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Activiteit:

nieuwjaarsreceptie + lezing

Max graaf de Marchant et d'Ansembourg
door Paul Bronzwaer
Wanneer: maandag 2 januari 2017
19.00 uur: nieuwjaarsreceptie
20.00 tot 22.00 uur: lezing
Locatie:

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Geachte leden,
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer dr. Paul Bronzwaer op
maandag 2 januari a.s. in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht.
De lezing begint om 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.
De lezing draagt de titel: Max graaf de Marchant et d'Ansembourg.
Voorafgaand aan de lezing houden we onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze receptie
begint om 19.00 uur. Ook hiervoor nodigt het kringbestuur u graag uit.

Toelichting op de lezing:
De spreker zal ingaan op het handelen van Max graaf de Marchant et d’Ansembourg als lid van de
NSB. Waarom werd hij lid van deze politieke ‘Beweging’? Wat was zijn betekenis als zodanig?
Hoe was zijn ‘carrière’ binnen deze beweging? Hij vertegenwoordigde de NSB als lid van de
Provinciale Staten van Limburg, als lid van de Eerste en daarna van de Tweede Kamer. Hoe stelde
hij zich in deze democratische organen op? Ook zal spreker ingaan op de vraag hoe hij zich
tegenover de Joden gedroeg.
Na de pauze zal de spreker zijn functioneren als ‘Commissaris der Provincie’ behandelen. Daarbij
zal hij ingaan op zijn invloed binnen het Duitse bezettingsbestuur. Ook zal uitvoerig aan bod komen
hoe de Limburgse graaf heeft getracht het lokale en het provinciale bestuur van Limburg te
nazificeren. Dit was het belangrijkste doel dat hij zich als Commissaris der Provincie stelde.
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Tenslotte wil de spreker aangeven welke de beweegredenen waren waarom de graaf de keuze voor
het nationaalsocialisme heeft gemaakt.

Over de spreker:
Paul Bronzwaer is bijna veertig jaar aan het Sint Maartenscollege in Maastricht verbonden geweest
als docent Frans en conrector. Al tijdens zijn professionele loopbaan heeft hij enkele boeken over de
bevrijding van Maastricht gepubliceerd, zoals Maastricht Bevrijd! En toen? Na zijn pensionering
volgden nog Maastricht en Luik bezet (Hilversum 2010) en Maastricht 70 jaar bevrijd (Beek 2014).
In december 2016 verscheen Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Een politieke biografie
(Heerlen 2016). Dit laatste boek is tijdens de pauze en na afloop van de lezing in de zaal
verkrijgbaar voor € 19,50.

Lezingen in het eerste halfjaar van 2017:
Maandag 2 januari 2017
Dr. Paul Bronzwaer
Max graaf de Marchant et d'Ansembourg
Maandag 6 februari 2017
Coen Eggen
Vakwerkbouw in Maastricht tussen 1400 en 1800
Bij deze februarilezing organiseren we weer een boekenmarkt.
Maandag 6 maart 2017
Prof dr. Yves Segers
De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850-1940.
Globalisering, staatscontrole en kennisnetwerken
Maandag 3 april 2017
Prof. dr. Harry Hillen
Van godshuis naar academisch ziekenhuis.
De medische geschiedenis van Maastricht

Het bestuur van de Historische Kring Maastricht van het Koninklijk LGOG wenst u allen
mooie feestdagen en een voorspoedig 2017 toe!
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