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Activiteit: Wanneer komen Limburgers in Opstand? 

  

Wanneer: 18 oktober 2018, 19.30 uur  

Locatie: Bernadinuscollege, Akerstraat 95, 6417 BK Heerlen 

 

 
 
 
Beste leden van het LGOG en anderen belangstellenden, 
 
Het Koninklijk LGOG nodigt u van harte uit voor een panelgesprek over rumoerige tijden in 
Limburg met als centraal punt de vraag ‘Wanneer komen Limburgers in Opstand? Dit thema 
past uitermate goed in het thema van de Maand van de Geschiedenis van dit jaar: ‘Opstand’. 
 
Door de jaren heen is het beeld ontstaan van de ‘tamme’ Limburgers, die nooit in actie 
komen, terwijl dat historisch gezien niet juist is. Dit blijkt al door het recentelijk instellen 
van de Hub Cobbenprijs. Deze prijs is genoemd naar de Hoensbroekse mijnwerker Hub 
Cobben die in 1975 met duizenden koempels naar Den Haag trok om hun onvrede over hun 
slechte pensioenen te uiten. Limburgers zijn dan wel moeilijk boos te krijgen, het zijn geen 
"goedmoedige sullen", zo luidde het motto van ABW-vakbondsman Hub Cobben, de 
organisator van de Mars op Den Haag. De prijs is dan ook bestemd voor Limburgers die zich 
inzetten voor een sociaal rechtvaardig Limburg.  
Martin van der Weerden, één van de initiatiefnemers voor deze prijs, zal tijdens deze avond 
daarom ook onze gastheer zijn. 
 
Deze avond zal beginnen met de Belgische Opstand en de strijd om Limburg. Gedurende de 
avond zal een historische lijn worden getrokken van deze Belgische Opstand naar andere 
opstanden waarbij Limburg een rol heeft gespeeld. 
 
 
 
 



Wie komen aan het woord? 
 
Ad Knotter is hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis aan de Faculteit der 
Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht.  Zijn onderzoeken 
hebben betrekking op de vergelijkende regionale geschiedenis, in het bijzonder die van het 
Nederlands-Duits-Belgische grensgebied, de vergelijkende geschiedenis van 
mijnbouwgebieden, en de geschiedenis van arbeid en migratie. 
 
Eric Lemmens studeerde politicologie in Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de 
Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘Aan Vorst en Vaderland gehecht, doch tevreden 
zijn zij niet. Limburgse Kamerleden in Den Haag 1839-1918’. Momenteel is hij werkzaam op 
het kabinet van de commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg. Daar 
houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de grensoverschrijdende 
samenwerking. Verder was hij betrokken bij de viering van 150 jaar provincie Limburg. 
 
Rob van der Heijden behaalde zijn doctoraal examen geschiedenis aan de Universiteit van 
Utrecht. Is voormalig docent geschiedenis in het middelbaar onderwijs. Hij is 
gespecialiseerd in de geschiedenis van de eetcultuur (onderzoek in Nederlands-Limburg) 
en in de pogingen tot afscheiding van Nederlands-Limburg van Nederland (separatisme in 
de jaren 1840 en Belgisch annexionisme, met name na de Eerste Wereldoorlog).  
 
 
Kortom:  Er staat u een boeiende en opstandige avond te wachten! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Kelly Krijntjes 
Bureau LGOG 
 
 
 


