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VARIA 

ONDERZOEK 'MAGIE EN GENEESKUNDE' IN 
NEDERLAND: MEDISCHE GESCHIEDENIS VAN
UIT EEN SOCIAAL-CULTUREEL PERSPECTIEF 

Dr. M.F. Gijswijt-Hofstra 

Het terrein van de sociaal-culturele geschiedenis 
van gezondheid, ziekte en genezen is in Nederland 
tot op heden in slechts beperkte mate verkend. De 
geschiedenis van de officiële geneeskunde en haar 
beoefenaren is vanouds de meeste aandacht te 
beurt gevallen. Naar het \Toegere niet-officiële of 
niet-reguliere medische aanbod en naar de lijders 
zelf is nog aanzienlijk minder onderzoek gedaan. 
Dit gat in de markt van het medisch-historisch 
onderzoek is inmiddels ontdekt, onder anderen 
door leden van de studiegroep 'Hekserij en toverij 
in Nederland'. Over hun activiteiten zal ik een en 
ander meedelen ter informatie en ter uitnodiging 
tot deelname aan deze activiteiten. 

De eind 1982 opgerichte, landelijke interdiscipli
naire studiegroep 'Hekserij en toverij in Nederland' 
heeft zich aanvankelijk geheel ingezet voor het 
wegwerken van achterstanden in het Nederlandse 
toverijonderzoek. Hieruit zijn twee gezamenlijke 
publikaties voortgekomen: Kwade mensen. Toverij 
in Nederland onder redactie van W. de Blécourt en 
M.F. Gijswijt-Hofstra (Amsterdam, 1986) en Neder
land betoverd. Toverij en hekserij van de I4de eeuw 
tot heden onder redactie van M.F. Gijswijt-Hofstra 
en W.Th.M. Frijhoff (Amsterdam, 1987). Daarnaast 
is als project van de studiegroep een beredeneerde 
bibliografie tot stand gekomen, getiteld Toverij in 
Nederland, 1795-1985, onder redactie van F. Matter 
(samensteller) e.a. (Amsterdam, 1990). Inmiddels 
zijn, naast tal van andere individuele publikaties 
over toverij, ook twee dissertaties over dit onder
werp verschenen: van W. de Blécourt, Termen van 
toverij. De veranderende betekenis van toverij in 
Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw 
(Nijmegen, 1990) en van H. de Waardt, Toverij en 
samenleving. Holland 1500-1800 (Den Haag, 1991). 
Het einde van dit soort produkties is trouwens nog 
niet in zicht. 

De projectgroep 'Magie en geneeskunde' 

Begin 1989 heeft de studiegroep zich beraden over 
toekomstige onderzoeksprojecten. Uit dit beraad is 
onder meer de projectgroep 'Magie en geneeskunde' 
voortgekomen. De tot dan toe binnen de studie
groep gehanteerde invalshoek van toverij had 
reeds veel kennis opgeleverd over opvattingen en 
gedrag met betrekking tot gezondheid, ziekte en 
genezen. Uitbreiding en verdieping van deze kennis, 
met name van de sociaal-culturele aspecten, werden 
dan ook als een aantrekkelijke opgave voor de toe
komst beschouwd. Toverij was immers slechts één 
van de mogelijke interpretaties van en reacties op 
ziekte en lichamelijk letsel. Er waren en er zijn nog 
steeds tal van andere 'magische' opvattingen en 
gedragingen op dit terrein te signaleren. Ook daar
naar ging de belangstelling van de in mei 1989 aan 
het werk getogen projectgroep 'Magie en genees
kunde' uit, en naar het aandeel van 'magie' in de 
gehele markt van gezondheid en genezen, zoals die 
zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. 

In feite is de naam van de projectgroep 'Magie en 
geneeskunde' als een 'pars pro toto' gaan fungeren, 
als een deelaanduiding van een groter te onderzoe
ken terrein. Het gaat de projectgroep om de soci
aal-culturele geschiedenis van opvattingen, hou
dingen en gedragingen van mensen ten aanzien 
van lichaam, gezondheid, ziekte, lichamelijk letsel, 
leven en dood. De afbakening naar tijd en plaats is 
ruim gekozen: van de middeleeuwen tot in onze 
tijd; Nederland en, eventueel, aangrenzende gebie
den. Inspiratie wordt onder andere geput uit de 
benaderingen en resultaten van de Britse 'social 
history' of medicine', de Scandinavische 'ethnome-
dicine'-richting, de medische antropologie en de 
volksgeneeskunde. 

