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AGENDA EN BERICHTEN
(de met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen)
1984
*13 april - 10 juni: Tentoonstelling "Dollen rondde Dom', 500 jaar psychiatrie
in Utrecht. Universiteitsmuseum, Biltstraat 166, Utrecht, werkdagen 10-17 uur.
De stad Utrecht heeft als het gaat om de zorg voor krankzinnigen en de psychiatrie een lange en belangwekkende geschiedenis. In 1462 werd erhet tweededolhuis van Nederland gesticht. Het was in dit Utrechtse krankzinnigengesticht
dat in 1827 onder leiding van prof. J.L.C. Schroeder van der Kolk de hervorming van de Nederlandse psychiatrie zijn aanvang nam. Aan het einde van dezelfde eeuw werd te Utrecht de eerste Nederlandse hoogleraar in de psychiatrie
prof.dr. C. Winkler benoemd. Sedertdien hebben er verscheidene belangrijke
hoogleraren psychiatrie onderwezen, o.a. prof.dr. L. Bouman en prof.dr. H.C.
Riimke.

tot eind augustus: Tentoonstelling Potten kijken en pillen draaien in de oude
apotheek. Museum Boerhaave, Steenstraat la, Leiden, di t/m za
10-17, zo 13-17 uur. Zie p. 162 van de vorige jaargang.
*tot eind September: Tentoonstelling Hoefbeslag door de eeuwen heen.
Universiteitsmuseum, afdeling diergeneeskunde, Yalelaan 1, De
Uithof, Utrecht, werkdagen 10-17 uur.
Er is een keuze gemaakt uit een unieke verzameling van enkele duizenden
hoefijzers, hoefmisvormingen met bijbehorend hoefbeslag en smederijgereedschap. Boeiend zijn de historische aspecten, de inventiviteit van de
hoefsmid en de veelal wanhopige pogingen om voor bepaalde gebruiksdoeleinden, verschillende bodemsoorten en hoefaandoeningen aangepaste
ijzers te smeden.

* 13 april: Studiedag Honderdjaar krankzinnigheid; geschiedenis van de krankzinnigenwetgeving in Nederland. Gebouw Vereniging van Nederlandse ziekenfondsen, Driebergseweg 3, Zeist.
Ter gelegenheid van het feit dat in 1884de tvveedekrankzinnigenwet werduitgevaardigd. Programma: mw.dr, M. van de Vrugt, 'De positie van de krankzinnige in de visie van de 17e en 18e eeuwse jurist*; J, Vijselaar, 'Prof.dr.
J.L.C. Schroeder van der Kolk, verbindingsschakel lussen praktijk. theorie en
wet'; mw.mr. H. van der Klippe, 'Honderdvijftig jaar dwangtoepassing in
de psychiatric'; mw.drs, D. de Ridder, 'Het ontstaan van de aangewezen afdeling'; en nog vier andere lezingen. Naderc informatie en inschrijving: mw.
E. van der Lans, Nederlands centrum geestelijke volksgezondheid, Postbus
14084, 3508 SC Utrecht, tel. 030-516464.

