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Samen de geschiedenis van limburg ontdekken 

 
 
 

Symposia over de Canon van Limburg als onderwijsmateriaal 
 

 
Zeer geachte dames en heren, 
 
De in 2009 gepresenteerde ‘Canon van Limburg’ is alom met veel enthousiasme en 
waardering ontvangen. Wat iedereen over de geschiedenis van Limburg moet weten werd 
door 22 deskundige auteurs onder redactie van dr. J. Venner vastgelegd in 10 tijdvakken 
en 52 vensters. Elk venster is nadrukkelijk aan een tijdvak en aan een kenmerkend aspect 
van dat tijdvak gekoppeld. 
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) wil zich actief 
inzetten om het gebruik van deze Canon in het voortgezet onderwijs te bevorderen. De 
opzet van de Canon is namelijk zo gekozen dat deze direct inpasbaar is in het 
geschiedenisonderwijs. Zo kunt U als geschiedenisdocent stukjes Limburgse 
geschiedenis in uw onderwijs inpassen, zonder tijdverlies en zonder de kenmerkende 
aspecten tekort te doen 
 
Om u daarvoor enthousiast te maken en u in praktische zin van dienst te zijn, zullen TWEE 
SYMPOSIA worden gehouden voor docenten geschiedenis in de onderbouw van het V.O. 
Een groot aantal  kenmerkende aspecten kan van voorbeelden uit de Limburgse geschiedenis 
worden voorzien en deze kunnen tevens worden gekoppeld aan jeugdliteratuur en musea. 
Naast een plenaire presentatie door de redacteur van de Canon  van Limburg, dr. J.Venner, 
zullen door deskundige inleiders een aantal workshops worden verzorgd.  
 

 We starten met een symposium in het Limburgs Museum te Venlo op donderdag 
28 oktober 2010.  Deze locatie biedt tevens de mogelijkheid een relatie te leggen 
tussen de Canon en museumbezoek. 

 Het tweede symposium vindt plaats in Heerlen op maandag 8 november 2010. De 
locatie het Glaspaleis nodigt uit de Canon te koppelen aan jeugdliteratuur met een 
historische inslag. 

 
Wij nodigen u uit aan een van deze symposia deel te nemen. Wij hebben de besturen en 
directies gevraagd deelname te faciliteren en dat hebben zij gedaan door deelname aan het 
symposium te kwalificeren als bijscholingsactiviteit. Een kopie van ons verzoek aan de 
colleges van bestuur treft u bijgaand aan. 
Per symposium kunnen maximaal  100 personen deelnemen. Uw inschrijving dient uiterlijk 
15 oktober 2010 in bezit te zijn van het Bureau LGOG. 
 
De kosten van deelname bedragen € 50, - p.p. per symposium. Dit is inclusief lunch, 
koffie/thee, materiaal van de workshops en een exemplaar van het prachtige en uitermate 
instructieve boekwerk van de Canon van Limburg.  
 
Inschrijving  geschiedt door overmaking van € 50, - p.p. op ABN-AMRO-rekening nr. 
45.3979.343 van  L.G.O.G. te Maastricht o.v.v. het gekozen symposium (Venlo of Heerlen).  
Het bijgevoegde inschrijfformulier dient u volledig ingevuld te zenden naar het Bureau van 
het LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht. 
 
Wij hopen velen te kunnen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Drs. C.J.J.S. Majoor, voorzitter LGOG 


