945 bij de geallieerde inval in Duitsland. Tijdens
deze slag om de Niederrhein, operatie Veritable, werd station Gennep verwoest.

Het huidige busstation in Gennep is gelegen op een historische plek. Vanaf deze locatie
vindt al bijna 150 jaar personenvervoer plaats. Hier was namelijk het emplacement van
grensstation Gennep gelegen. De historie begon met de Gennepse particuliere
spoorwegmaatschappij NBDS. Ze exploiteerde een deel van de kortste treinverbinding
tussen Londen en Berlijn. In 1913 richtte ze de dochteronderneming M.B.S. op, de
Maas-Buurtspoorweg. Deze begon met stoomtrams en ging na W.O.II helemaal over
op busvervoer. De panelen bij de bushalte en de Loc 094 vertellen het bijzondere
verhaal d.m.v. historische foto’s en tekst.

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. Ook hij heeft last van de hitte en moet zijn tocht zelfs onderbreken voor
een natuurbrand. De Peel staat in brand en de politie verleent geen doorgang. 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 5: Meijel-Weert (woensdag 27 mei 2020)

Van armoede maar uit Meijel vertrokken. Ik maak kennis met een uitgedroogde Peel,
en zie hier nog steeds sporen van de Tweede Wereldoorlog. Zo volg ik het ontgonnen
land. Rechte kanalen en dito wegen met asfalt zijn mijn deel. Het is doorbijten, maar
het natuurgebied de Weerterbergen maakt veel goed. Daar ontmoet ik een vluchteling.

Boekennieuws

Kerkhistoricus Regis de la Haye heeft een onderzoek gedaan naar de Bidweg van de
Sterre der Zee in Maastricht. Dat onderzoek is uitgemond in een prettig leesbaar boekje
over deze oude traditie dat door het Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der
Zee
is
uitgegeven.
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, 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 te Maastricht à
€ 10.00 of te bestellen door een bedrag van € 13.00 over te maken op NL94 INGB 0000
8360 20 ten name van Broederschap Onbevl Ontv OLV Sterre der Zee. Na ontvangst
zal het boekje u per post worden toegezonden.

De

Martinustoren

Het boekje over de rijks monumentale Martinustoren in Gennep is uitgegeven ter
viering
van
het
150
jarige
bestaan
van
deze
toren.
De Martinustoren gaat in deze huidige vorm (na de renovatie) in 2020 ook zijn tienjarig
jubileum tegemoet. De plek waar Gennep is ontstaan, en waar nu de huidige toren

staat, is een toeristische trekpleister in de regio. De toren heeft een museale functie en
is een interactief bezoekerscentrum. Het verhaalt de geschiedenis van Gennep in een
notendop. De toren is eveneens startpunt en middelpunt van een uitgebreid netwerk
van

mooie

thematische

fiets-

en

wandelroutes.

Dit informatieboekje is speciaal gemaakt om geïnteresseerden kennis te laten maken
met de historie van deze neogotische portaaltoren. Verkrijgbaar bij VVV Gennep.

Vrienden
Archeologische

voor

het

Voetlicht
tentoonstellingen

In het Belgische Haus in Keulen is een tentoonstelling over archeologie uit de collectie
van het Römisch Germanisches Museum dat momenteel gerenoveerd wordt. Absoluut

de moeite waard! De nadruk van de tentoonstelling ligt op de Romeinse tijd.

In het Schnütgen Museum, ook in Keulen, is een tentoonstelling over Middeleeuwse
kunst ‘Arnt der Bilderschneider’. Deze tentoonstelling over de grondlegger van een rijke
beeldhouwschool aan de Nederrijn voert bezoekers terug naar het einde van de
middeleeuwen. Ongeveer 60 werken van de kunstenaar, die tussen ongeveer 1460 en
1491 werkte, zijn te zien. De werken stammen onder meer uit Venlo, Venray en
Oostrum! Genoeg linkjes met de Limburgse geschiedenis. https://www.museumschnuetgen.de/Arnt-der-Bilderschneider

Cursus
Duik in de wereld van de oude Romeinen! Laat u verleiden door de taal die het oude
Europa beheerste, de taal van keizers, veldheren, dichters en filosofen. In deze cursus,
aangeboden door uitgeverij Bardoul, reist u van de stichting van Rome tot aan de tijd
van de Etrusken bij grote helden zoals Horatius Cocles en Mucius Scaevola. De

Latijnse grammatica die wordt behandeld omvat het praesens, de naamvallen en het
bijvoeglijk naamwoord. Hierna kunt u doorstromen naar de aansluitende vervolgcursus.
Corona-proof
De cursus wordt gegeven in een zaal met ruime onderlinge afstand en goede
luchtverversing. Halverwege is er een kwartier pauze voor koffie en een praatje (op
gepaste afstand natuurlijk).
Excursie
De cursus wordt afgesloten met een excursie naar Xanten, waar de Romeinse stad
Colonia Ulpia Traiana is opgegraven en gedeeltelijk gereconstrueerd. De kosten
hiervoor zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Leiding
De cursus wordt gegeven door Romain Bardoul, een ervaren docent en uitgever van
een
lesmethode
voor
Latijn.
Voor meer informatie klik hier.

