KONINKLIJK
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

CONVOCAAT
LGOG Kring Maastricht
Dhr. dr. E.W.G. Lemmens
Secretaris
T. 06-47.00.54.66
E. elemmens@wish.nl

Activiteit:

dagexcursie naar Amay (B)

Wanneer: vrijdag 28 april 2017 (vertrek 9.15 uur; thuiskomst ongeveer 18.15 uur)
Locatie:

vertrek om 9.15 uur bij Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Activiteit:

Historisch Debat - "Populisme: vloek of zegen?"

Wanneer: zondag 30 april 2017, 13.30 uur (zaal open vanaf 13:00 uur)
Locatie:

Centre Céramique, Plein 1992 te Maastricht

Geachte leden,
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor de volgende twee activiteiten.

Vrijdag 28 april 2017: dagexcursie naar Amay (B)
Met een bezoek aan de abdij van Paix-Dieu, het kasteel van Jehay en de kerk en het museum
van Amay.
In deze excursie brengen we een bezoek aan Amay, dat zo’n 15 minuten ten zuidwesten van Luik
ligt. Amay bezit een aantal historische pareltjes die bij veel mensen in Maastricht onbekend zijn. In
de ochtend staat een bezoek aan de voormalige cisterciënzerabdij van Paix-Dieu op het programma.
Een gids leidt ons rond door het hele complex, waarbij we o.a. een bezoek brengen aan het museum
en het restauratieopleidingscentrum van het Institut du Patrimoine Wallon.
Na de lunch brengen we een bezoek aan het kasteel van Jehay en de kasteeltuinen, waarin zich een
moestuin van 1 hectare (!) bevindt. Tenslotte gaan we nog naar Amay, waar we de eeuwenoude
collegiale kerk bezoeken. De twee topstukken zijn de Merovingische sarcofaag van Chrodoara uit
de zevende eeuw en de Romaanse reliekschrijn van Sint-Oda, die het best omschreven kan worden
als een kleine versie van de Noodkist.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 9.15: vertrek met de bus vanaf Stayokay (Maasboulevard 101)
• 10.00: Welkom met koffie/thee
• 10.15 – 10.45: Bezoek aan de restauratieopleiding
• 10.45 – 12.00: Rondleiding met gids door de abdij
• 12.00 – 13.00: 3-gangen-lunch bij La Table de l’Abbaye
• 13.15 – 14.45: Rondleiding met gids door het kasteel van Jehay en het kasteelpark
• 15.00 – 17.30: Rondleiding met gids door de kerk en het museum van Amay
• 17.30 – 18.15: Terugreis naar Maastricht
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Kosten en aanmelding
De kosten bedragen € 40 per persoon.
Inbegrepen zijn: alle entreegelden & rondleidingen, koffie/thee bij aankomst, 3-gangen lunch. NB:
de drank is inclusief water, andere dranken dienen apart afgerekend te worden.
Aanmelden doet u door:
1. Het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN NL21 INGB 0009 5123 35 t.n.v. LGOG Kring
Maastricht. Vermeld bij de overschrijving uw naam en/of uw LGOG-lidnummer, het aantal personen en
‘Excursie Amay’.
2. Stuur een mail naar elemmens@wish.nl met uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers (of
geef dit telefonisch door aan Eric Lemmens, tel. 06-470 054 66).
3. De inschrijvingstermijn sluit op 21 april 2017.
4. Voor de aanmelding geldt: wie het eerst betaalt, het eerst maalt. Bij over-intekening wordt uw geld
teruggestort.
Voor inhoudelijke informatie over de excursie kunt u terecht bij Kris Förster,
info@kfproductions.nl, 06-250 361 23.