Werkwijze, resultaten en plannen 

Reeds spoedig na de instelling van de projectgroep 
'Magie en geneeskunde' heeft het ledenbestand 
uitbreiding ondergaan. Dit resulteerde in een 
belangrijke versterking van de medisch-historische 
inbreng. Naast historici telt de projectgroep ook 
antropologen, sociologen, psychologen en volks-
kundigen onder haar ruim dertig leden. 
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Doorgaans worden er vier wetenschappelijke bij
eenkomsten per jaar gehouden tijdens welke een 
lid van de projectgroep zijn of haar onderzoek pre
senteert. Daarnaast worden er lezingen van buiten
landse onderzoekers georganiseerd. Zo waren in 
1991 R.J. Evans (Birkbeck College, Londen) en J. 
Henderson (Wolfson College, Cambridge) te gast 
met lezingen over respectievelijk cholera in Europa 
en syfilis in 16de-eeuws Italië. Behalve een forum
functie voor onderzoekers vervult de projectgroep 
ook een ondersteunende rol op het gebied van lite
ratuursignalering. Bovendien zet de projectgroep 
de eerder uitgezette lijn van de studiegroep voort 
door gezamenlijke publikaties tot stand te brengen. 
Een eerste gezamenlijk resultaat was Geloven in 
genezen. Bijdragen tot de sociaal-culturele geschiede
nis van de geneeskunde in Nederland, onder redactie 
van M.F. Gijswijt-Hofstra (Amsterdam, 1991), te
vens themanummer van het Volkskundig bulletin 17, 
2. Het bevat bijdragen van vier leden van de project
groep. Zelf open ik met een overzicht van recent 
medisch-historisch onderzoek en suggesties voor 
verder onderzoek, voor zover van belang voor de 
centraal gestelde thema's 'geloof en 'magie'. Indien 
gehanteerd als algemeen, attenderend begrip ver
wijst 'geloof naar het vertrouwen van mensen in 
of op iemand dan wel iets, of dat nu gaat om God, 
om bepaalde personen dan wel om de waarheid 
van voorstellingen of de werking van iets. 'Magie' 
verwijst dan naar opvattingen en handelingen van 
mensen, waarin het element van beheersbaarheid 
of beheersing van de loop der gebeurtenissen met 
behulp van vooral als occult, bovennatuurlijk of 
bijzonder beschouwde krachten centraal staat. 
Beide begrippen worden tot op zekere hoogte als 
complementair opgevat: 'geloof mist de hande
lingscomponent die 'magie' wél omvat, terwijl 
'magie' wat de opvattingen betreft een belangrijke 
aanvulling krijgt met het in dat opzicht ruimere 
begrip 'geloof. De overige drie bijdragen in Geloven 
in genezen betreffen origineel onderzoek naar 
thema's uit de 17de, 19de en 20ste eeuw. De aan
dacht is met name uitgegaan naar (potentiële) lij
ders en naar niet-officiële genezers. Zo analyseert 
W.Th.M. Frijhoff het pesttraktaat van de genees
heer IJsbrand van Diemerbroek over de pestepide
mie te Nijmegen in 1635-1636. Het bevat onder 
meer tal van observaties over hoe leken deze ziekte 
beschouwden en ermee omgingen. W. de Blécourt 
schrijft over de geneeskundige praktijk van de 
niet-reguliere genezer Peter Stegeman (1840-1922), 
bekend als het Staphorster boertje. I. van Wetering, 
ten slotte, verhaalt over de magie van de winti
genezer, zich baserend op participerend onderzoek 
onder Creoolse Surinamers in Nederland. 

Momenteel begint de afronding van een groter 
project in zicht te komen, Het betreft een in 1993 
te publiceren bundel onder redactie van W. de 
Blécourt, W.Th.M. Frijhoff en M.F. Gijswijt-Hofstra 
met een tiental bijdragen over diverse onderwer
pen uit de zestiende tot en met het begin van de 
20ste eeuw. Als overkoepelend perspectief wordt 
gehanteerd: de culturele constructies van ziekte en 
genezen. Het gaat om de beelden van ziekte en de 
kaders waarin ze worden geplaatst alsmede om de 
uitwerking in de praktijk. 

Inlichtingen 

Over de studiegroep 'Hekserij en toverij in Neder
land' en over de projectgroep 'Magie en geneeskun
de' kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij: 
Dr. M.F. Gijswijt-Hofstra (voorzitter) 
Historisch Seminarium, 
Universiteit van Amsterdam 
Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam 
tel. 020-5254459 of 020-6795873 

Begin 1990 is bovendien op initiatief van de studie
groep de Stichting Onderzoek Magie en Toverij 
opgericht, met als voorzitter Prof dr. W.Th.M. 
Frijhoff. Het secretariaat berust, net als dat van de 
studiegroep en van de projectgroep 'Magie en 
geneeskunde' bij: 
Drs. A.J. Dekker (secretaris) 
P.J. Meertens Instituut, Keizersgracht 569-571 
1017 DR Amsterdam 
tel. 020-6234698 

Donateurs van de stichting krijgen 40% korting op 
de publikaties die onder auspiciën van de stichting 
verschijnen. De donatie is vastgesteld op 50 gulden 
per jaar. Leden van de studiegroep betalen een bij
drage van tien gulden per jaar. 

