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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken
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Activiteit:

lezing

De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850-1940. Globalisering, staatscontrole en
kennisnetwerken
door Yves Segers
Wanneer: maandag 6 maart 2017, 20.00 tot 22.00 uur
Locatie:

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Activiteit:

lezing

Zef Timmers, Maaslander en Romein
door Guus Janssen
Wanneer: dinsdag 14 maart 2017, 20.00 tot 22.00 uur
Locatie:

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Geachte leden,
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor twee lezingen:
(1) op maandag 6 maart a.s. de lezing van de heer prof. dr. Yves Segers uit ons lezingenprogramma,
getiteld: De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850-1940. Globalisering, staatscontrole en kennisnetwerken.
(2) op dinsdag 14 maart a.s. een lezing in samenwerking met de Professor Doctor Timmers
Stichting en Roma Aeterna, door drs. Guus Janssen, getiteld: Zef Timmers, Maaslander en Romein.
Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Week van de Klassieken.
Beide lezingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht.
Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.

Lezing 6 maart
Yves Segers: De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850-1940. Globalisering, staatscontrole en
kennisnetwerken
Toelichting op de lezing:
Tussen 1850 en 1940 onderging de fruitsector in Zuid-Limburg meerdere ingrijpende evoluties. Het
areaal breidde fors uit, de productie en productiviteit namen aanzienlijk toe. Landbouwers
specialiseerden zich in de teelt van kersen, appelen en peren. Ze hadden daarbij in toenemende mate oog
voor kwaliteit en consumentenvoorkeuren. En wetenschappelijk onderbouwde kennis omtrent
variëteiten, bemesting en ziektebestrijding werd alsmaar belangrijker. De meest cruciale ontwikkeling
was evenwel de toenemende internationalisering en globalisering van de landbouw- en voedselmarkten.
Midden negentiende eeuw was de fruitteelt in Zuid-Limburg (en elders in
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Nederland) in hoofdzaak een nevenactiviteit; commercialisering verliep op een geografisch beperkte
schaal. Tijdens het interbellum was dit reeds anders: een aanzienlijk deel van de productie was bestemd
voor de export en op de Nederlandse markt verscheen heel wat fruit uit het Middellandse Zeegebied en
de Verenigde Staten. In deze lezing wordt bekeken op welke manier de Zuid-Limburgse fruitteeltsector
(vorm gegeven door telers, boerenorganisaties, overheid, veilingen,…) reageerde op de processen van
globalisering en internationalisering. Welke strategieën werden ontwikkeld en met welke resultaten?
Welke vernieuwingen en innovaties traden op de voorgrond en hoe werden die tot bij de telers gebracht?
Kon de Zuid-Limburgse fruitteelt zijn positie handhaven en eventueel zelfs versterken? De
internationalisering van de fruitmarkt bood immers niet alleen bedreigingen, maar ook kansen.
Over de spreker:
Prof. dr. Yves Segers (Dendermonde, 1970) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en
Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij promoveerde in
2002 tot doctor in de Moderne Geschiedenis aan de KU Leuven met het proefschrift Economische groei
en levensstandaard. De ontwikkeling van de particuliere consumptie en het voedselverbruik in België,
1800-1913. Yves Segers is coördinator van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG vzw),
coördinator van het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) aan de KU Leuven, en hij
is als hoofddocent Rurale Geschiedenis verbonden aan de onderzoekseenheid Moderniteit &
Samenleving 1800-2000 (MoSa) van de Faculteit Letteren, KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de
sociale en economische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, met als hoofdthema's
landbouw en platteland, de ontwikkeling van de voedselketen en eetcultuur. Voor meer info en contact,
zie www.hetvirtueleland.be en Yves.segers@icag.kuleuven.be.

Lezing 14 maart
Guus Janssen: Zef Timmers, Maaslander en Romein
Toelichting op de lezing:
Prof. dr. Zef Timmers (Sittard 1907 - Maastricht 1996) heeft zich tientallen jaren lang verdienstelijk
gemaakt voor het onderzoek naar en de promotie van de kunst en cultuur van het Maasland. Daarnaast
was hij met zijn gidsen voor Rome in het bijzonder en Italië in het algemeen een geestelijke leidsman
voor vele generaties Italië-reizigers. De lezing toont Timmers in een dubbele hoedanigheid: als
Maaslander en als Romein. In een korte inleiding wordt ingegaan op de betekenis van Timmers voor de
identiteit van het Maasdal. Daarna staat vooral Timmers' passie voor Italië – in het bijzonder Rome –
centraal. Toen hij in het Heilige Jaar 1925 op jeugdige leeftijd met een Vlaamse pelgrimsgroep Italië
bezocht, hield hij een dagboek bij en maakte hij tientallen foto’s. Hierdoor is het nu voor ons mogelijk
hem – in woord en beeld – op zijn eerste Italiëreis te volgen. De ontmoeting met Italië had voor de
tiener een sterke religieuze dimensie, maar deed bij hem ook een liefde voor schoonheid ontluiken, die
hij in de rest van zijn leven op zijn publiek heeft trachten over te dragen. Tenslotte gaan we met hem op
zoek naar sporen van Maaslanders in de Eeuwige Stad.
Over de spreker:
Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957). Studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan
de KU Nijmegen. Is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum
Sittard. Publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis
en bronnenpublicatie. Adres: Simpsonstraat 2, 6135 CT Sittard; amppjanssen@hetnet.nl.
► Noteer alvast in uw agenda (u ontvangt nog nadere informatie):
Maandag 3 april: lezing prof. dr. Harry Hillen over de medische geschiedenis van Maastricht.
Vrijdag 28 april: dagexcursie naar Amay (B)
Zondag 30 april: Historisch Debat met als thema “Populisme: vloek of zegen?”
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