Online

campagne

Geheugen

van

Nederland

gelanceerd

Fotoarchieven, historische documenten, archeologische vondsten, kunstvoorwerpen,
films, kranten en boeken: steeds meer erfgoed is tegenwoordig online te vinden. Om
deze digitale collecties een podium te geven heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
een online campagne gelanceerd: Geheugen van Nederland. Een groeiend aantal
erfgoedinstellingen werkt samen om van deze campagne een groot succes te maken.
De

zichtbaarheid

van

digitaal

erfgoed

vergroten

Met Geheugen van Nederland wil het NDE de zichtbaarheid van online collecties
vergroten en digitaal erfgoed in samenhang laten zien. Op de
campagnesite www.geheugenvannederland.nl worden bijzondere verhalen en unieke
objecten van allerlei verschillende erfgoedinstellingen rondom thema’s verzameld.
Op Facebook en Instagram worden deze verhalen vervolgens gedeeld. Elke maand
komt er een nieuw thema bij.

De Leerstoel Taalcultuur in Limburg van de Universiteit Maastricht nodigt u uit voor
de
derde
Lou
Spronck-lezing,
getiteld:
Geboorte en dood van het Maastrichts. Een historisch-taalkundige blik

Spreker:
dr. Michiel de Vaan, privaat-docent Historische Taalkunde aan de
universiteiten
van
Lausanne,
Bern
en
Genève.
Datum:
Plaats:

vrijdag
16
oktober
2020,
19.30
uur.
Turnzaal van de Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92, Maastricht.

Toelichting
In de actualiteit lezen we met regelmaat over ‘uitstervende’ dialecten in BelgischLimburg en het Rijnland. Ondergaat het Maastrichts hetzelfde lot?
Als historische taalkundige zal Michiel de Vaan zich in deze lezing concentreren op de
hoofdlijnen van de ontwikkeling van het Maastrichts tussen 1200 en 2000, en de
verhouding
van
het
Maastrichts
tot
het
overige
Limburgs.
Hoe moeten we ons voorstellen dat zoiets als het Maastrichts ooit ontstaan is? En hoe
gaat, op een ander moment, de verdwijning van een stadsdialect dan in zijn werk?
Voor antwoorden op die vragen kunnen we terecht bij studies naar dialectverandering
elders in West-Europa. De competitie tussen stadsdialect, regiolect en standaardtaal,
in mondelinge en soms ook in schriftelijke vorm, is niet uniek voor Maastricht. Een
dergelijke situatie kan in taalkundig opzicht erg dynamisch zijn maar op de sprekers
toch een stabiele indruk maken. Een voorspelling over ‘of’ en ‘wanneer’ het Maastrichts
uitsterft,
is
dan
ook
een
hachelijke
zaak.
Aanmelden per
email
bij: secr.hislk@maastrichtuniversity.nl
Let op! Vanwege corona is het aantal plaatsen beperkt.

Oproep

Trots stelt de Limbörgse Academie haar nieuwe website Limburgs.org voor.
De drietalige website geeft een beeld weer van
de activiteiten, projecten en taalproducten van de Limbörgse Academie.
De Limbörgse Academie is een non-profit organisatie, opgericht in 2007 om meer
interesse te generen voor de Limburgs taal en al haar dialecten en om het behoud en
de ontwikkeling van deze dialecten te stimuleren. Daarmee sluiten ze ook aan bij de
digitale ontwikkelingen.
De Limbörgse Academie verbindt ’t Limburgs met de digitale wereld. Door gratis
digitale taalproducten te ontwikkelen hoopt de academie de Limburgers meer digitale
mogelijkheden in hun eigen Limburgse dialect aan te beiden.
Zo wordt het Limburgs gemakkelijker digitaal te gebruiken en zichtbaarder.
Daarnaast geven zij onderzoekers meer digitale mogelijkheden om het Limburgs te
bestuderen. Zo sluiten hun digitale producten beter aan bij hoe de Limburgers
hun taal gebruiken.
Het Team Digitaol Limbörgs verzamelt teksten en maakt ze digitaal beschikbaar.
Het werk wordt mogelijk gemaakt door donaties en de hulp van vrijwilligers. Wilt u
meehelpen? Doneer of neem contact op om vrijwilliger te worden
met sikkertaris@limburgs.org.

Uit onze collectie

Jan Pieter Minckelers, ook Jean-Pierre Minckelers of J.P. Minckeleers, (1748 - 1824),
was een Nederlands wetenschapper en uitvinder. Hij wordt gezien als de ontdekker
van het lichtgas (steenkoolgas) en de gasverlichting. Hij werd geboren in Maastricht,
en op de markt prijkt nog steeds zijn standbeeld (hieronder te zien).
In de collectie van LGOG vinden we een van de ontwerpen die Bartholomeus van
Hove, een beeldhouwer die leefde van 1850 tot 1914, van dit beeld maakte. Het
beeld is gemaakt van gips, en is iets kleiner dan het beeld dat nu in Maastricht te
bewonderen is (40,8 cm). In 1922 werd het in bruikleen opgeslagen bij het
Bonnefantenmuseum in Maastricht. Daar is het te vinden via objectnummer 100110.
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