DE ANTIEKE GENEESKUNDE UIT HAAR ISO
LEMENT 

Dr. H.F.J. Horstmanshoff 

De Grieks-Romeinse geneeskunde was eeuwenlang 
niet alleen 'antiek', maar vooral ook actueel. Tot 
diep in de negentiende eeuw prijkten Hippocrates 
en Galenus in de praktijkruimte van de arts als 
referentiewerken. Toen de antieke geneeskunde 
echter haar actualiteit verloor, zo omstreeks het 
midden van de vorige eeuw, kwam zij in een isole
ment terecht. Voor artsen was zij niet langer rele
vant, terwijl de meeste classici in een grote boog 
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om de werken van Hippocrates en Galenus heen
liepen, om van de geschriften van de mindere goden 
maar te zwijgen. Voor medici en medisch-historici 
vormden het lastige Grieks en Latijn, waarvan de 
antieke medici zich bedienden, veelal toch een grote 
barrière. Mede doordat de classici hun plicht ook 
deze antieke bronnen te ontsluiten verwaarloosden, 
wendden de historisch geïnteresseerde medici zich 
liever tot de bestudering van de oude geneeskunde 
vanaf de Middeleeuwen, Slechts enkele gedreven 
onderzoekers hielden zich professioneel met de 
antieke geneeskunde bezig. Historisch onderzoek 
vereist distantie. Van een denktrant die nog actueel 
is en een reservoir aan kennis waarop nog dagelijks 
een beroep wordt gedaan kun je niet de afstand 
nemen die nodig is om ze als historische verschijn
selen te beschrijven. Doordat de geneeskunde zich 
zo laat, na de wis- en natuurkunde, na de filologie 
ook, van de kluisters van het classicisme had bevrijd, 
werd de grote cultuurhistorische waarde van de 
antieke geneeskunde laat ontdekt. 
Pas de laatste 10 a 15 jaar komt de bestudering van 
de antieke geneeskunde uit haar isolement. Zij 
wordt nu meer gezien in haar maatschappelijke 
context, als een deel van de sociale en intellectuele 
geschiedenis van de Oudheid. Ook buiten het strikt 
medische terrein levert de antieke geneeskunde 
veel interessant materiaal op. Voorlopig zijn de 
antieke medische geschriften als bron nog bijna 
onuitputtelijk. In de Grieks-Romeinse Oudheid 
schreef men meer over geneeskunde dan over astro
nomie, mechanica, filosofie, of beeldende kunst. 
Het totale corpus van medische geschriften dat ons 
uit de Grieks-Romeinse Oudheid is overgeleverd is 
zeer omvangrijk. Daaruit blijkt wel welke waarde 
men in de Oudheid zelf aan deze tak van weten
schap toekende. Verder geven literatuur, inscripties 
en beeldende kunst ons een goed inzicht in de 
manier, waarop men ziekte en gezondheid beleefde, 
een terrein van onderzoek dat voor de Oudheid 
nog nauwelijks is ontgonnen. 

Congres 'Ancient medicine in its socio-cultural 
context' 

Tegen die achtergrond moet het internationale 
congres worden gezien, dat van 13 tot en met 15 
april 1992 door de Vakgroep Griekse en Latijnse 
Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit Leiden 
wordt georganiseerd: 'Ancient medicine in its 
socio-cultural context'. Regelmatig worden er wel
iswaar internationale symposia georganiseerd van 
geleerden, die zich met bijvoorbeeld Hippocrates 
of Galenus bezig houden, maar nog niet eerder is 
een poging gedaan specialisten op zeer uiteenlo

