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Activiteit:  (1) Lezing ‘Doezend krenkdes, ein gezóndheid. Waaraan gingen men vroeger 

dood? Casus: Maastricht, ca. 1860-1950’ door Willibrord Rutten 

 (2) Excursie Op bezoek bij de buren: Meerssen 

Wanneer: Lezing: 11 maart 2019, 19.30-21.00 uur 

 Excursie: 30 maart van 10.30 tot ca 15.00 uur 

Locatie: Lezing: StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht 

 Excursie: zie hieronder. 

 

 

Geachte leden, 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor:  

 

(1)  

Een lezing door dr. Willibrord Rutten op maandag 11 maart a.s. in Stayokay, Maasboulevard 

101 te Maastricht. Aanvang: 19.30 uur.  

Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.  

De lezing draagt de titel: ‘Doezend krenkdes, ein gezóndheid. Waaraan gingen men vroeger 

dood? Casus: Maastricht, ca. 1860-1950’. 

 

(2) 

Ons jaarlijks ‘Op bezoek bij de buren’ op zaterdag 30 maart, van 10.30 tot ca 15.00 uur. Dit 

jaar brengen we een bezoek aan Meerssen. (NB: Meerssen is strikt genomen natuurlijk geen buur, 

want onderdeel van onze kring. Niettemin lijkt het ons een interessante ‘buur’ om te bezoeken, 

mede vanwege de lezingen die Frank Hovens de afgelopen twee seizoenen over de geschiedenis 

van Meerssen heeft verzorgd).  

 

LEZING WILLIBRORD RUTTEN - 11 MAART  
 

Doezend krenkdes, ein gezóndheid. Waaraan gingen men vroeger dood? Casus: Maastricht, 

ca. 1860-1950 
 

Toelichting op de lezing: 

Een lang leven is een betrekkelijk recente verworvenheid van onze samenleving. Nog in het 

begin van twintigste eeuw stond het dagelijks leven in het teken van acute infecties, slepende 



ziektes en een vroegtijdige dood. Zo stond Maastricht omstreeks 1910 in de top-3 van steden met 

de hoogste kindersterfte van Nederland.  

Hoe zijn wij daaraan ontsnapt? Welke sociaaleconomische en mentaal-culturele factoren hebben 

de ongekende toename van de levensverwachting na 1900 teweeggebracht? Demografen en 

epidemiologen van over de hele wereld zijn op zoek naar een verklaring voor de grote historische 

transformatie van ziekte- en sterftepatronen, die ook wel The Great Escape wordt genoemd naar 

het boek van Nobelprijswinnaar Angus Deaton.  

De Maastricht Death and Disease Database, een nieuw onderzoeksproject van het Sociaal 

Historisch Centrum voor Limburg, beoogt door analyse op microniveau nieuw licht te werpen op 

de vroegste fase van deze spectaculaire transitie. In deze databank worden de doodsoorzaken 

ingevoerd van meer dan 76 duizend mannen en vrouwen die in Maastricht geleefd hebben en daar 

zijn overleden tussen circa 1860 en 1950.  

Het is de bedoeling om aan de hand van de casus Maastricht de gezondheidstransitie te ontrafelen 

en de dynamiek daarvan te vergelijken met andere Europese steden. 

 

Over de spreker: 

Dr. Willibrord Rutten (Arnhem, 1955) studeerde geschiedenis in Nijmegen en is aan 

Landbouwuniversiteit Wageningen gepromoveerd bij prof. Ad van der Woude op een historisch-

demografische studie. Hij is hoofd onderzoek en adjunct-directeur van het Sociaal Historisch 

Centrum voor Limburg. Het zwaartepunt van zijn onderzoek betreft de sociaaleconomische 

geschiedenis van Limburg in de 19de en 20ste eeuw. Hij publiceerde boeken en artikelen over 

agrarische geschiedenis, mijnbouwgeschiedenis en de mens en zijn gezondheid in het verleden. 

Hij is redactiesecretaris van de reeks Maaslandse Monografieën en co-editor van het Jaarboek 

van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. 

 

OP BEZOEK BIJ DE BUREN IN MEERSSEN - 30 MAART  
 

Activiteit: Op bezoek bij de buren 

Meerssen 

Wanneer: Zaterdag 30 maart, van 10.30 tot ca 15.00 uur 

Voor wie: Leden en hun partners 

Aanmelden: Aanmelden is verplicht! 

Sluiting inschrijvingstermijn: 16 maart 

Locatie & 

vervoer: 

Startlocatie: Ontmoet Anna, Stationsplein 1, Meerssen 

Eigen vervoer (tip: komt met de trein!) 

 

Tijdens deze excursie ontdekken we het centrum van Meerssen en brengen we onder andere een 

bezoek aan het Proosdijpark, de Basiliek, het Leopoldskerkje, het Erfgoedhuis, de Synagoge en 

de grafkelder van de familie Regout. Onze gids is Willy Smeets. Naast lokaal historicus is hij 

kerkmeester en lid van de Broederschap van de Basiliek, en lid van het bestuur van de Synagoge. 

 

Programma. Het programma ziet er als volgt uit: 

10.30: ontvangst met koffie bij Ontmoet Anna 

10.45: bezoek deel 1 

12.00: lunch bij Ontmoet Anna 

13.00: bezoek deel 2 

14.15: afsluiting met een drankje (tot ca. 15.00) 



 

Startpunt 

De start- (en tevens lunch)locatie van deze excursie is vergaderlocatie ‘Ontmoet Anna’, gevestigd 

in het voormalige stationsgebouw van Meerssen. Als u me de trein komt bent u dus direct bij 

‘Ontmoet Anna’. Als u liever met de auto komt: direct naast het station is ook een P-plaats 

gelegen. 

 

Prijs 

€ 25 p.p. Bij de prijs inbegrepen zijn de rondleiding, koffie bij ontvangst en de lunch. De borrel is 

voor eigen rekening.  

 

Aanmelden 

Aanmelden doet u zo: 

1) Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en mail het naar e.lemmens70@gmail.com of stuur 

het per post naar Eric Lemmens, Sibemaweg 39e, 6224 DA Maastricht. 

2) Maak het verschuldigde bedrag over naar LGOG Kring Maastricht,  

IBAN: NL21 INGB 0009 5123 35.  

NB: indien de naam van de bankrekening afwijkt van uw naam op het inschrijfformulier, 

vermeld dit dan onderstaand! 

 

NB: uw inschrijving is pas compleet nadat wij zowel uw inschrijfformulier als uw betaling 

hebben ontvangen. Let op: er is maximaal plek voor 40 personen. (Bij te weinig aanmeldingen 

behoudt het bestuur zich het recht voor de excursie te annuleren.)  

 

Informatie 

Voor inhoudelijke informatie over de excursie kunt u terecht bij Kris Förster, 06-25036123.  

Voor informatie over uw aanmelding kunt u terecht bij Eric Lemmens, 06-47005466. 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER OP BEZOEK BIJ DE BUREN 30 MAART 2019 

(u kunt deze gegevens ook mailen aan: e.lemmens70@gmail.com) 

 

Naam:  

Naam bankrekening (indien anders):  

Telefoonnummer: 

Aantal volwassenen:       x  € 25,00  =  € 

 

 

 

 

 

 

Sponsor Historische Kring Maastricht LGOG 
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