HSN-studiedag
Leven en overleven in Limburg
donderdag 14 maart 2019
De stichting Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) doet onderzoek
naar de levenslopen van ongeveer 85.000 Nederlanders, geboren tussen 1812 en 1922.
Ook voor de provincie Limburg heeft de HSN een groot aantal levenslopen
gereconstrueerd. Limburg vormt in de historische demografie in sommige opzichten
een buitenbeentje en levert daarmee interessant studiemateriaal op. Op deze studiedag
met de titel Leven en overleven in Limburg, bekijken we een aantal interessante topics
uit de demografische geschiedenis van Limburg. De studiedag wordt georganiseerd
door de HSN in samenwerking met het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
(SHCL) en de Faculty of Arts & Social Sciences (FASoS) van Maastricht University.
De studiedag wordt gehouden op donderdag 14 maart 2019 in het auditorium van het
Historisch Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht.
Programma:
10.30 uur
Ontvangst met koffie en thee
11.00 uur
Opening door Angélique Janssens (UM/RU)
11.10 uur
Kees Mandemakers (IISG)
De Historische Steekproef Nederland en de provincie Limburg
11.30 uur
Hans Mol (UL/FA)
Percelen en personen in kaart: perspectieven voor een Maastricht
Time Machine
12.00 uur
Mayra Murkens (UM) en Willibrord Rutten (SHCL)
Tussen twee uitersten: de zuigelingensterfte in Maastricht vóór en na
de Eerste Wereldoorlog
12.30 uur
lunch
13.30 uur
Björn Quanjer (RU) & Kristina Thompson (VU)
A short introduction: heights and the biological standard of living in
19th century Limburg
14.00 uur
Theo Engelen (RU)
De jaargetijden van het Limburgse leven. Seizoenbewegingen in huwen
en geboorten, 1800-1950
14.30 uur
koffie/thee
15.00 uur
Kees Mandemakers (IISG)
Aard en rol van de getuigen in de burgerlijke stand in Limburg
15.30 uur
Besluit en borrel
U kunt zich voor deze gratis studiedag aanmelden bij het SHCL te Maastricht, bij Ella
Muyres, telefoon (043-3284191) of e-mail (e.muyres@maastrichtuniversity.nl), o.v.v.
naam en e-mailadres. U ontvangt een bevestiging van deelname.