pende vakgebieden met elkaar in contact te brengen. 
Het is een unieke mogelijkheid om recente resulta
ten van strikt medisch-historisch onderzoek te 
confronteren met benaderingen vanuit de klassieke 
filologie, sociale geschiedenis, archeologie, culturele 
antropologie, godsdienstgeschiedenis en wijsbe
geerte van de Oudheid. Doel van het congres is 
een dergelijke geïntegreerde benadering van ziekte 
en geneeskunde in de Oudheid te bevorderen. 
Daarbij zal het niet alleen gaan om de moderne 
wetenschapshistorische benadering van de relaties 
tussen geneeskunde en culturele context. Ook de 
reflectie op deze relaties door de antieke medici 
zelf zal aandacht krijgen. 
Een veertigtal sprekers uit diverse landen heeft zich 
gemeld. Onder hen bevinden zich geleerden van 
reputatie die hebben bijgedragen tot de grote bloei 
waarin dit vakgebied zich op het ogenblik mag 
verheugen. Als nestor mag wel gelden: Mirko D. 
Grmek, van oorsprong Kroaat, maar al sinds vele 
jaren in Parijs werkzaam aan de École Pratique des 
Hautes Études. Hij is één van de weinige medisch-
historici die de dagbladpers haalt, bijvoorbeeld 
wegens zijn fundamentele boek over de geschiedenis 
van AIDS: Histoire du sida. Début et origine d'une 
pandémie actuelle, (Parijs, 1989). Het boek is 
onlangs in het Engels vertaald en een Nederlandse 
vertaling is te verwachten. Hij beschrijft daarin 
gedetailleerd de geschiedenis van de recente AIDS-
epidemie en plaatst die in het kader van de reacties 
van mensen op nieuwe ziekten door de eeuwen 
heen, de klassieke Oudheid mee inbegrepen. Hij 
beschikt niet alleen over een grondige medische en 
medisch-historische kennis, maar beoefent even 
bekwaam het filologische handwerk, zoals de mede 
op zijn instigatie tot stand gekomen nieuwe twee
talige (Grieks-Frans) uitgave van Soranus' Gynae
cologie (tweede eeuw n.C.) in de serie Collection des 
Universités de France aantoont. In dezelfde reeks zal 
ook een nieuwe tweetalige Galenus-editie gaan ver
schijnen. In 1991 werd Grmek de Sarton-medaille 
toegekend wegens zijn verdiensten op het terrein 
van de wetenschapsgeschiedenis. Grmek zal het 
congres afsluiten met een 'Aper^u general', 
Als lid van het internationale wetenschappelijke 
comité is op het Leidse congres eveneens aanwezig 
zijn opvolgster aan de École Pratique des Hautes 
Études, Danielle Gourevitch. Zij houdt zich vooral, 
maar niet uitsluitend, bezig met de vrouw in de 
antieke geneeskunde. Tot haar bekendste werken 
behoren: Le mal d'etre j'emme. La femme et la 
médecine dans la Rome antique, (Parijs, 1984) en: 
Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain. 
Le matade, sa maladie et son médecin, (Parijs, 1984). 
Zij zal in haar voordracht de antieke medische 
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opvattingen over pasgeboren kinderen behandelen 
en zal daarmee de sectie van het congres openen 
die is gewijd aan: 'De vrouw en de medische 
beroepspraktijk'. 
Vivian Nutton, van het Londense Wellcome Insti
tute, leidt de sectie in die zich bezig houdt met de 
manier waarop artsen en andere genezers in hun 
maatschappelijke omgeving functioneerden met 
een voordracht getiteld: 'The medical meeting place: 
from school to schola'. Hij vraagt zich daarin af 
welke rol de medische opleidingen in de praktijk 
speelden. Hij is van mening dat ons beeld wordt 
vertekend door de tradionele aandacht voor de 
individuele antieke arts (Galenus bijvoorbeeld), 
terwijl recent gevonden inscripties en archeologisch 
materiaal ons meer zicht geven op de groepsactivi
teiten van artsen. In dezelfde sectie spreken Ralph 
Jackson (British Museum, Londen) over Romeinse 
medische instrumenten en Juliane C. Wilmanns 
(München) over de arts in het Romeinse leger, 
Heinrich von Staden (Yale University), bekend 
door zijn monumentale editie van de fragmenten 
van Herophilus: Herophilus. The art of medicine in 
Early Alexandria (Cambridge, 1989), nu bezig met 
een soortgelijke editie van de fragmenten van 
Erasistratus, slaat de brug tussen geneeskunde, 
literatuur en filosofie met zijn rede over Galenus; 
'Medicine as te.xt and medicine as history: Galen 
on metaphor, history and science'. Daarmee leidt 
hij de sectie van het congres in die zich zal buigen 
over de positie van de geneeskunde binnen de 
antieke wetenschappen en ten opzichte van de 
filosofie. 

