
HABETSLEZING 2019        

 

Het hoofdbestuur van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

nodigt u graag uit voor de negende Habetslezing op vrijdag 21 juni te Venlo, Limburgs 

Museum, Museumplein 2 (ontvangst 19.15 uur; aanvang 19.30 uur). 

 

De Habetslezing wordt gegeven door dr. Mathieu Segers. De titel van zijn voordracht luidt: 

 

‘De twee zielen van Europa’ 

 

Europa zucht onder het gewicht van haar geschiedenis en cultuur. Tegelijkertijd is cultuur 'de 

speciale kwaliteit van Europa', zoals de Hongaarse filosoof Gyorgy Konrad het uitdrukte. Iets 

dat zeker ook in de Limburgse regio voelbaar en zichtbaar is, en altijd al was. Juist via het 

bijzondere en gemeenschappelijke van de Europese cultuur manifesteert zich de 

enorme potentie van zoiets als een 'European way of life'. Deze is anders dan elders op de 

wereld. En zwenkt voortdurend tussen Verlichting en Romantiek, ratio en emotie, 

aangedreven door een nood aan 'zorg voor de ziel'.  

In deze lezing behandelt Mathieu Segers de eeuwige vraag wat Europa tot Europa maakt, en 

Limburg tot een onderdeel daarvan. En de cruciale rol die cultuur hierin speelt, naast de brute 

krachten van geografie en geschiedenis. Segers doet dit tegen de achtergrond van de grote 

problemen in het Europa van de EU van vandaag, en onderzoekt wat cultuur en culturele 

samenwerking te bieden hebben om de actuele Europese uitdagingen het hoofd te bieden.  

In de lezing zal Segers voortdurend dwarsverbanden leggen tussen de (recente) Europese 

geschiedenis en de Europese cultuur – zowel haar duistere schaduwen als haar schitterende 

voorbeelden – en deze verbinden met de toestand in en om het Europa van het heden.   

 

De spreker 

Mathieu Segers (Maastricht, 1976) is professor Eigentijdse Europese Geschiedenis en 

Europese Integratie aan de Universiteit Maastricht en Dean van het University College 

Maastricht. Eerder was hij werkzaam aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht en 

als Fulbright-Schuman fellow verbonden aan het Center for European Studies van Harvard 

University en als Senior Research Fellow aan het Department of Politics and IR 

van University of Oxford. Hij is columnist van het Financiële Dagblad en De Groene 

Amsterdammer. Daarnaast is Mathieu Segers verbonden aan de WRR en lid van de 

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). In 2013 won hij de prijs voor het beste 

politieke boek met Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie, 1950-heden, 

waarvan dit jaar een geactualiseerde druk verscheen.   

 

Aansluitend 

Presentatie 154e Jaarboek (Publications) van het LGOG 

 

Programma 

19.15 uur: Zaal open 

19.30 uur: Welkomstwoord door de (nieuwe) directeur van het LM, Bert Mennings 

19.35 uur: Welkomstwoord door de vice-voorzitter van het LGOG, Frank Bouts 

19.45 uur: Negende Habetslezing door dr. Mathieu Segers 

20.45 uur: Pauze (koffie/thee) 

21.15 uur: Vragen, reacties 

21.30 uur: Presentatie 154e Jaarboek (Publications) van het LGOG 

21.45 uur: Afronding en nazit (tot uiterlijk 22.30 uur) 



Habetslezing 

De Habetslezing werd op instigatie van oud-voorzitter Karel Majoor door het bestuur van het 

LGOG in 2011 ingesteld als eerbetoon aan Jos(eph) Habets. De naamgever, kapelaan, later 

pastoor, Joannes Josephus (Jos) Habets werd geboren te Oirsbeek in 1829 en overleed te 

Maastricht in 1893. Habets vervulde belangrijke rollen binnen het LGOG: mede-oprichter, 

langjarig voorzitter en voorzitter van de redactie van het Jaarboek. Hij was de eerste 

rijkarchivaris in Limburg, daarenboven (kerk)historicus, archeoloog en begenadigd auteur. 

Telkens in de maand juni, de maand waarin Habets overleed, zal de Habetslezing worden 

gehouden, op een wisselende locatie in Limburg.  

 

De bedoeling van de Habetslezing is om een vooraanstaand spreker de mogelijkheid te bieden 

om een bepaald aspect van de Limburgse geschiedenis met een frisse kijk voor het voetlicht te 

brengen. 

 

Vorige sprekers 

2011: Jona Lendering: De Romeinen in de Lage Landen: vondsten versus teksten  

2012: Peter Raedts: De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie  

2013: Joep Leerssen: Het geheugen, en hoe het Limburgs werd  

2014: Nico Nelissen: Limburg moet ook in de  toekomst geschiedenis schrijven. De 

historische kracht van ruimtelijke kwaliteit 

2015: Theo Bovens: ‘Een enigszins eigenaardige provincie’. De Limburgs gouverneurs: 200 

jaar des Konings, 200 jaar van Limburg 

2016: Pieter Caljé: De geschiedenis van het Limburgse landschap. Naar een biografische 

benadering van het landschap. 

2017: Peter Nissen, De neerslag van de in de 19e en 20e eeuw in Limburg neergestreken 

kloosterorden. 

2018: Louis Berkvens, Het leenrecht vergadert ... De noodzaak de Limburgse 

rechtsgeschiedenis niet enkel lokaal en regionaal te bestuderen, maar ook in EU-regionaal 

perspectief.  

 

Aanmelden 

Wilt u deze lezing bijwonen dan is aanmelden noodzakelijk i.v.m. het aantal beschikbare 

plaatsen (max. 100). Aanmelden kan tot en met vrijdag 14 juni via deze link ….. 

Aanmelden kan ook telefonisch (043-321 25 86) of per e-mail (info@lgog.nl). 
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