
Aansluiting Limburgs Museum (collecties / exposities) 
 
++  optimale aansluiting mogelijk met veel collectiestukken en verhaallijn expositie 
+  aansluiting mogelijk 
+/- enigszins aansluiting mogelijk, bijv. met een enkel collectiestuk  
-/- geen aansluiting mogelijk 
 
 
 
Kenmerken tijdvakken De 
Rooy 
 

 
Limburgse Canon  

 
Bijbehorende vaste 
expositie in het Limburgs 
Museum  
 

 
Aanverwante objecten, te zien in het Limburgs 
Museum 
 

Tijd van Jagers en Boeren  
De levenswijze van jagers 
en verzamelaars. (++) 
Het ontstaan van landbouw 
en landbouwsamenlevingen. 
(++) 

- Belvédère mes (++) 
- Een tent van rendierhuiden (++) 
- Potten van bandkeramiek (++) 
- Vuursteenmijnen (++) 

Jager wordt boer 
Jager wordt boer 
Jager wordt boer 
Jager wordt boer 

- schedel Neanderthaler, werktuigen Belvédère, film 
- reconstructie tentenkamp, div. werktuigen 
- div. bandkeramische potten, graanmaler etc. 
- maquette mijn, vuurstenen werktuigen etc. 

Tijd van Grieken en 
Romeinen 
De groei van het Romeinse 
imperium, waardoor de 
Grieks-Romeinse cultuur 
zich in Europa verspreidde. 
(+)  
De confrontatie tussen de 
Grieks-Romeinse cultuur en 
de Germaanse cultuur van 
Noord-Europa.(++) 
De ontwikkeling van het 
Jodendom en het 
christendom als de eerste 
monotheïstische 
godsdiensten. (+) 

- Muntschat van Amby (++) 
- Villa Holzkuil (++) 
- Romeinse thermen in Heerlen (+) 
- De Via Belgica (+) 
- Sint Servatius (+) 
 

Boeren en militairen… 
Boeren en militairen… 
Boeren en militairen… 
Boeren en militairen… 
Macht tussen hemel en aarde 

- muntschat Kelten, haantje Buchten etc. 
- maquette, villa vondsten 
- vloerverwarming Romeins 
- sokkel Marsbeeld (vondst Napoleonsbaan) 
- multimediaprogramma, div. objecten 

Tijd van Monniken en 
Ridders 
Het ontstaan van feodale 

- Leenstelsel (Clovis) (++) 
- Susteren (++) 
- Karolingische Renaissance (+/-) 

Macht tussen hemel en aarde 
Macht tussen hemel en aarde 
Macht tussen hemel en aarde 

- beeld Clovis, maasheiligen, diverse objecten 
- maquette Susteren, div. beelden, multimedia 
 



verhoudingen in het bestuur. 
(+) 
 

 
 

Ridders, jonkvrouwen en 
horigen 
 

- kastelen in Limburg maquettes, diverse vondsten, 
multimedia en filmpjes 

Tijd van Steden en Staten 
De opkomst van de 
(nieuwe) agr.urbane 
samenleving door handel en 
ambacht. (++) 
De opkomst van de 
stedelijke burgerij en de 
toenemende zelfstandigheid 
van steden (+).  

- De grote ontginningen (-/-) 
- De Servatiussleutel (-/-) 
- Hendrik van Veldeke (+/-) 
- Maashandel (++) 
- Lakenproductie en lakenhandel (+/-) 
- De ‘zesmannen’(+) 
- Het Groot Privilege (-/-) 
 
 

 
 
Limburg Ontstaat 
Binnen Stadsmuren 
Binnen Stadsmuren 
Binnen Stadsmuren 

 
 
- documenten Veldeke 
- maquette Venlo, div. vondsten, originele kaarten o.a. 
van Venlo, Roermond en Maastricht  
- schilderij Het laatste oordeel, div. vondsten 

Tijd van Ontdekkers en 
Hervormers  
De hernieuwde oriëntatie op 
het erfgoed van de 
klassieke oudheid. (+) 
De protestantse reformatie 
die splitsing van de 
christelijke kerk in West-
Europa tot gevolg had. (++) 

- Mattheus Herbenus (+) 
- Jan van Steffeswert, bildesnider (++) 
- Thijs van Lin (+) 
- Wilhelm Lindanus, bisschop van 
Roermond (+) 

Binnen Stadsmuren 
Macht tussen hemel en aarde 
Macht tussen hemel en aarde 
Macht tussen hemel en aarde 
 

