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Activiteit:

nieuwjaarsreceptie + lezing

In balans met 'spijs ende drank', proost!
Oude recepten uit Maastrichtse archieven
door Peer Boselie
Wanneer: maandag 8 januari 2018
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 drs. Peer Boselie op maandag
8 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: In balans met 'spijs ende drank', proost! Oude recepten uit Maastrichtse
archieven.
Voorafgaand aan de lezing houden we onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze receptie
begint om 19.00 uur. Ook hiervoor nodigt het kringbestuur u graag uit.

28 december: familiedag
Bezoek aan de Grotten Zonneberg
U kunt zich nog opgeven voor het bezoek aan de Grotten Zonneberg (zie de uitnodiging van
vorige week) via elemmens@wish.nl (06-47005466).
10.45 uur:
Verzamelen bij de ingang van de Zonneberg (Slavante 1)
11.00 – 12.00 uur:
Ronleiding in de grot
12.00 – ca 13.30 uur: Lunch in Buitengoed Slavante
Kosten: €15 voor volwassenen; €12,50 voor kinderen (bij de prijs zijn inbegrepen: de
rondleiding en de lunch; consumpties zijn voor eigen rekening).
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Toelichting op de lezing van Peer Boselie:
De collectie van ruim 7000 recepten op volkskundig terrein werd aangetroffen in enkele honderden
archieffondsen in vele archiefinstellingen in Limburg (met name in het RHCL te Maastricht), en
beslaat de periode ca 1575- ca 1900.
Vooral in kasteel- en familiearchieven zijn recepten te vinden, maar enkele duizenden komen ook
uit kloosterarchieven, uit kerkelijke registers en uit collecties handschriften en uit diverse losse
vindplaatsen. Keuken- en drankrecepten vormen mét geneeskundige recepten het leeuwendeel van
de collectie. Daarnaast zijn er echter nog duizenden diergeneeskundige, huishoudelijke recepten,
technische én alchemistische recepten. In de lezing zullen we zien hoe gevarieerd het geheel is,
maar ook hoeveel gebruik werd gemaakt van de natuur in alle opzichten. Naast kruiden, die vaak de
basis van alles vormen, wordt zo goed als alles gebruikt van wat op Gods aarde te vinden is, van
stenen en een veelheid aan dierlijke ingrediënten tot dode mensen aan toe...

Recept voor Spaanse soep
Over de spreker:
Peer Boselie (Eindhoven-Tongelre 1958) studeerde aan de Rijksarchiefschool, en
pastoraaltheologie/kerkgeschiedenis aan de HTP/UTP in Heerlen en Katholieke Universiteit
Nijmegen. In 1981 werd hij plaatsvervangend- en in 1986 hoofd studiezaal en inlichtingen van het
toenmalige Rijksarchief in Maastricht. Sinds 1999 is hij stadsarchivaris van Sittard-Geleen, tussen
2010 en 2015 tevens directeur van het Euregionaal Historisch Centrum. Hij is actief in veel
historische gremia, vaak met een grensoverschrijdend karakter. Zo is hij lid van de executive board
van ICARUS ( International Centre for Archival Research) in Wenen, in de eigen Euregio is hij o.a.
voorzitter van de Maasketen Jan van Eyck, van de Stichting Cultuur- en Grensgeschiedenis, de
stichting Past4Present en van stichting SOLEUR (Stichting oud-Limburgse en Euregionale
Receptcultuur). In deze laatste hoedanigheid zal hij spreken over de grote collectie
volkskundige recepten die hij vanaf 1981 verzamelde en waaraan hij een van zijn doctoraalscripties
wijdde.

Het bestuur van de Historische Kring Maastricht van het Koninklijk LGOG wenst u allen
mooie Kerstdagen en een voorspoedig 2018!
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