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Activiteit:  Lezing wederopbouw in Limburg  
  

Wanneer: 22 mei 2021, 10.30 uur 

Locatie: MS Teams (dus achter uw eigen scherm) 

 
 

 

Versoepelingen van de corona-maatregelen zijn in aantocht, maar helaas kunnen we nog niet op 

locatie bijeen komen. Na het succes van de lezing van Erik Caris over de Munsterkerk, bieden we 

u opnieuw een interessant onderwerp, kant en klaar thuisbezorgd.  

 

Het bestuur van de Sectie Monumenten presenteert op 22 mei een lezing over architectuur en 

stedenbouw uit de wederopbouwperiode 1940-1965. Het is bijzonder tijdvak in de recente 

geschiedenis waar veel over te vertellen valt. Deze online lezing wordt gegeven door Chris Meys. 

 

Chris zal ingaan op de grote 

ruimtelijke veranderingen in die 

periode, de typische stijlkenmerken 

van architectuur en stedenbouw. Hij 

gaat in op de verschillen in 

architectuur en stedenbouw uit het 

Interbellum en na 1965. Dit doet hij 

aan de hand van voorbeelden uit 

Roermond en de in Limburg 

aangewezen rijksmonumenten en 

wederopbouwgebieden in Limburg.  

 

De wederopbouwarchitectuur en -

stedenbouw behoren tot het jonge 

erfgoed in Nederland. Sommige 

gebouwen heeft u wellicht zelf nog 

zien verrijzen. Het is een enorme 

voorraad die slechts zeer beperkt bescherming geniet. Veel erfgoed verdwijnt onder de 

slopershamer omdat de gebouwen economisch afgeschreven zijn. De laatste twintig jaar hebben 

Figuur 1: Jozef Arbeiderkerk te Meerssen 



gebouwen en objecten uit deze periode gelukkig mogen rekenen op een groeiende belangstelling. 

Hoe op een verantwoorde wijze om te gaan met deze gigantische voorraad aan gebouwen en 

objecten is een vraag die nog immer actueel is.  

 

Na afloop van de presentatie is er 

gelegenheid om vragen te stellen en 

met elkaar van gedachten te wisselen 

over dit onderwerp. 

 

Over de spreker  

Chris Meys is werkzaam sinds 2008 als 

coördinator monumentenzorg en 

archeologie bij de gemeente 

Roermond. Hij studeerde geschiedenis 

aan de Fontys Lerarenopleiding te 

Sittard en behaalde zijn master 

Erfgoedstudies aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Sinds 

enkele jaren is hij ook verbonden aan 

de Monumentencommissies van de 

gemeenten Meerssen en Stein. 

 

Aanmelden is niet nodig 

Via uw eigen laptop of tablet volgt u de lezing door op deze link te klikken: 

Klik hier om aan de vergadering deel te nemen 

Kies op de laptop voor de optie ‘doorgaan in deze browser’. Heeft u het programma Teams al dan 

kiest u voor ‘uw Teams-app openen’. Neemt u deel via een tablet of smartphone, dan moet u 

vooraf de app Microsoft Teams downloaden.  

Het programma zal u vragen of gebruik van camera en microfoon is toegestaan. Dat is wel zo 

handig. Dan kunt u vragen stellen en wij kunnen u zien. Klik dan op ‘Nu deelnemen’ en u doet 

mee. 

Er zijn diverse handige knoppen. Via de knop met de drie puntjes, krijgt u een uitklapmenu. Daar 

kunt u kiezen voor de weergave ‘Galerie’. Dan ziet u 3 x 3 dus 9 schermen met deelnemers. Bij 

meer deelnemers ziet u dus niet iedereen. De spreker komt altijd automatisch in beeld. Bij ‘Grote 

galerie’ komen maximaal 49 deelnemers in beeld. 

Tips: 

• Schakel tijdig in zodat eventuele verbindingsproblemen kunnen worden verholpen. 

• Tijdens de lezing de microfoon uitzetten zodat achtergrondgeluiden de lezing niet verstoren. 

• Opmerkingen of vragen kunt u noteren via de chat-functie (‘tekstwolkje’). 

• Als u een vraag stelt aan de spreker graag wel uw microfoon zelf aan- en daarna weer 

uitschakelen. 

 

Deelname is geheel kosteloos. Daar staat tegenover dat als u prijs stelt op een stukje vlaai bij de 

koffie of thee, u dit zelf dient te verzorgen. 

 

Bij vragen neemt u contact op met: 

• Mw. J. Jongeling, voorzitter  tel. 06-21 245 712 

• Dhr. S. Minis, secretaris  tel. 06-39 582 195 

Figuur 2: Gemeenteflat in Maastricht 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwMDk0N2EtZWQzMy00YmQwLThiYzYtNjQzN2ZjOTQ5ZDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204309736-0621-4cea-bf61-b487bd34d78c%22%2c%22Oid%22%3a%2243602f89-6d1b-4e37-87c4-ad913cd1f4d5%22%7d