- schilderij Goltzius uit Renaissance 
- beelden maasheiligen, schilderij St. Joris en de 
Draak, div. vondsten en multimedia 
 
 

Tijd van Regenten en 
Vorsten  
Het streven van vorsten 
naar absolute macht. (+) 

- Territoriale versnippering (+) 
- Vestingsstad Maastricht (+) 
- Simultaankerken (+) 
- Latijnse scholen (-/-) 

Binnen Stadsmuren 
Binnen Stadsmuren 
Macht tussen hemel en aarde 
 

- schilderijen vorsten, wapens 
- maquette Venlo, kaarten 
- mulitmedia programma (film) 
 

Tijd van Pruiken en 
Revoluties  
De democratische revoluties 
in Westerse landen met als 
gevolg discussies over 
grondwetten, grondrechten 
en staatsburgerschap. (+) 

- Bokkenrijders (+/-) 
- Baron van Keverberg (-/-) 
- Roermond en de Brabantse revol. (+) 
- De Franse tijd (++) 

Binnen Stadsmuren 
 
Limburg Ontstaat… 
Limburg Ontstaat… 

- div. martelwerktuigen 
 
- portret Maria Theresia v. Oostenrijk 
- kaartenkamer, div. objecten o.a. guillotine, franse 
trommen, collectie rondom vaandeldrager etc. 
 

Tijd van Burgers en 
Stoommachines  
De industriële revolutie die 
de basis legde voor de 
industriële samenleving. (+) 
Discussies over de ‘sociale 
kwestie’. (+) 

- 1839: Limburg verdeeld (++) 
- Brikkenbakkers (++) 
- Petrus Regout (++) 
-  Willem Vliegen, apostel van het 
socialisme (+) 
- De missionarissen van Steyl (+/-) 
- Pierre J.H. Cuypers, Roermonds 

Limburg Ontstaat…  
Limburg Ontstaat… 
Limburg Ontstaat… 
Limburg Ontstaat… 
Limburg Ontstaat… 
 
Limburg Ontstaat… 

- portret Willem I/portret Dibbets, multimedia, objecten 
- schoolprent brikkenbakkers 
- themakamer Regout, dakpan en objecten productie- 
- diverse filmpjes en objecten, verzuilingsspel  
 
 
- Stoel en beeld Cuypers 



De opkomst van politiek-
maatschappelijke 
stromingen (liberalisme, 
socialisme, nationalisme 
etc.) (+) 

architect (+) 
- Eugène Dubois en de zoektocht naar 
onze menselijke voorouder (-/-) 

 

Tijd van de Wereldoorlogen  
De twee Wereldoorlogen en 
de crisis van het 
wereldkapitalisme. (+) 
De Duitse bezetting van 
Nederland. (+) 
Racisme en discriminatie 
die leidden tot genocide, 
met name van Joden. (+) 
 
 

- De Eerste Wereldoorlog (+/-) 
- Charles Ruijs De Beerenbrouck, 
premier (+/-) 
- Mathilde Haan (-/-) 
- Steenkolenmijnen (++) 
- Henri Poels, priester (++) 
- Edith Stein, slachtoffer van het anti-
Joodse Nazi-regime (+/-) 
- Dwangarbeiders (+) 
 

Limburg Ontstaat… 
 
 
 
Limburg Ontstaat… 
 
 
Limburg Ontstaat… 
Limburg Ontstaat 

- diverse objecten o.a. noodgeld 
 
 
 
- themakamer, div. objecten o.a. mijnklok en films 
- portret Poels, div. objecten 
- filmpje “Betje” over vervolging zigeuners  
- div. objecten WO II (o.a. puinfilm / kelderdeur) 
 

Tijd van Televisie en 
Computer  
De toenemende westerse 
welvaart die vanaf de jaren 
zestig van de twintigste 
eeuw aanleiding gaf tot 
ingrijpende sociaal-culturele 
veranderingsprocessen. (+) 
De ontwikkeling van 
pluriforme en multiculturele 
samenlevingen. (++) 

- Molukkers (+) 
- Landbouw, van gemengd bedrijf naar 
zorgboerderij (+) 
- De Mijnsluitingen (++) 
- Rijksuniversiteit Limburg (-/-) 
- Bevolkingsontwikkeling, van het ene 
uiterste naar het andere (++) 
- Ontkerkelijking (++) 
 
- Het verdrag van Maastricht (+/-) 

