
 
 

 

WERKCURSUS 
MEDISCHE GESCHIEDENIS 2010 

georganiseerd door het ‘DOMUS OVERLEG’  
van de historische gremia binnen de KNMG 

 
 

Data: de eerste vrijdag van elke maand (5/3, 2/4, 7/5, 4/6). 
Locatie: Domus Medica te Utrecht. 
Dagindeling: De cursusdagen hebben een vaste indeling. 10.00-11.00 Medisch-historische 
inleiding (presentatie); 11.00-12.00 vakhistorische bespreking brontekst (werkcollege); 12.00-13.00 
lunch; 13.00-14.00 medisch-historische inleiding (presentatie); 14.00-15.00 vakhistorische bespreking 
brontekst (werkcollege); 15.00-15.30 discussie. Bij de vakhistorische besprekingen wordt een 
actieve inbreng van de deelnemers verwacht. 
Studiemateriaal: M.J. van Lieburg, De Tijd op Schrift. Een selectie van bronteksten uit het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Rotterdam: Erasmus Publishing, 2007) [gebonden 
€ 59,50; paperback € 34,50]. Het boek wordt hierna afgekort als ‘TOS’. 
Kosten: U kunt inschrijven per cursusdeel (€ 50, lunch niet inbegrepen) of voor alle vier 
bijeenkomsten (€ 200, lunch niet inbegrepen) door overboeking van het verschuldigde 
bedrag op Rabobank 1526.69.108, t.n.v. Stichting Historia Medicinae, Warmond. 
Docenten: Prof.dr. Eddy Houwaart, VuMC en MUMC; Prof.dr. Frank Huisman, UMC Utrecht 
en Maastricht University, en Prof.dr. Mart van Lieburg, Erasmus MC en UMCG. 

 AANMELDEN (vóór 1 FEBRUARI): cursus@medischegeschiedenis.nl 

 

PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 
 
* 5 FEBRUARI: GEEN CURSUS i.v.m. MEDISCH-HISTORISCH COLLOQUIUM OVER 
PETRUS CAMPER, GRONINGEN 4 EN 5 FEBRUARI (opgeven via de website: 
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/icog/tekstenActiviteitenKalender/2010_
petrusCamper/2010_02_4-5_PetrusCamper). 
(1) 5 MAART. (a en b) Docent Van Lieburg: Over het ‘instrumentarium’ van de medische 
geschiedenis bij de bestudering van bronteksten, met werkcollege over de historische 
beschouwingen in TOS-teksten, resp. over de medisch-historische biografie, met werkcollege 
over de biografieën in het TOS-boek (C-teksten). 
(2) 2 APRIL. (a) Docent Van Lieburg: De geneeskunde in het interbellum, met werkcollege 
over de inwendige specialismen. (b) Docent Huisman: Over alternatieve geneeswijzen, met 
werkcollege over de bijbehorende teksten (B3). 
(3) 7 MEI. (a) Docent Van Lieburg: De geneeskunde tijdens de bezettingsjaren, met 
werkcollege over de bijbehorende teksten (B10). (b) Docent Houwaart: Over hygiënisme en 
statistiek, met werkcollege over de teksten A73-75.  
(4) 4 JUNI. Docent Van Lieburg: Medische teksten bestuderen op locatie. Excursie naar 
medisch-historische boekencollecties in Haarlem en Amsterdam. Werkteksten: de klassieke 
publicaties (B6). 




