
L I M B U R G S   G E S C H I E D -   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P  
 Samen de geschiedenis van limburg ontdekken  

 
 

DE CANON VAN LIMBURG IN HET GESCHIEDENISONDERWIJS.  
 
 
Inhoud van de symposia 
Beide symposia beginnen met een plenaire inleiding door dr. J. Venner. Aan de orde komen:  
de eisen van het Nederlands onderwijs, de Nederlandse alsook de Limburgse Canon en de 
inpassing daarvan in het geschiedenisonderwijs. Dit alles toegelicht met enkele voorbeelden. 
Vervolgens begint de eerste ronde workshops en gaat iedere deelnemer/-neemster naar de 
workshop van zijn of haar keuze. Er worden 3 ronden van 5 workshops aangeboden; iedere 
workshop duurt ca 50 minuten.    
 
Data en locaties: VENLO op donderdag 28 oktober 2010 

Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo 
 

HEERLEN op maandag 8 november 2010 
Schunck* - vestiging het Glaspaleis - Bongerd 18, 5411 JM Heerlen 

 
Dagindeling, geldend voor beide symposia 
 
09.30 uur:   Ontvangst van de deelnemers 
10.00 uur: Opening door de voorzitter van het LGOG, drs. K. Majoor 
10.10 uur:   Plenaire inleiding door dr. J.Venner.  
11.30 uur: workshops: eerste ronde  
12.30 uur: lunchpauze en uitreiking van het boek ‘Canon van Limburg’ 
13.30 uur: workshops: tweede ronde 
14.25 uur: koffie-thee-pauze 
14.45 uur: workshops: derde ronde 
16.00 uur: plenaire afsluiting en uitreiking certificaten 
 
 
 
Onder voorbehoud ziet het programma in Heerlen er als volgt uit: 
 
Workshop A. wordt gegeven door drs. N. Zijlstra en de heer M. Hermans. 
Onderwerp :    Leven en werken met en in de mijn. 
Tijdvak :          Tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900) 
Kenmerkend aspecten : De Industriële Revolutie, die in de westerse wereld de basis 

legde voor een industriële samenleving; 
 De ‘sociale kwestie’; 
 De opkomst van emancipatiebewegingen. 
 
 
Workshop B. wordt gegeven door drs. C. Baltis en de heer J. Knoors. 
Onderwerp : De Maasveldtocht van Willem van Oranje. 
Tijdvak : Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600) 
Kenmerkende aspecten : De protestantse Reformatie die splitsing van de christelijke kerk 

in West-Europa tot gevolg had; 
 Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting 

van de Nederlandse staat. 
 
 
 



 
Workshop C. wordt gegeven door de heren P.Schulpen en  RJ Wes. 
Onderwerp : Opkomst van steden en Maashandel. 
Tijdvak : Tijd van steden en staten ( 1000 – 1500 ) 
Kenmerkende aspecten : De opkomst van handel en ambacht, die de basis legden voor het 

herleven van een agrarisch-urbane samenleving; 
 De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende 

zelfstandigheid van de steden. 
 
 
Workshop D. wordt gegeven door de heer drs. G. Slootweg. 
Onderwerp : De Romeinen in Limburg. 
Tijdvak : Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 n. Chr.) 
Kenmerkende aspecten : De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-

Romeinse cultuur zich in Europa verbreidde; 
 De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de 

Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. 
 
 
Workshop E. wordt gegeven door de heren T. van Reen en dr. F. Cammaert. 
Onderwerp : Dwangarbeid in Limburg tijdens Wereldoorlog II. 
Tijdvak : Tijd van de wereldoorlogen ( 1900 – 1950 ) 
Kenmerkende aspecten : De betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlog; 
 De Duitse bezetting van Nederland; 
 Racisme en genocide. 
 
 
Voor Venlo geldt een nagenoeg identiek programma uitgezonderd  de Maashandel. In plaats 
daarvan wordt hier een workshop gegeven door mevrouw E. Leenders en de heer dr. J.Venner 
met als titel: de Canon en museumbezoek.  



LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP 
 

Inschrijfformulier symposia over de Canon van Limburg 

 
Svp in Blokletters. 
 
Ondergetekende schrijft in voor het symposium te:  (aankruisen wat van toepassing) 

 
□ Limburgs Museum te Venlo op donderdag 28 oktober 2010 
 
□ Schunck (Glaspaleis) te Heerlen op maandag 8 november 2010  
 
Naam:  …………………………………   Straat: …………………………………..   
 
Postcode/woonplaats: ………………………...    Telefoon: ………………………………  
 
School: ……………………………………….    Bestuur a. Onderwijs.. Venlo en omstr … 
                                                                                b. Onderwijs Midden Limb. 
 c. SVOPL  
Geboorte datum……………………………… d. LVO 
 e. Scholengroep Trevianum 
Geboorteplaats………………………………. f. Stichting DaCapo College 
 
email-adres: ………………………………….    Telefoon……………………………… 
 
 
Uw keuze 
Maak door aankruising uw keuze kenbaar voor deelname aan DRIE workshops. U dient er 
rekening mee te houden dat door overtekening van workshops een herschikking kan plaats 
vinden.  
 
 Venlo – 28 oktober     Heerlen – 8 november 
 
□ Romeinen in Limburg □ Romeinen in Limburg 
□ Leven en werken met en in de mijn. □ Maashandel 
□ Willem van Oranje □ Willem van Oranje 
□ Canon en het Limburgs Museum □ Leven en werken met en in de mijn 
□ Dwangarbeid in WO II □ Dwangarbeid in WO II 
 
 
Datum: ………………………………. 
 
Handtekening: ………………………………. 
 
 
Inschrijving dient uiterlijk 15 oktober 2010 binnen te zijn en gericht aan: 
 
Bureau Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
Postbus 83 
6200 AB Maastricht 
Fax: 043-3218572 
 
Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld ad € 50,- op ABN-
AMRO-rekening nr. 45.3979.343 van  L.G.O.G. te Maastricht o.v.v. het gekozen symposium 
(Venlo of Heerlen).   


