
ZUID GEWINA 
Verslag van dc statutaire Vergadering 1971 

De vergadering werd gehouden te Brussel op zaterdag 27 maart 1971 in de gebou-
wen van de Universitaire Stichting. 

Na het welkomstwoord van de Voorzitter Prof. Dr. L. Elaut werd lezing gegeven 
van het verslag van dc vorige vergadering. Daarna werden Jaar- en Kasvcrslag goed
gekcurd. Door de sckrctaris werd eraan herinnerd dat het Genootschap 10 jaar geledcn 
werd gesticht en dat de eerste vcrgadering eveneens te Brussel werd gehouden; een 
statistisch overzicht van de voorbije 10 jaar werd gegeven. 

De bestuursleden, de heren Elaut. Evens en Evrard, werden herkozen, De heren 
W . Janssens (Hamme) en Dr. J .W. van Spronsen (Den Haag) werden als lid aange-
nomen. 

Prof. GiUis. Mevr. van Cittert-Eymers. de heer Jans, Mej. Aernouts en Apr. 
Mattelaer lieten zich vcrontschuldigen. 

Dr. A. Koeckelenbergh (Alsembcrg), werklcider aan de Kon. Sterrewacht van 
Belgie en lector aan dc U.L.B., gaf een voordracht met als voorwerp : «Historique des 
Observations solaires en Belgique», waarin hij Njooral een antwoord gaf op de vraag 
hoe het komt dat er in dc geschiedenis van het Belgisch Observatorium perioden ge
weest zijn waarop zeer aktief zonnewaarncmingen werden verricht, terwijl andere perio
den getuigen van volledige inaktiviteit op dit gebied. Dc voordracht werd met dia's ge-
illustrccrd. 

Prof. Dr. M. Thiery (Gent) gaf een overzicht van de geschiedenis van de anticon
ceptie. Anticonceptie is oud en nieuw. Van recente datum is de beschikking die we 
hebben over gevaarloze en doeltreffende middelen. Na een overzicht van de historische 
evolutie van dc meest aangewcndc anticonceptievc middelen, werden cr twee meer in 
detail besproken nl. de periodieke onthouding en de intra-uterienc anticonceptie. Een 
recks dia's verduidclijkte de voordracht. 

POSTACADEMIAAL ONDERWIJS IN DE GESCHIEDENIS V A N D E 
GENEESKUNDE. 

Het Medisch Encyclopaedisch Instituut van dc Vrije Universiteit tc Amsterdam 
(onder leiding van Prof. Dr. G.A. Lindeboom) heeft voor het komende studiejaar een 
cursus : 

Inleiding tot de geschiedwetenschap der geneeskunde, georganiseerd. 
Het docl van dczc lecrgang is ; een begin te maken in Nederland met de weten

schappelijke opleiding van medisch-historici. 
PROGRAMMA V A N D E CURSUS 

De cursus wordt gegeven op zaterdagmiddagen in het Medisch-Encyclopaedisch Instituut 
van dc Vrije Universiteit, van der Bocchorststraat 7, Amstcrdam-Buitenveldert 

2 oktober 1971 : Prof. Dr. G.A. Lindeboom i 
Uiteenzetting van dc doclstelling en dc opzet van de lergang. 
De opleiding tot medisch historicus in het buitenland. 
De plaats van de geschiedenis van de geneeskunde in de encyclopaedic der wetcn
schappen en in de medische facultcit. 
Besprcking van onderwerpen voor cventuele scripties. 

16 oktober 1971 ; Dr. D. de Moulin — Nijmegen 
Methodick en arbeidsveld van de geschiedenis der geneeskunde (1) 



30 oktober 1971 : Dr. D, de Moulin 
Methodick en arbeidsveld van de geschiedenis der geneeskunde (2). 

Mej. Dr. I.H. van Eeghen, adj. archivaris van het Gemeente-archief van Amsterdam. 
Medische archieven en archicfonderzoek in Nederland. 

13 novembcr 1971 : Dr. D. de Moulin 
Methodick en arbeidsveld van de geschiedenis der geneeskunde (3). 

Prof. Dr. L. Elaut - Gent 
Medische mcdiaevalistiek. 

27 novcmber 1971 : Dr. A. M. Luycndijk-Elshout — Leiden 
Dr. a. Banki — Amsterdam 

Anatomische verzamelingen in Nederland. 
22 januari 1972: Bczock aan het Biohistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit te 

Utrecht. 
Drs. G.T. Haneveld — Utrecht 

Medisch-historische bockerijen, instituten en musea. (Mot dia-projcctie) 
Prof. Dr. F. Vcrdoom — Utrecht 

Gebouwcn in de geneeskunde. 
5 februari 1972! Prof. Dr. K.E. Rothschuh — Munster 

Dc ontwikkeling van dc antieke fysiologie en van dc fysiologie na de renaissance, 
met bijzondere nadruk op de humores- en de spiritusleer. 

19 fcbruari 1972 : Prof. Dr. G.A. Lindeboom 
De ontwikkeling van het zicktebegrip 

18 maart 1972; Prof. Dr. G.A. Lindeboom. 
Kunst in de geneeskunde, medische illustratics en diaverzamelingen. (Met dia-pro
jcctie) 

8 april 1972 : Dr. D. de Moulin — Prof. Dr. G.A. Lindeboom 
Bewerking en presentatic van de resultaten van medisch-historisch onderzoek. 
Evaluering van de cursus. 

Cursuslciders: Prof. Dr. G.A. Lindeboom — Dr. J.V. Mcininger. 
Dc cursusmiddagcn zuUen duren van 14.00 uur tot 17.30 uur, met onderbrcking van 

een thecpauze van 30 min. 
Na elke voordracht zal gclcgenhcid worden gegeven tot gesprck met dc docent en 

tot ondcrlinge besprcking van de stof. 
Teneindc dc zelfwerkzaamheid van de cursisten tc bevordcrcn zal onder meer de 

gclcgenhcid geboden worden tot het maken van een scriptie, die door de doccntcn zal 
worden bcoordceld en die desgewenst gezamenlijk kan worden besproken. 

Aan cursisten, die daartoc dc wens te kennen geven kan na afloop van de leergang 
een getuigschrift worden uitgereikt. 

Aan deze cursus zullen ongcveer 25 personen kunnen deelnemen. Inschrijving in 
volgordc van aanmelding. 

De bijdrage in de kosten a F. 125.— per persoon (voor rustcnde gencesheren en 
voor nog nict afgestudecrdc medisch doctorandi is reductie van de bijdrage mogelijk) 
kan worden gestort o p : Postgiro No. 1135214, ten name van de «Stichting Historia 
Medicinae s>. tc Amsterdam, of op de rekening van deze Stichting bij dc bank : Bank 
Mees en Hope, bijkantoor Assumburg 150, Amsterdam (Buitenveldert). (Rek. nr. 
644657). 