*17 april: Lezing dr. G.T. Haneveld, Paracelsus (met film). Medischhistorische Club, Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9,
Nijmegen, 20.00 uur.
*28 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Utrecht. Zie de bijlage bij dit
nummer.
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8 mei: Lezing prof.dr. C. van der Leun, Het neutron. Natuurkundig
Gezelschap, Transitorium 1, Leuvenlaan, De Uithof, Utrecht,
20.00 uur.
*8 mei: lOe symposium Evolutie van het wetenschappelijk denken, Universitaire Instelling Antwerpen.
Middagprogramma:prof.dr.D.A.A. Mossel.'Enkelebaanbrekendebijdragen
van medische bacteriologen aan de ontwikkeling van de microbiologic in de
Lage Landen omstreeks 1890-1910'; prof.dr, E. Bone. 'Epistemologie de la
paleontologie'; prof.dr. S. Amelincks, 'De evolutie van het concept kristal'. Zij
die 's ochtends een korte mededeling van max, 15 minuten wensen te houden
over een onderwerp uit de wetenschapsgeschiedenis, worden verzocht voor
15 april een samenvalting (taal naar keuze, 1 biz. getypte tekst, titel, auteur(s),
adres inbegrepen) te zenden aan: prof.dr. H. Deelstra, U.1..A., Universiteitsplein I, B-2610Wilrijk-Antwerpen. Bij hem ook nadere inlichtingen over het
programma.
12 mei: Medisch-Historische Dag, Medisch Encyclopedisch Instituut, Van
der Boechorststraat 7, Amsterdam.
26 mei: Deutsch-Niederlandisches Medizinhistorikertreffen, Welbergen. Informatie: zie 12 mei.
*29 mei: Lezing dr. B. Haeseker, De ontwikkeling van de plastische chirurgie
rondom de Eerste Wereldoorlog (J.F.S. Esser). Plaats en tijd als 17
april.
•28-30 augustus: Symposium Leibniz and mathematics, Noordwijk.
Georganiseerd onder auspicien van de G.W. Leibniz Gesellschaft, ter
gelegenheid van de 300e verjaardag van de publikatie van Leibniz' eerste
artikel over zijn differentiaalrekening. Inlichtingen: dr. H.J.M. Bos, Mathematisch Instituut, Budapestlaan 6. 3508 TA Utrecht.
8-13 oktober: Symposium Krankenhausgeschichte, Amsterdam. Inlichtingen
zie 12 mei.
*23-26 oktober: IVth Scientific instrument symposium. Nederlands Scheepvaart Museum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam.
Over '19e-eeuwse instrumenten en hun makers', onder auspicien van de
Scientific instrument commission (International union of the history and
philosophy of science). Er zijn zittingen over instrumenten in de geneeskunde, de scheepvaart en de natuurkunde. Hiervoor is een tiental sprekers
uitgenodigd. Daarnaast zijn er voordrachten over een onderwerp naar
keuze. In Museum Boerhaave te Leiden en het Utrechts Universiteitsmuseum zijn speciale tentoonstellingen over het symposiumthema ingericht.
Naar deze musea en naar Teylers Museum in Haarlem worden excursies
georganiseerd. Informatie; W.F.J. Morzer Bruyns, bovenstaand adres.
26 december - 1 januari: 29e Internationale congres voor geschiedenis der
geneeskunde, Cairo. Zie p. 214 van de vorige jaargang.
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Promotie
Op 9 november 1983 promoveerde drs. B. Haeseker aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift
getiteld Dr. J.F.S. Esser and his influence on the development of plastic and
reconstructive surgery. Promotores waren prof.dr. J.C. van der Meulen en
prof.dr. D. de Moulin.
Nieuwe behuizing
Na officiele toestemming kan in 1984 eindelijk met de restauratie van het
Caecilia-complex in Leiden worden begonnen. Na de oplevering, geschat in
1987, zal het worden betrokken door het Rijksmuseum voor de geschiedenis
van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde. Museum Boerhaave.
Het Caecilia-complex heeft in zijn lange bestaan al vele bestemmingen
gehad. Gebouwd in de middeleeuwen als vrouwenkiooster, werd het in 1598
ingericht tot pesthuis. Daartoe werden o.a. de twee zalen met hun hoge
plafonds — typerend voor een pesthuis uit die tijd — aangebouwd. Rond
1660 veranderde het Caecilia-gasthuis van bestemming: het werd toen een
dolhuis en ziekenhuis. In de twee hoge pestzalen werden de zieken ondergebracht en het was daar dat Herman Boerhaave zijn beroemde klinische
lessen aan medische studenten gaf; sindsdien staan zij dan ook bekend als de
Boerhaavezalen. Het Caecilia-complex zal niet alleen in oude luister worden
hersteld, er zal ook een nieuw stuk worden aangebouwd. In deze moderne
aanbouw zal onder meer een reconstructie op ware grootte van het 16eeeuwse Leidse Theatrum Anatomicum worden ondergebracht. Vanuit dit
vertrekpunt zal aan de bezoekers een vaste opstelling over de twee verdiepingen van het carre-vormige gebouw geboden worden.

