Uitnodiging
Maastricht, 14 april 2014

Betreft: dé eerste Charlemagnelezing

Zeer geachte heer/mevrouw,
Een aantal organisaties heeft het initiatief genomen om jaarlijks een lezing - dé
Charlemagnelezing - te organiseren. Deze lezing zal afwisselend plaatsvinden in Maastricht,
Sittard-Geleen en Kerkrade.
De lezing vindt plaats in het kader van de internationale Karlspreis, die 29 mei a.s. in Aken wordt
uitgereikt aan Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad). Het doel van dé
Charlemagnelezing is het stimuleren van de kennis en discussie over het (on)gedeeld verleden
en toekomst van de Euregio Maas-Rijn.
Bij deze nodigen wij u uit voor dé eerste Charlemagnelezing, die dit jaar zal plaatsvinden in
Parkstad.
Keizers en Koningen in de Euregio Maas-Rijn: hoe verder met de burgers
Zaterdag 24.05. 2014
Tijdstip: 10.30 uur tot 13.30 uur
Conferentieoord Abdij Rolduc in Kerkrade*



Welkomstwoord



Lezing: Karls Erbe. Spurensuche in Vergangenheit und Gegenwart door prof. Max
Kerner.
Prof. Max Kerner (Aachen) is emeritus hoogleraar middeleeuwse en nieuwe
geschiedenis aan de RWTH (universiteit) Aken, waar hij ook verschillende hoge functies
heeft bekleed. Er staan talrijke wetenschappelijke werken op zijn naam.



Lezing: Erfenis Willem I. Taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: theorie
en praktijk door prof. Guy Janssens.
Prof. Guy Janssens is hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de
Université de Liège.Hij publiceert de laatste tien jaar vooral over de geschiedenis van het
onderwijs van het Nederlands in Wallonië.



Discussie

Gratis toegang. Gelieve vooraf te reserveren bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg:
secretariaat@rhcl.nl o.v.v. Charlemagnelezing. U kunt zich aanmelden tot 16 mei 2014.
Indien u achteraf gebruik wilt maken van een goed verzorgde lunch dan verzoeken wij u een
bedrag van € 13,75 over te maken op het banknummer van DNG Aachen o.v.v. lunch Rolduc**.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Eurode 2000+
Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Regionaal Historisch Centrum Limburg
Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen
Deutsch Niederländische Gesellschaft zu Aachen
Algemeen Nederlands Verbond

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Euregio Maas-Rijn en de
Stichting Eurode 2000+
* routebeschrijving www.rolduc.com/NL/routebeschrijving
** Sparkasse Aachen t.a.v. DNG Aachen: IBAN: DE68390500000000428003 • BIC: AACSDE33
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