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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Fromotie: 

Op 28 april 1978 is C. M. van Hoom, arts te Zierikzee, aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam cum laude gepromoveerd tot doctor in de medicijnen op een 
proefschrift over Levinus Lemnius 1505—1568, zestiende eeuws Zeeuws genees-
heer. Promotor was prof. dr. G. A. Lindeboom, coreferent mevr. prof. dr. A. M. 
Luyendijk-Elshout. 

AGENDA: 
(De met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 
zie ook p. 45-47. 

*permanent: Inrichting van een 18e-eeuwse kraamkamer; Stedelijk Waag-
museum, Kaasmarkt 8, Enkhuizen. 

heden-eind 1978: Herdenkingstentoonstelling Linnaeus, Zoologisch Museum, 
Hantage Middenlaan 53, Amsterdam. 

*heden-2 oktober: Tentoonstelling William Harvey, de bloedsomloop en de 
bloedtransfusie; Stedelijk Waagmuseum, Enkhuizen. 

10 juli t/m 1 September: De Geheele Wiskonst, Museum Boerhaave, Leiden. 
*21 September: Promotie A. van 't Riet, arts, aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam over August Bier en de homeopathic. 
*27 September: 8e bijeenkomst Landelijke Werkgroep Geschiedenis der Tech-

niek. Plaats: T.H.Twente, Enschede. Programma: Voordrachten en 
discussie over het onderzoek van het Vakgebied Historische Aspecten 
van Techniek en Maatschappij. 

29 & 30 September: Het symposium De Nederlanders buitengaats, georganiseerd 
door de Werkgroep 18e Eeuw, wordt gehouden in het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen (Mauritskade 63, Amsterdam). Aanfangstijd op 
beide dagen 10.00 uur. Deelnemerskosten fl. 40.00 (incl. lunches). 
Men kan zich als deelnemer opgeven door het verschuldigde bedrag 
over te maken naar de Rabo-Bank te Woudenberg t.g.v. Werkgroep 18e 
Eeuw rek.nr. 37.24.64.602. Postgiro van de bank 5619. 

5 oktober: Inaugurale oratie prof. dr. H. A. M. Snelders verplaatst naar 18 
januari 1979. 

28 oktober: Najaarsvergadering GeWiNa, Museum Boerhaave, Leiden. 
*9 december; lOe Medisch Historische Dag. Opgave van een voordracht (van 20 

k 25 minuten) v66r 15 September a.s. bij het Medisch Encyclopaedisch 
Instituut, Vrije Universiteit, Van der Boechorststraat 7, Amsterdam. 

1979. 
* 18 januari: Inaugurale oratie prof. dr. H. A. M. Snelders, Landbouwhogeschool 
Wageningen. 
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*20-21 april: de twee-jaarlijkse conferentie over maatschappijgeschiedenis met 
als onderwerp: "Techniek als centrale factor in maatschappelijke 
verandering". Secties: Techniek en economic; techniek en sociale 
wetenschappen; techniek en attitudes in de samenleving. Plaats: Kerk 
en Wereld, Driebergen. Nadere informatie volgt. 

BOEKBEa»REiaNGEN 

M. J. V. Lieburg, Adriaanstichting 191211977. De geschiedenis van de zorg voor 
het lichamelijk gehandicapte kind te Rotterdam. Rotterdam 1978. Adriaan
stichting. 136 pp. Geill. Prijs fl. 17,50. 

Dit gedenkschrift werd door de Adriaanstichting uitgegeven ter gelegenheid van 
de opening van een nieuwe behuizing van dit instituut. Deze instelling, die aan-
vankelijk de verzorging en het onderwijs van het gehandicapte kind beoogde, 
nam vrij snel ook de medische behandeling van haar patienten op zich. Het 
initiatief van Maria de Monchy tot oprichting van deze naar haar vader genoemde 
stichting viel in een periode waarin in Rotterdam reeds verscheidene initiatieven 
ontplooid waren met betrekking tot de sociale gezondheidszorg, terwijl diverse 
ontwlkkelingen binnen de geneeskunde bijdroegen tot een adequate medische 
behandeling van het gehandicapte kind. 
De auteur, die in het verleden reeds vele publicaties over de Rotterdamse gezond
heidszorg het licht deed zien en o.a. ook het gederJiboek over het Sophia 
Kinderziekenhuis verzorgde, heeft met deze uitgave geprobeerd de drie ge
noemde doelstellingen van deze stichting te plaatsen binnen het perspectief van 
de sociaal-economische ontwlkkelingen. Hij is daarbij uitgegaan van de zorg voor 
het gehandicapte kind zoals die in Nederland tot ontwikkeling kwam, waarbij 
aanvankelijk de meeste aandacht werd geschonken aan blinde, doofstomme en 
mentaal geretardeerde kinderen, terwijl het motorisch gehandicapte kind pas vrij 
laat in de belangstelling kwam. Daamaast geeft hij aan hoe de initiatieven ge-
stimuleerd werden door de toenemende mogelijkheden van de orthopedische, 
medische en fysiotherapeutische behandeling. 
Het geschrift biedt, behalve een overzicht van de institutionele ontwikkeling, 
ook de realisatie van nieuwe inzichten in verzorging, onderwijs en medische 
behandeling in de genoemde periode. Het vormt op deze wijze een sociaal-
medische studie over het gehandicapte kind in de 20e eeuw. 
De lay-out is goed verzorgd; de kwaliteit van de illustraties is wisselend, gezien 
het feit dat er uit archiefmateriaal geput moest worden. De bibliografie omvat 
bijnalOOtitels. 
Een boekje aanbevolen voor ieder die geinteresseerd is in de zorg voor het 
gehandicapte kind. 

A. Th. J. Koning 