Zondag 30 april 2017 - Historisch Debat: “Populisme: vloek of zegen?”
Op zondag 30 april vindt in Centre Céramique te Maastricht het tweede, door het LGOG
Maastricht georganiseerde Historisch Debat plaats. Vraag is: hoe moeten we de stormachtige
groei van populistische bewegingen duiden? Wat kunnen we leren van de (Limburgse)
geschiedenis van het populisme? Panelleden zijn journalist/historicus Hans Wansink,
historicus Ad Knotter en filosoof Sjaak Koenis.
Het debat begint om 13.30 uur (zaal open vanaf 13:00 uur) en de toegang is gratis.
Adres: Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht.
Voor een beter begrip van de actualiteit is kennis van het verleden onmisbaar. Dat blijkt eens te
meer uit de vaak onbevredigende analyses en onjuiste historische vergelijkingen van het om zich
heen grijpend populisme. Uit eigen ervaring weten we dat het debat tussen populisten en degenen
die voor ‘elite’ doorgaan maar al te vaak uitloopt op ruzie. De posities staan haaks op elkaar en
liggen muurvast. Alleen het eigen gelijk telt. Feiten worden ontkend of gereduceerd tot meningen;
opinies opgewaardeerd tot feiten. Erger nog, het harde feit moet de concurrentie aangaan met het
‘alternatieve’ feit. Nuancering lijkt zoek en deskundigheid verdacht. Wat is er aan de hand?
Nieuw is het populisme allerminst. Integendeel, vanuit historisch perspectief is het een fenomeen
van alle tijden. En dat geldt ook zeker voor Limburg.
Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink, bekend van L1 radio & TV, zullen de
historici Ad Knotter, Hans Wansink en filosoof Sjaak Koenis een korte inleiding houden, waarna
ze een aantal vragen krijgen voorgelegd waarop ook het publiek kan reageren.
De centrale vragen zijn: hoe moeten we de stormachtige groei van populistische bewegingen
waarderen en duiden? En wat kunnen we leren van de (Limburgse) geschiedenis van het
populisme? Vervolgens komen vragen aan bod, die er nauw mee samenhangen. Denk bijvoorbeeld
aan de rol van de (sociale) media, de ‘elite’ en veelgehoorde termen als onbehagen, ressentiment,
boosheid, onzekerheid, angst en de ontkenning van reële problemen ter verklaring van het
populisme. Kortom, genoeg stof voor een – naar wij hopen – even leerzaam als sprankelend debat.
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Over de sprekers:
Ad Knotter (1952) geldt als deskundige op het gebied van de geschiedenis van Limburg. Sinds
1998 is hij directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht en als
bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij doceert er vergelijkende
regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio’s.
Sjaak Koenis (1955) is hoofddocent Wijsbegeerte, verbonden aan de Universteit Maastricht en
sinds 2011 bijzonder hoogleraar Sociale Filosofie, in het bijzonder de relatie tussen politiek en
cultuur. Eind 2016 publiceerde hij zijn veelbesproken studie De Januskop van de Democratie: Over
de bronnen van boosheid in de politiek. Daarin stelt hij vast dat burgers zich steeds luidruchtiger en
bozer uitlaten over de gang van zaken in de politiek, terwijl politieke partijen hun ankers in de
maatschappij lijken te verliezen. Velen zien in deze verschuivingen een gevaar voor de democratie,
maar Koenis is minder pessimistisch. De boosheid van de burger vormt volgens hem geen gevaar
voor de democratie, maar is er juist een gevolg van.
Journalist en historicus Hans Wansink (1954) is redacteur en commentator van De Volkskrant. In
2004 promoveerde hij op De erfenis van Fortuyn. Twee jaar later won hij de Anne Vondelingprijs
voor politieke journalistiek. In zijn onlangs verschenen studie De populistische revolutie (2017)
stelt hij de vraag aan de orde of het voorbarig is om te spreken van een populistische revolutie.
Wansink is ervan overtuigd dat zich onder de oppervlakte van vluchtige populistische bewegingen
een historische ontwikkeling afspeelt van veel langere adem. De hoogtijdagen van de klassieke
volkspartijen zijn voorgoed voorbij. Terwijl de beroepspolitici worden opgejaagd door
populistische bewegingen op de flanken, trekken de bureaucraten in Den Haag en Brussel het
initiatief naar zich toe…
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