
Symposia Limburgse canon bijzonder geslaagd 

 

Bijzonder geslaagd en smakend naar meer. Zo mogen ze beslist worden genoemd, de twee 

symposia die het LGOG onlangs organiseerde over de Canon van Limburg. Op 28 oktober 

was het Limburgs Museum in Venlo de plaats van handeling, op 8 november Glaspaleis 

Schunck* in Heerlen. Van de partij waren in totaal een dikke zeventig in het voortgezet 

onderwijs werkzame docenten en educatiemedewerkers van bibliotheken en musea. 

Het programma was op beide dagen nagenoeg identiek. Voorzitter Karel Majoor van het 

LGOG heette de aanwezigen welkom. Daarna nam de samensteller van de Canon van 

Limburg, Jos Venner, het woord. Hij sprak onder meer over overeenkomsten en verschillen 

tussen de Nederlandse en Limburgse canon en over de inpassing van beide canons in het 

geschiedenisonderwijs.  

Op deze plenaire inleiding volgden drie workshops in kleiner verband van telkens een uur. 

Daarin werd onder leiding van ter zake deskundigen een aantal thema’s uit de Limburgse 

geschiedenis (én de canon) uitgediept. Deelnemers hadden de keuze uit workshops over de 

Romeinen in Limburg, de opkomst van steden en Maashandel, de Maasveldtocht van Willem 

van Oranje, leven en werken met en in de mijn en ten slotte dwangarbeid in Limburg tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. In Venlo was er daarnaast nog een workshop over de canon en 

museumbezoek.  

Tijdens de lunch- en koffiepauze was er ruimschoots de tijd voor het uitwisselen van 

ervaringen. De dag werd weer plenair afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de 

deelnemers. 

Uit de enthousiaste reacties tijdens de twee dagen zelf viel al op te maken dat het LGOG met 

dit initiatief in de roos heeft geschoten. De door de deelnemers ingevulde 

evaluatieformulieren bevestigen dit beeld slechts. Voor de Commissie Educatie is dit 

aanleiding om te bezien of komend jaar een vervolg aan deze symposia kan worden gegeven.  

Overigens verschijnen binnenkort op deze website speciale pagina’s met daarop de inhoud 

van alle tijdens de symposia gehouden workshops.  

 

 