De invloed van ideologie, religie en mentaliteit op 
de vorming van medische denkbeelden en termi
nologie en op de therapeutische praktijk komt aan 
de orde in de bijdrage van de godsdiensthistoricus 
Richard L. Gordon: 'Implicit models of the healing 
event in magical charms'. Hij zal spreken over de 
manier waarop men in de Oudheid door middel 
van magische rituelen omging met ziekte en gene
zing. Met vervloekingstabletten trachtte men zijn 
vijanden ziek te maken, terwijl men met ex-voto's 
genezing trachtte te verkrijgen. 
Ook de linguïstiek, de literatuur en de beeldende 
kunst komen aan bod. Harm Pinkster, hoogleraar 
Latijnse taalkunde aan de Universiteit van Amster
dam, gaat na wat de linguïstische relevantie is van 
Latijnse medische teksten, als typisch voorbeeld 
van technisch-wetenschappelijk proza, met het werk 
van Celsus als uitgangspunt. De graecus I. Rodriguez 
Alfageme uit Madrid onderzoekt in hoeverre de 
dichters van de Attische komedie bekend zijn 
geweest met de Hippocratische theorieën. De chi
rurgen S. Geroulanos en R. Bridler uit Zurich heb

ben bestudeerd hoe in de Griekse vaasschilderkunst 
en in de beeldhouwkunst verwondingen zijn uitge
beeld en zullen van hun bevindingen verslag doen. 
Tot zover een kleine selectie uit het ruime aanbod 
van onderwerpen. In het kader van het congres 
zullen te Leiden twee kleine tentoonstellingen 
worden ingericht. De Universiteitsbibliotheek zal 
een keuze exposeren uit haar rijke bezit aan in het 
geleerden-Latijn gestelde en vaak fraai verluchte 
medische werken uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. Het Rijksmuseum van Oudheden organiseert 
in samenwerking met Museum Boerhaave in de 
Taffeh-zaal een expositie gewijd aan 'Antieke art
senij', waarin antiek medisch instrumentarium en 
hun moderne equivalenten zullen worden getoond, 
evenals magische amuletten, die bescherming 
tegen ziekten moesten bieden, en, als piece de resi
stance, een reliëf uit de tweede eeuw n.C., waarop 
Asklepios en Hygieia staan afgebeeld, een stuk dat 
nog in het bezit van Boerhaave is geweest. 

Tijdschriften 

Wie op de hoogte wil blijven van het terrein van 
de antieke geneeskunde doet er goed aan zich te 
abonneren op Lettre d'informations. Centre Jean 
Palerne, Facuité des Lettres, Langues et Sciences 
Humaines, Université Jean Monnet Saint-Etienne, 
2 rue Tréfilerie, 42 023 Saint-Etienne, Frankrijk. 
Het blad verschijnt tweemaal per jaar en is gratis. 
Ook reeds verschenen nummers zijn nog te ver
krijgen. Elke aflevering bevat, behalve een agenda 
met aankondigingen van congressen en symposia, 
een lijst van recente publikaties, onderzoeksplan
nen en beredeneerde literatuuroverzichten over 
bepaalde deelgebieden. Zo bevat het in november 
1991 verschenen nummer een artikel van Carl 
Deroux over wat het onderzoek op het gebied van 
de diëtetiek de laatste jaren heeft opgeleverd. 
Alain Touwaide behandelt op dezelfde manier de 
toxicologie. In zijn artikel komt bijvoorbeeld de 
beruchte vraag aan de orde of de Romeinen aan 
loodvergiftiging leden, doordat zij veelvuldig ge
bruik maakten van loden waterleidingen en loden 
pannen. Regelmatig verschijnen ook artikelen die 
een overzicht geven van de wetenschappelijke pro-
duktie van een bepaald land op het vakgebied. 
Nederland was aan de beurt in no. 15 (1989). Het 
volgende nummer zal in mei 1992 verschijnen. 
Even belangrijk is de Society for Ancient Medicine 
Newsletter, te bestellen bij Society for Ancient 
Medicine, Department of Classical Studies, 720 
Williams Hall, University of Pennsylvania, Phi-
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ladelphia, Pennsylvania 19104-6305, USA (niet 
gratis). Dit tijdschrift bevat, behalve aankondigin
gen van publikaties en wetenschappelijke bijeen
komsten, ook boekbesprekingen. Het bestrijkt niet 
alleen de Grieks-Romeinse geneeskunde, maar ook 
die van andere oude culturen, zoals Egyptische, 
Vooraziatische, vroeg-Islamitische, Joodse, Ar
meense, Byzantijnse en vroeg-Middeleeuwse 
Franse en Engelse, alsmede de oude veterinaire 
geneeskunde. 
Voor degenen die liever mondeling geïnformeerd 
willen worden: twee maal per jaar organiseert het 
Werkgezelschap Antieke Geneeskunde, gevestigd 
te Leiden, bijeenkomsten met lezingen en discus
sies. De deelnemers zijn afkomstig uit de meest 
uiteenlopende disciplines. 
Bij een volgende gelegenheid hoop ik verslag te 
doen van de activiteiten op dit specifieke vakge
bied die in Nederland aan de universiteiten, en 
ook daarbuiten, worden ondernomen. 
Eerlijk is eerlijk als iemand mij zou vragen om 
'met het pistool op de borst' een keuze te doen 
voor één van beiden: Homerus of Galenus, dan 
zou ik de tweeëntwintig delen Galenus laten val
len. Wat een stof zou er dan opdwarrelen..., maar 
ook: wat een bron van cultuurhistorische waarde 
zou dan verloren gaan! 

