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Lezing:  “Vooral niet bij Holland” door dr. Eric Lemmens 
  in samenwerking met SCHUNCK*  
  

Wanneer: Dinsdag 23 oktober 2018 om 19.30 uur 

Locatie: SCHUNCK* (glaspaleis), Bongerd 18 te Heerlen 

 
 

VOORAL NIET BIJ HOLLAND! 
Lezing in het kader van Oktober Maand van de Geschiedenis, thema: Opstand 

 
 
Mede namens SCHUNCK* nodigen wij u graag uit voor de lezing “Vooral niet bij Holland!” 
door dr. Eric Lemmens op dinsdag 23 oktober om 19.30 uur bij SCHUNCK* (glaspaleis), 
Bongerd 18 te Heerlen. 
 
          

        Limburg 150 jaar uniek én in Nederland 
 
 
 
 

Hoe stonden de Limburgers tegenover het 
lidmaatschap van de Duitse Bond en waren 
zij in 1867 blij met het verbreken van de band 
met de Duitse statengemeenschap? Hoe is 
Limburg ooit tot Nederland gaan behoren en 
hoe was die overgang? 
Hoe lang heeft het geduurd voordat de 
Limburgers zich volwaardig Nederlanders 
voelden en niet meer tweederangsburger in 
een door Hollanders gedomineerde staat?  
  



Anti-Hollandse gevoelens en opstandigheid steken in de afgelopen 150 jaar nog regelmatig de kop 
op. Hoe zit het tegenwoordig met de gevoelens over en weer tussen Limburg en wat wij 
tegenwoordig de Randstad noemen? Wat maakt Limburg nu zo uniek? Veel vragen waar Eric 
Lemmens antwoord op zal proberen te geven. 
 

 
 
 
Dr. Eric Lemmens 

Dr. Eric Lemmens (Ysselsteyn-Venray 1970) 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. 

 
 
Aanmelding  
Deze lezing is gratis voor leden van het koninklijk LGOG. Niet leden betalen €5,- contant bij 
binnenkomst. Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst, per email aan het secretariaat 
lgog.parkstad@gmail.com of telefonisch 045-5325094. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens SCHUNCK* en het bestuur van Koninklijk LGOG Kring Parkstad Limburg 
 
Martin van der Weerden, voorzitter 
 