Limburg Ontstaat… 
Limburg Ontstaat… 
 
Limburg Ontstaat… 
 
Limburg Ontstaat… 
 
Limburg Ontstaat… 

- film Polygoon aankomst Molukkers 
- film over veranderingen platteland Nrd-Limburg 
en div. objecten 
- fragment Polygoon mijnsluiting, themakamer mijn 
 
 
-filmbeelden Oosterhuis vs Gijsen, foto’s C. Oorthuys, 
kleding hippies, div. objecten en films Pinkpop 
- diverse objecten en filmbeelden migratie 
(Polygoonfragmenten, foto’s migranten, koffer 
migrant) 
 

 



Voorbeeldles in het Limburgs Museum 
 

Tijdvak:  Tijd van Pruiken en Revoluties  
De democratische revoluties in Westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en 
staatsburgerschap. (+) 

Niveau:  Havo/VWO 2 
Expositie:  Limburg Ontstaat…steeds opnieuw 
Objecten: • portret Maria Theresia v. Oostenrijk 
  • franse legertrommels 
  • kerkelijke objecten van tin 

• kaartenkamer 
• objecten vaandeldrager leger Napoleon 
• guillotine 

 
 
Bekijk 
de eerste vitrine 
op de tijdslijn Waaraan kun je zien dat de vrouw op het schilderij bij dit tijdvak hoort?  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bij welke stand hoort ze, denk je? 
 

   O Geestelijkheid 
   O Adel 
   O Bourgeoisie (rijke burgerij) 
 

In 1789 breekt in Parijs een opstand uit: de Franse Revolutie. Vanaf dan krijgen burgers meer macht krijgen en 
veranderen de grenzen van Europa.  



In 1794 verovert Frankrijk het gebied dat nu Limburg heet. 
Zoek op de  
tijdslijn het jaar… 
 
1794 Wat staat op de legertrommels onder de tijdslijn? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eigenlijk ontbreekt er een derde woord, namelijk fraternité, oftewel ‘broederschap’. 
   Dit woord staat er niet op, omdat … 
 

O de mensen in de veroverde gebieden (volgens de Fransen) geen ‘broeders’ zijn. 
   O de leus in deze tijd nog maar uit twee woorden bestaat. 
 

Vind je dit een ‘verlichte’ gedachte?  
(Verlicht denken = Meer vrijheid en gelijke rechten voor iedereen zouden bijdragen aan vooruitgang van de samenleving) 

 
Ja, omdat ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nee, omdat--------------------------------------------------------------------------------- 
 
De Fransen verbieden het openbaar uitoefenen van geloof. Ze nemen veel kerkelijk zilver in beslag, zoals kelken 
en kruisbeelden.  
 
Bekijk de voorwerpen boven de legertrommels.  
 
Deze voorwerpen zijn gemaakt van… 
 
O tin 
O zilver 
 
De voorwerpen bewijzen… 
 
O dat er geen erediensten in de kerk meer waren. 
O dat er stiekem tóch erediensten werden gehouden. 



 
> Ga de donkere kaartenkamer binnen.  
> Druk op de bovenste knop van de tafel. 

 
   Welke kaart hoort bij het jaar 1794? Zet hier een kruisje bij. 
 
 

           
 



 
 Met de komst van de Fransen verandert er veel.  

Jongens uit dit gebied moeten zich melden voor het leger van Napoleon.  
 
Zoek het jaar… 
 
1810 Welk voorwerp van een militair zie je achter het glas?  

Zet hier een kruisje bij. 
  

  
 

                            

  
 

Trek lijntjes van dit voorwerp naar de bijbehorende plek op de militair. 
 



 
Zoek het jaar… 
 
1815   Welke belangrijke gebeurtenis in 1815 maakt een einde aan de Franse Tijd in Limburg? 
    

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Bekijk de echte guillotine achter het glas. 

 
Waarom hoort de guillotine bij het tijdvak ‘Pruiken en Revoluties’, denk je?  

 
   O De guillotine wordt in deze periode uitgevonden. 
   O De guillotine wordt gebruikt tijdens de Franse Revolutie om de adel te executeren. 
   O De guillotine staat symbool voor het ‘verlicht denken’. 
 

De guillotine wordt in deze tijd gezien als een ‘menselijke’ vorm van executeren (doden).  
 
Waarom is dit, denk je? 
 
O De veroordeelde ziet niet wat er gebeurt. 
O De dood is, volgens sommigen, snel en pijnloos. 

 
 