GESCHIEDENIS VAN DE ZIEKENVERPLEGING 

Mevr. drs. N. Wiegman 

Het wetenschappelijk onderzoek van de geschiede
nis van de ziekenverpleging staat nog in de kinder
schoenen. Dat is ook niet zo verwonderlijk wanneer 
we ons realiseren, dat de bestudering van de ver
pleegkunde op universitair niveau pas vanaf 1980 
en dan nog alleen in Maastricht plaats vindt. Deze 
toch wat late erkenning van het verpleegkundig 
beroep heeft de beoefening van de geschiedenis 
van het vak, zeker wanneer we dat vergelijken met 
de situatie in het buitenland geen goed gedaan. 
Thema's als de professionalisering van dit bij uitstek 
vrouwelijk beroep of de verhouding tussen ver
pleegsters en medici in de negentiende eeuwse zie
kenhuizen lenen zich echter uitstekend voor nader 
onderzoek. Bovendien hebben sommige problemen 
in de huidige zorgsector, zoals salariëring en waar
dering, hun wortels in de vorige eeuw, toen zorgen 
en verplegen niet als beroep maar vooral als roeping 
werden gewaardeerd. 

De geschiedschrijving van de ziekenverpleging was 
in Nederland, evenals bijvoorbeeld in Engeland en 
de Verenigde Staten lange tijd voornamelijk verha

lend en anekdotisch van karakter. In leer- en 
gedenkboeken werden strikt chronologische over
zichten gegeven van belangrijke figuren en gebeur
tenissen. Hierin lezen we, hoe de kwaliteit van de 
ziekenverpleging op een steeds hoger plan kwam 
te staan. In plaats van de onbetrouwbare, onopge-
leide vrouwen, die de zieken in de morsige gast
huizen verzorgden, kwamen de opgeleide, moreel 
betrouwbare, fris-ogende verpleegsters, die hoe 
langer hoe meer de scepter in de moderne zieken
huizen zwaaiden. Aan tot de verbeelding sprekende 
persoonlijkheden als Florence Nightingale en Anna 
Reynvaan werd in deze voorstelling van zaken een 
centrale rol toebedeeld. In opleidingen en cursussen 
zijn deze overzichtelijk opgebouwde leerboeken 
altijd goed bruikbaar gebleken. Toch nodigde een 
dergelijke verhalende manier van geschiedschrij
ving, wegens het gesloten beeld dat ze leverde, 
nauwelijks uit tot discussie of verder onderzoek. 
In de Angelsaksische landen onderging de geschied
schrijving van de ziekenverpleging aan het eind van 
de jaren zeventig een metamorfose. Mede als gevolg 
van de professionalisering van het verpleegkundig 
bedrijf en de introductie ervan op de universiteiten 
en onder invloed van de vernieuwingen in de ge
schiedenis en de sociale wetenschappen, die nieuwe 
methoden en technieken leverden waardoor andere 
vraagstellingen in het vizier kwamen, kreeg de dis
cipline een nieuwe impuls. Het praktisch onontgon
nen terrein van de ziekenverpleging bleek moge
lijkheden ten over te bieden voor sociaal-, medisch-
en vrouwenhistorici. Uitgaande van gerichte vraag
stellingen en gebruik makend van primaire bron
nen, zoals medische- en verpleegkundige journalen 
en jaarverslagen werden telkens nieuwe terreinen 
van de verplegingsgeschiedenis blootgelegd. 

