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Romantiek – Een revolte tegen de Rede?  

De Maand van de Romantiek willen we beginnen met een bezinning op het begrip Romantiek en de 
romantische bewegingen. We stellen een aantal vragen. Om te beginnen: Wat betekent Romantiek? 
Vervolgens: Wat betekent Romantiek voor ons? En voorts: Waarin bestaat de actualiteit van de 
Romantiek? Anders gevraagd: Waarom is vorig jaar het initiatief genomen tot deze Maand van de 
Romantiek? 

Wat betekent Romantiek? Wat maakt de Romantiek tot de romantische periode bij uitstek? Het 
antwoord vinden we in de dominantie van het Gevoel. In de westerse traditie wordt het Gevoel 
doorgaans tegenover het Verstand of de Rede geplaatst. Volgens deze traditie dient het Gevoel beheerst 
te worden door en onderworpen te zijn aan Verstand en Rede. Vanuit deze optiek staat de dominantie 
van het Gevoel dan ook gelijk aan een revolte tegen de Rede, resulterend in Irrationalisme. Ten 
onrechte, zo zal betoogd worden. Want de Romantiek wijst in haar wezen vooruit naar het ideaal van 
een integratie van Gevoel en Verstand waarin afstand wordt genomen van het traditioneel westerse 
mensbeeld.  

Dat is dan ook wat de Romantiek voor ons betekent of kan betekenen: de vooraankondiging van een 
volwaardig alternatief voor het traditioneel westerse mensbeeld dat al minstens honderd lijkt te hebben 
afgedaan. Niet in ‘Een revolte tegen de Rede’, maar in het ideaal van een nieuwe mens – daarin ligt de 
actualiteit van de Romantiek, zo zal uiteengezet worden in de openingslezing door de Maastrichtse 
filosoof Ludwig Geijsen van de Maand van de Romantiek. 

 

Zuid-Limburg afficheert zich graag en vaak als de romantische regio bij uitstek. Dat uit zich 
niet alleen in toeristische zin (“romantisch weekend” “romantisch landschap” en dergelijke), 
maar ook op cultureel vlak: de populariteit van orkest- en harmoniemuziek met de wortels 
in het laat-achttiende-eeuws en negentiende-eeuws repertoire en van de Slow Food 
beweging waarbij o.a. weer de nadruk wordt gelegd op de regio-eigen landbouwgebruiken, 
zaden, gewassen, dieren en culinaire producten. Nota bene, de Nederlandse provincie 
Limburg is nota bene als staatkundige eenheid zelf ook een product van en uit de Romantiek. 

De Romantiek is tevens de periode van de ultieme emancipatie van de ‘burgerij’ en deze ging 
voor het eerst op ruime schaal aandacht geven aan de zoektocht naar en de viering van de 
eigen familiegeschiedenis. Dit resulteerde in een stroom gedrukte genealogische en 
heraldische publicaties, maar ook in veel fraai ‘familiedrukwerk’ (bijvoorbeeld 
huwelijkskranten), familieverenigingen, -stichtingen en -reunies. Reden genoeg voor Museum 
het Ursulinenconvent – Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis om jaarlijks 
uitgebreid bij de Romantiek stil te staan. 

 

Opstelwedstrijd 

 

Onderdeel van de Maand van de Romantiek is een euregionale opstelwedstrijd voor 
kinderen in de leeftijd van ongeveer 10-12 jaar. Kinderen uit geheel Zuid-Limburg, maar ook 
vanuit de grensgebieden in België en Duitsland, Van Hasselt tot en met Aken en van 
Heinsberg tot en met Luik kunnen via hun school meedoen aan deze opstelwedstrijd mee te 
doen. Het is de bedoeling dat een opstel van ongeveer 700 woorden wordt geschreven dat 
verhaalt over de omstandigheden van de eerste ontmoeting tussen mensen die een stel 
vormen uit de omgeving van het kind. Te denken valt aan (groot)ouders, verzorgers, andere 
familieleden of bekenden. Het opstel mag geïllustreerd worden met tekeningen of foto’s. 



 
De opstellen dienen, per e-mail of in papieren vorm, voor de zomervakantie van 2017 bij de 
hieronder vermelde personen ingeleverd te worden, waarna een jury de opstellen in de 
zomer zal lezen en van iedere deelnemende school minstens één opstel zal selecteren voor 
een presentatie in september en voor publicatie in een boekje. Alle ingezonden opstellen 
zullen in een expositie in het museum worden getoond. De jury zal tijdens een bijeenkomst 
in het museum op woensdagmiddag 6 september de winnaar bekend maken. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Elle Eggels en Alexa Meijerman 
Opstelcommissie Museum het Ursulinenconvent 
Breusterstraat 27 
645EH Eijsden 
043 7370202 

info@.ursulinenconvent.com 

 

 

Programma van de Maand van de Romantiek 2017 
Met een passé-partout voor € 50,- kunt u alle evenementen ter waarde van € 96,50 bijwonen  

en bespaart u dus € 46,50 ! 
Passe-partouts zijn te reserveren via de museumbalie. 

 
Hele maand september: Expositie Ada Breedveld 
Los museumbezoek 7 euro, passepartouthouders en vrienden museum gratis 
 
Vrijdag 1 september:  Lezing Ludwig Geijsen over Filosofie van de 
Romantiek  
Entrée 5 euro (inclusief een drankje) 
 
Zaterdag 2 september: Keuken en Drank in de Romantiek; een culinair evenement 
Gratis 
 
Zondag 3 september: Concert Evert Sillem en Ellen Heslenfeld 
Entrée 6 euro (inclusief een drankje) 
 
Woensdag 6 september: Finale opstelwedstrijd kinderen van ca 10- ca 
12 jaar 
Gratis 
 
Vrijdag 8 september: Lezing André Fraats over Engelse Romantiek 
Entrée 5 euro (inclusief een drankje) 
 
Zaterdag 9 september: Symposium Tinco Lycklama a Nijeholt 
Entrée: 8 euro (inclusief ontvangst met drankje en klein hapje) 
 
 Optioneel (buiten passé-partout) Lunch 15 euro  
 
Zondag 10 september: Opening expositie Familiedrukwerk 19e eeuw 
Gratis voor vrienden en passepartouthouders 



 
Zaterdag 16 september: Lezing Duitse Romantiek, concert Kamermuziek en 
opening expositie Duitse romantiek 
Entrée 7 euro (inclusief een drankje) 
 
Zondag 17 september: Lezing Eugene Dubois in kader van romantiek 
Entrée 5 euro 
 
 Optioneel (buiten passé-partout) Lunch 15 euro 
 
Zondag 17 september: concert 
Entrée 10 euro  
 
 Optioneel (buiten passé-partout) Diner 28 euro 
 
Zondag 17 september: Filmavond Kaomptloore 
Entrée: 7,50 euro  
 
Zaterdag 23 september: Kinderactiviteiten in het museum in het kader 
van de Romantiek 
Entrée: 8 euro (inclusief workshops, hapje en drankje) 
 
Zondag 24 september: Concert Chrisjteijn 
Entrée: 10 euro 
 
Vrijdag 29 september: Lezing WO I en het einde van de Romantiek. 
Entrée 5 euro (inclusief een drankje) 
 
Zaterdag 30 september: Bal Masqué 
Entrée 20 euro euro (met muziek en hapjes) 
 


