SYMPOSIUM en BOEKENPRESENTATIE
Onderzoek naar Ziekten en Zorg in Nederlands Indië

18 mei 2018, Congrescentrum Kumpulan, Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem

Programma

10.00 – Welkom door dagvoorzitter Wil Dolmans, em. hoogleraar internationale gezondheidszorg

10.15 – presentatie door Jos van der Meer, em. hoogleraar interne geneeskunde, The great accomplishments of medical science
in the Dutch East Indies
10.45 – koffiepauze
11.15 – presentatie van Frank Huisman, hoogleraar medische geschiedenis, over het lepraproject Suriname-Nederlands Indië
11.35 – presentatie van Leo van Bergen over de geschiedenis van de leprazorg
12.15 – Leo van Bergen overhandigt aan Gert Oostindie, directeur KITLV en hoogleraar Koloniale en Postkoloniale
Geschiedenis, het eerste exemplaar van Uncertainty, Anxiety, Frugality. Dealing with Leprosy in the Dutch East-Indies 18141942
12:30-13:30 – lunch [rijsttafel]

13:30 – Toelichting door Jan Peter Verhave op de totstandkoming van de studiegroep Geneeskundig Tijdschrift voor
Nederlandsch-Indië , met als eindresultaat The Medical Journal of the Dutch Indies 1852-1942.
Aanbieding van het boek aan de Minister Counsellor of the Indonesian Embassy, Mrs. Renata Bulan Harungguan Siagian

15.00 – William Faber over Framboesia tropica
15.20 – Sjoerd Zondervan over hospitalen
15.40 – Anjo Veerman over kindergeneeskunde
16.00 – afsluiting

Presentaties door enkele auteurs over hun respectievelijke hoofdstukken:
14.00 – Liesbeth Hesselink over de Indonesische en Chinese auteurs
14.20 – Rob Bakker over gynaecologie
14.40 – Geert van Etten over de Geneeskundige Dienst

In de pauzes is een collectie originele foto’s van de gezondheidszorg in Nederlands Indië te bezichtigen.

Foto’s, archief Wgr. Medische Geschiedenis NVTG
• Demonstratie in een Javaans dorp, waarschijnlijk van mijnwormen, plm 1930
• Missie leproserie Singkawang (West-Borneo) plm. 1920

The Medical Journal of the Dutch Indies is ter
plekke te koop: voor € 20,-; het is ook te
bestellen door € 20,00 + porto (€ 6.95
Nederland) over te maken op
bankrekeningnummer NL17 RABO
0139001816 t.n.v. Vereniging KITLV, o.v.v.
titel van het boek, naam, adres, postcode en
woonplaats.
Uncertainty, Anxiety, Frugality kost € 33,- en
is ter plekke te reserveren via een
bestelformulier.
Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen
kosten verbonden. Aanmelden is echter
noodzakelijk. Stuur een email naar
eq.hesselink@hetnet.nl en vermeld daarbij of u
voor eigen rekening de lunch gebruikt:
een heerlijke rijsttafel voor € 18,50.

