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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
LGOG Kring Maastricht
Dhr. dr. E.W.G. Lemmens
Secretaris
T. 06-47.00.54.66
E. elemmens@wish.nl
Activiteit:

lezing en ALV

Van godshuis naar academisch ziekenhuis Maastricht.
De medische geschiedenis van Maastricht
door Harry Hillen
Wanneer: maandag 3 april 2017, 19.15 uur (ALV), 20.00 uur (lezing) tot 22.00 uur
Locatie:

StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht

Geachte leden,
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor de jaarvergadering en een lezing door prof. dr. Harry
Hillen op maandag 3 april a.s. in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht.
Bij de lezing zijn ook niet-leden van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 3 euro
gevraagd.
19.15 uur
20.00 uur
22.00 uur

Jaarvergadering
Lezing door Harry Hillen: Van godshuis naar academisch ziekenhuis Maastricht.
De medische geschiedenis van Maastricht
Einde

AGENDA JAARVERGADERING
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen en verzonden stukken
3. Notulen jaarvergadering 4 april 2016*
4. Verslag van de secretaris over het jaar 2016*
5. Financieel overzicht van de penningmeester over 2016 en begroting 2017
6. Verslag van de kascommissie*
7. Benoeming van de nieuwe kascommissie
8. Provinciaal beleidsplan LGOG
9. Samenstelling bestuur**
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting
*De stukken voor de jaarvergadering zijn te downloaden via http://www.lgog.nl/kMaastricht.htm. Papieren
exemplaren kunt u afhalen op het Bureau LGOG of via het Bureau toegestuurd krijgen; voordat u het Bureau
LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht – T. 043-321.25.86 - E. info@lgog.nl - W.
www.lgog.nl

LGOG bezoekt, graag even bellen (043-3212586). Gelieve de stukken mee te nemen naar de vergadering.
Een beperkt aantal exemplaren is tijdens de vergadering beschikbaar.
** Monique Dickhaut beëindigt haar eerste termijn van vier jaar en is herkiesbaar. Voordrachten voor
andere kandidaten kunnen door ten minste tien leden van de kring schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur van de kring.

Lezing Harry Hillen:

Van godshuis naar academisch ziekenhuis Maastricht.
De medische geschiedenis van Maastricht

Toelichting op de lezing:
De geschiedenis van de geneeskunde in Maastricht is vanaf de vroege middeleeuwen ingebed in de
geschiedenis van de stad Maastricht. Kanunniken van het Sint Servaas kapittel stichtten in
Maastricht in de negende eeuw het Sint Servaas-gasthuis, het oudste ziekenhuis van Nederland. De
geschiedenis van de geneeskunde in Maastricht gaat over pelgrims, garnizoenen, openbare
anatomische lessen, kloosterzusters en vrome mannen, de eerste röntgenopname in Nederland,
manmoedige chirurgen en over de basis van de achtste medische faculteit. De geschiedenis gaat ook
over heiligen en over de statuten van het chirurgijnsgilde en over Adrien Pelerin, professor in de
geneeskunde aan de Illustre School. De ononderbroken opeenvolging van het Sint Servaas-gasthuis,
het gesticht Calvariënberg, het Annadal ziekenhuis en het academisch ziekenhuis Maastricht is de
rode draad in deze medische geschiedenis.
Over de spreker:
Prof. Dr. Harry Hillen
emeritus hoogleraar interne geneeskunde
emeritus hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde in het academisch ziekenhuis Maastricht
emeritus decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FHML) van de
Universiteit Maastricht
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG)
Voorzitter Bestuur Stichting Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL)
► Noteer alvast in uw agenda (u ontvangt nog nadere informatie):
Vrijdag 28 april 2017: dagexcursie naar Amay (B) met een bezoek aan de abdij van PaixDieu, het kasteel van Jehay en de kerk en het museum van Amay
In deze excursie brengen we een bezoek aan Amay, dat zo’n 15 minuten ten zuidwesten van Luik
ligt. Amay bezit een aantal historische pareltjes die bij veel mensen in Maastricht onbekend zijn. In
de ochtend staat een bezoek aan de voormalige cisterciënzerabdij van Paix-Dieu op het programma.
Een gids leidt ons rond door het hele complex, waarbij we o.a. een bezoek brengen aan het museum
en het restauratieopleidingscentrum van het Institut du Patrimoine Wallon.
Na de lunch brengen we een bezoek aan het kasteel van Jehay en de kasteeltuinen, waarin zich een
moestuin van 1 hectare (!) bevindt. Tenslotte gaan we nog naar Amay, waar we de eeuwenoude
collegiale kerk bezoeken. De twee topstukken zijn de Merovingische sarcofaag van Chrodoara uit
de zevende eeuw en de Romaanse reliekschrijn van Sint-Oda, die het best omschreven kan worden
als een kleine versie van de Noodkist.
Zondag 30 april 2017: Historisch Debat met als thema “Populisme: vloek of zegen?”
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