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L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P  

Opgericht 1863    Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken                                                    

                      CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: Wintercursus "inleiding lezen van Latijnse teksten" 

Wanneer: Dinsdag 30 januari 2018 en dinsdag 6, 20 en 27  februari 2018 

Locatie: Instructielokaal museum "De Kantfabriek",  Americaanseweg 8 te Horst 

 
 
 
Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst, 
 tevens aan de leden van de kringen Venray en Maas en Niers. 
 
Dames en heren, 
 
Ieder jaar organiseert LGOG kring Ter Horst traditiegetrouw een wintercursus die in de 
ruimste zin van het woord te maken heeft met de historie (van Horst aan de Maas). Na het 
succes van de afgelopen jaren waarin de geschiedenis van de Peel en de literatuur in Limburg 
en de historie van de popmuziek in Horst werden behandeld, brengt het bestuur  nu heel iets 
anders. Dit jaar nemen we in een viertal lezingen Latijnse teksten onder handen. Als inleider 
en begeleider heeft het bestuur de heer Guus Janssen uit Sittard aangetrokken. 
 
Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957) en getogen in Papenhoven 
studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen. Hij is sinds 1978 als docent 
Klassieke Talen verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Hij publiceerde over 
de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en 
bronnenpublicatie. Binnen LGOG is hij lid van de commissies Kerkgeschiedenis en 
Bronnenpublicaties; daarnaast is hij redactievoorzitter van De Maasgouw. 
 
Introductie in het LATIJN voor onderzoekers van historische bronnen. 
Onderzoekers van het verleden van hun stad, streek of familie worden dikwijls 
geconfronteerd met moeilijk leesbare teksten. Niet alleen het schrift, maar ook de taal kunnen 
daarbij parten spelen. Daarbij vormt het Latijn vaak een niet te passeren obstakel. Met deze 
korte inleidende cursus proberen we deze bronnen toegankelijker te maken. We gaan in op de 
basisregels van de taal en op de toepassing daarvan in de praktijk en zullen dit doen aan de 
hand van bronmateriaal uit de regio. 
Om geen valse verwachtingen te wekken: na een cursus van vier avonden kan men heus niet 
probleemloos de grote Latijnse schrijvers lezen en ingewikkelde oorkonden volledig 
begrijpen. Daarvoor is jarenlange studie en ervaring nodig. Men kan echter wel enigszins grip 
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krijgen op de taal en daardoor de inhoud van eenvoudige bronnen beter begrijpen. De 
speurtocht naar voorouders in kerkelijke registers en het ontcijferen van opschriften kan er 
zeker gemakkelijker door worden. 
 
De opzet van de vier avonden: 
I. Naamwoorden en naamvallen: 
Schrijfwijze, afkortingen en hulpmiddelen 
II. Werkwoorden en uitgangen: 
Kerkelijke registers 
III. Voornaamwoorden: 
Opschriften en oorkonden 
IV. Syntaxis – zinsopbouw: 
Verhalende teksten 

 
Als algemeen hulpmiddel is aan te raden: Kleine Latijnse grammatica van Dieriks en Van 
Loenen, ISBN 9789047519621. 
 
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan deze wintercursus. De avonden vinden plaats in het 
lokaal van museum De Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst. We beginnen telkens 
om 19h30 en zullen om 21h30 eindigen. Er is een aparte parkeerplaats achter het museum 
voor deelnemers aan de cursus beschikbaar (borden P-Kantfabriek volgen). 
 
De deelnamekosten bedragen € 30,00 voor leden van LGOG en € 40,00 voor niet-leden (u 
kunt natuurlijk ook lid worden, dan betaalt u ook € 30,00). U kunt alleen voor de hele cursus 
inschrijven. In het cursusbedrag is tevens koffie/thee gedurende de vier avonden inbegrepen.  
Na een bevestiging van onze kant kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op rekening 
nummer: NL28RABO017.36.07.047 t.n.v. LGOG kring Ter Horst. Dit bedrag dient voor 
aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht de cursus niet door gaan dan krijgt u het bedrag 
terug gestort.  
 
Aanmelding kan via de secretaris van de kring, de heer J. Vissers, bij voorkeur via e-mail 
secretariaat@lgogterhorst.nl, anders telefonisch: nr. 077-3984140. Deelname gaat op 
volgorde van aanmelding waarbij een minimum en een maximum geldt; de inschrijftermijn 
sluit op 15 januari 2018. Voor de voorwaarden over de inschrijving verwijzen wij u ook naar 
onze algemene voorwaarden van LGOG die u terug vindt op onze website 
www.lgogterhorst.nl.  
 
In de hoop u op deze bijeenkomsten te mogen begroeten, tekent met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
drs. M.P.G.M. van den Munckhof   dhr. P.J.T. Vissers 
voorzitter      secretaris 
 