Ook in Nederland zien we vanaf de jaren tachtig een 
hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis van 
de verpleging. De Werkgroep Geschiedenis der 
Verpleegkunde, die sinds 1975 actief was met het 
organiseren van cursussen voor verpleegkundig 
docenten, het ontwerpen van lesmateriaal en het 
organiseren van Verpleegkundig Historische dagen 
ging in 1982 op in de Vereniging voor de Geschie
denis der Verpleegkunde. Deze Vereniging, die 
binnenkort haar 10-jarig bestaan viert, houdt met 
behulp van een eigen mededelingenblad, genaamd 
V.G.V. (Verpleegkunde Gezien vanuit het Verleden) 
haar achterban van allerlei activiteiten op de hoogte 
(secretariaat: Mevr. B. van Dam-Mantel, Mecklen-
burgstraat 33, 2713 BC Zoetermeer, tel.: 079-
169104). In het begin van de jaren tachtig zagen 
ook een aantal op meer moderne leest geschoeide 
artikelen en publikaties op het gebied van de 
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geschiedenis van de ziekenverpleging het licht. 
Vaste voet heeft de discipline echter nog niet aan 
de grond gekregen. De wetenschappelijke interesse 
is beperkt gebleven tot een kleine groep mensen. 
Bovendien stagneert de ledenaanwas van de ver
eniging. Met name jonge leden laten het op het 
ogenblik af weten. De Cursus Geschiedenis der 
Genees- en Verpleegkunde is in het midden van de 
jaren tachtig ter ziele gegaan. 

In 1991 heeft zich een onderzoeksgroep geconsti
tueerd, bestaande uit leden van de Vereniging en 
vertegenwoordigers van de Medisch-Historische 
Instituten van de Vrije Universiteit te Amsterdam 
en de Erasmus Universiteit te Rotterdam, die de 
wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis 
van de ziekenverpleging wil bevorderen. Als eerste 
initiatief vond op 14 december 1991 in Amsterdam 
een Medisch Historische Dag plaats, georganiseerd 
door de Stichting Historia Medicinae, met het 
thema: 'Contouren van de geschiedenis van zorg'. 
In een zestal lezingen passeerden diverse aspecten 
van verpleging en zorg de revu. De dag werd begon
nen met 'Zusters in smetteloos wit: een blanco 
bladzijde in de Nederlandse geschiedschrijving?'. 
Hierin schetste mevr. drs. N. Wiegman, verpleeg
kundige, werkzaam aan een proefschrift over de 
negentiende-eeuwse ziekenverpleging en mede
organisator van de dag, hoe de geschiedschrijving 
over de geschiedenis van de ziekenverpleging in 
Nederland zich verhoudt tot die in de Angelsak
sische landen. Wiegman inventariseerde de factoren 
die de stagnatie in de Nederlandse geschiedschrij
ving mogelijk beïnvloed hebben. Ook toonde zij 
onder meer aan, hoe met Johanna Nabers boek 
Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper uit 
1918, in de persoon van Anna Reynvaan de Neder
landse Florence Nightingale mj'the werd gecreëerd. 
De lezing van mevr. drs. C. van der Kooij, als ver
pleegkundige en historica werkzaam bij het 
Nationaal Ziekenhuisinstituut, getiteld 'Vermaat
schappelijking van zorg, 1820-1950' richtte zich op 
een drietal perioden. Van 1820 tot 1880 werd het 
zorgconcept gekenmerkt door roeping. Tussen 
1880 en 1920 vond er een revolutie in de verpleging 
plaats en werd de ziekenverpleging een beroep, 
gekenmerkt door hiërarchisering van de arbeids
verhoudingen. Tenslotte ziet Van der Kooij de 
periode tussen 1920 en 1950 gekenmerkt door 
'proletarisering' van zorg. De bijdrage van mevr. 
dr. Hilary Marland, werkzaam bij het Medisch 
Historisch Instituut van de Erasmus Universiteit 
was getiteld 'Paupers, patients and nurses: the 
English hospitals and poor law care systems in the 
19th century'. Aan de hand van twee zorgsystemen 

