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Lezing: ‘Sinti in Limburg 1555 tot 2022’ door Jacques Lemmens 
 

Wanneer: Maandag 21 februari om 19:30 uur 

Locatie: Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9 in Heerlen  

 

 

De lezing 

 
Op maandag 21 februari organiseert Kring 

Parkstad een lezing door Jacques Lemmens 

over Sinti in Limburg van 1555 tot 2022. 

Deze lezing is tot stand gekomen na veel 

onderzoek in binnen- en buitenland en vele 

uren interviews met leden van de Sinti-

gemeenschap in Limburg. 

 

Lemmens maakt gebruik van tot nu toe 

onbekende bronnen en bijzondere 

documenten. Aan de hand hiervan legt hij 

een link naar zijn eigen verleden, zijn 

beweegredenen om geschiedenis te gaan 

studeren en de Holocaust tijdens de Tweede 

Wereldoorlog die de joodse- en Sinti-gemeenschap zo onwaarschijnlijk hard heeft getroffen.  

 

Hij kijkt echter ook terug naar de oorsprong van de Sinti. Zes eeuwen geleden kwamen zij naar 

West-Europa en hadden zij een onwaarschijnlijke rol tijdens het feodale tijdperk. Ook belicht hij 

hun komst naar Limburg vanuit Duitsland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

De Tweede Wereldoorlog krijgt een naam en een beeld aan de hand van vele foto’s. Deze tijd is 

voor Sinti onbespreekbaar en daarom spreken we ook van de ‘Vergeten Holocaust’  bij de Sinti. 

Tot slot kijken we naar de periode na de Tweede Wereldoorlog, de grote kloof heden ten dage tussen 

Sinti en de rest van de samenleving en zo wordt er een beeld geschetst van een bevolkingsgroep die 

zich nooit bevrijd heeft gevoeld. De lezing zal opgeluisterd worden door gypsiemusic op accordeon 

door Roger Moreno, de componist van het wereldberoemde Auschwitz-requiem.  
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Corona en lezingen LGOG 

 

In verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus zijn wij 

genoodzaakt om een maximum aantal bezoekers aan te houden. Aan deze lezing kunnen maximaal 

40 bezoekers deelnemen.  

 

U kunt uw auto parkeren op de busbaan voor het museum of op het trottoir naast de ingang. Let op: 

er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen.  

 

Aanmelding  

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van Kring Parkstad Limburg: Jody 

Martens. Dat kan per mail: j.martens@historischgoud.nl. 

 

Kosten: gratis voor leden, niet leden: €5,-.  

 

Onze aanvankelijk voor januari geplande lezing, ‘Het dorp en mijn familie; Gulpen 1810 – 2010’ 

door Pierre Hupperts, hebben wij moeten verschuiven naar maandag 14 maart. Het convocaat 

volgt.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van Koninklijk LGOG Kring Parkstad Limburg, 

 

Jody Martens 

Martin van der Weerden  

06-15894406 

Links Jacques Lemmens, rechts Roger Moreno.  
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