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Activiteit:

lezing

Vakwerkbouw in Maastricht tussen 1400 en 1800
door Coen Eggen
Wanneer: maandag 6 februari 2017, 20.00 tot 22.00 uur
Locatie:

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Geachte leden,
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer Coen Eggen op
maandag 6 februari 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: Vakwerkbouw in Maastricht tussen 1400 en 1800.
Toelichting op de lezing:
Ooit stond ook een stad als Maastricht vol gebouwen in houtskelet, of vakwerkbouw. Uit de tijd
voor 1400 is geen vakwerk aantoonbaar, opvallend is net hoe sterk de 15de eeuw nog
vertegenwoordigd is. En dan gaat het ook meteen om kloeke constructies, waarvan we desondanks
weinig weten wat de buitenkant betreft. Daar is wel degelijk het nodige van bewaard, alleen wordt
het vaak niet herkend, en gaat het bij restauraties dan alsnog verloren. Denk aan balklagen waarin
op vrij grote schaal constructiebalken uit gevels zijn hergebruikt.
Een gedegen en systematisch onderzoek zou geen overbodige luxe zijn, veel materiaal is al
verzameld tijdens eigen bouwhistorisch onderzoek in de afgelopen 20 jaar.
Ook over de herkomst van het gebruikte hout valt nog veel te onderzoeken, net als over de
vaklieden die al die gebouwen optrokken. Helaas zijn de gegevens van het Timmermansambacht er
niet meer, maar dat is een reden temeer om de gebouwen zelf hun geheimen te ontfutselen.
Opvallend is dat er tot in de 18de eeuw, ondanks brandvoorschriften, nog in vakwerk is gebouwd.
Sterker nog, Maastricht had tot ver in de 19de eeuw naar alle waarschijnlijkheid nog een grote
hoeveelheid houten achtergevels.
En nog steeds duikt er onbekend vakwerk op.
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Over de spreker:
Coen Eggen (Ulestraten, 1949), autodidact.
Bouwhistoricus, met specialisaties vakwerkbouw en boerderijen. Bezig met het rubriceren van het
eigen archief, dat gestationeerd wordt bij het RHCL. Dat behelst alle materiaal dat sinds 1974 al dan
niet in eigen onderzoek verzameld is. Gereedschappen en andere realia worden klaargemaakt voor
stationering elders, zoals het herbouwproject van het kasteel in Schaesberg.
Uit eigen archief volgt de komende jaren nog een aantal publicaties.

Boekenmarkt
Voorafgaand aan de lezing en in de pauze bestaat de mogelijkheid om tegen
gereduceerde prijzen boekjes/boeken te kopen.
Een mooie gelegenheid om uw reeks(en) compleet te maken!
De Stichting Historische Reeks Maastricht is weer aanwezig met haar collectie.

► Noteer alvast in uw agenda (u ontvangt nog nadere informatie):
Maandag 6 maart 2017, 20.00 uur
Lezing van prof. dr. Yves Segers: De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850-1940. Globalisering,
staatscontrole en kennisnetwerken
Maandag 3 april 2017, 20.00 uur
Lezing van prof. dr. Harry Hillen: Van godshuis naar academisch ziekenhuis. De medische
geschiedenis van Maastricht
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.
Zondag 30 april 2017
Historisch Debat met als thema “Populisme: vloek of zegen?”
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