in bet Engeland van de negentiende eeuw, het 
Voluntary Hospital System en bet Poor Law 
Medical System schetste ze de plaats van de eerste 
verpleegsters hierin. Hoe verschillend het tempo 
was, waarmee de veranderingen binnen het ver
pleegkundig beroep zich voltrokken, liet Marland 
zien aan de hand van de ontwikkelingen zoals die 
zich voltrokken in de Huddersfield Infirmary. In 
zijn lezing 'De geschiedenis van het medisch beroep 
en de ontwikkeling van de ziekenverpleging in de 
19e eeuw' belichtte prof dr, M.J. van Lieburg, mede
organisator van deze dag de rol van de medische 
wetenschap bij de professionalisering van de zieken
verpleging. In tegenstelling tot de 'expansietheorie', 
die ervan uitgaat dat de emancipatie van vrouwen 
een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de ont
wikkelingen binnen de ziekenverpleging, ziet hij de 
verklaring veel meer vanuit de 'vacuümtheorie', 
Verschillende factoren in de negentiende eeuw, 
zoals het wegvallen van de tweede geneeskundige 
stand na 1865, waren ervoor verantwoordelijk dat 
een nieuwe categorie verplegend personeel werd 
gecreëerd. De verpleegster werd de verlengde arm 
van de medicus in het ziekenhuis. 
De middag was gereserveerd voor enkele bijzonde
re vormen van verpleging. Zo schonk mevr. dr. Th. 
Wijsenbeek, werkzaam aan het Historisch Semina
rium van de Universiteit van Amsterdam in haar 
bijdrage 'Kinderverpleging: de historische contro
verse tussen roeping en beroep' aandacht aan de 
eisen die aan de kinderverpleegster werden gesteld. 
Zij deed dit aan de hand van de geschiedenis van 
het Emma Kinderziekenhuis, dat in 1865 in Amster
dam zijn poorten opende voor de eerste zes patient
jes. Wijsenbeek liet zien dat medische opvattingen, 
zoals bijvoorbeeld het hygiënisch concept, grote 
gevolgen hadden voor het werk van de kinderver
pleegster. Door het vele poetsen en boenen hield 
ze nauwelijks aandacht over voor de kinderen. 
Ook maakte zij aannemelijk, dat het idealisme van 
de kinderverpleegster zich aanvankelijk maar 
moeilijk liet rijmen met het aannemen van salaris 
voor de bewezen diensten. In zijn lezing 'De ver
warring verpleegd; aanzetten tot een geschiedenis 
van de psychiatrische verpleegkunde in Nederland' 
betrad drs. J.Vijselaar, werkzaam bij het Nederlands 
Centrum Geestelijke Volksgezondheid het nog 
vrijwel onontgonnen terrein van de psychiatrische 
verpleging. In vijf perioden, waarin hij de geschie
denis van de psychiatrie tusen 1841 en heden in
deelde, liet hij zien, welke gevolgen de hervormin
gen in de psychiatrie voor het verplegend personeel 
hadden. Verpleging in de gestichten stond over het 
algemeen slecht aangeschreven en moest voortdu
rend concurreren met de verpleging in de algeme-
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ne ziekenhuizen en later met de wijkverpleging. 
Een groot verloop onder het personeel en een 
schrijnend tekort aan werkkrachten kenmerken 
dan ook de geschiedenis van de psychiatrische ver
pleging. Tot besluit van de dag werd een beeldende 
film vertoond over de geschiedenis van de kruis
organisaties in Nederland. 

Was deze Medisch Historische Dag als onderdeel 
van een bestaande cursus toegankelijk voor een vast 
en daarom beperkt publiek, het ligt in de bedoeling 
op 22 mei in Voorburg voor een bredere groep 
geïnteresseerden een dag te organiseren, waarop 
nog een keer het thema 'Geschiedenis van zorg' 
centraal zal staan. Als vervolg op deze dag zal een 
cursus over dit onderwerp georganiseerd worden. 
Deze cursus zal in het najaar van start gaan en richt 
zich op verpleegkundig docenten en andere geïnte
resseerden. Zie ook 'Actualiteiten'. 

ACTUALITEITEN 

Oudste luchtpompen ter wereld in Museum Boer
haave, Lange St.Agnietenstraat 10, Leiden. 
Tentoonstelling van 1 februari t/m 31 mei 1992: 
'Horror Vacui. de eeuw van de luchtpomp 1650-
1750. 

De Maagdenburgse halve bollen zijn klassiekers in 
het natuurkundig onderwijs. Om ze vacuüm te 
maken is wel een luchtpomp nodig. Dankzij bruik
lenen uit Duitsland, Zweden, Engeland en Frank
rijk zullen in Museum Boerhaave voor het eerst 
alle belangrijke ontwerpen uit de eerste 100 jaar 
van ontwikkeling (1650-1750) onder één dak 
bijeen zijn. 
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u zich 
wenden tot mevr. M.E. Benjaminse (Afd. Presen
tatie), 071-214224. 
Openingstijden: di t/m za 10.00 -17.00 uur; zon
en feestdagen 12.00-17.00 uur. 

Caeciliastichting, vrienden van het Museum Boer
haave. 

Na de opening van het vernieuwde Museum Boer
haave is de Caeciliastichting nieuw leven ingeblazen. 
Leden van GeWiNa zijn attent gemaakt op de 
mogelijkheid donateur te worden voor fl. 25,— 
per jaar. Velen hebben hierop gereageerd. Aan
melden kan nog steeds; bovendien ontvangt u na 
aanmelding de catalogus behorend bij de tentoon
stelling 'Horror Vacui, de eeuw van de luchtpomp 

1650-1750'. Stuur een kaartje naar: Museum Boer
haave, Caeciliastichting, Postbus 11280, 2301 EG 
Leiden. 
Donateurs hebben gratis toegang tot het Museum 
Boerhaave, krijgen een uitnodiging voor openingen 
van tentoonstellingen en ontvangen de nieuwe 
publikaties thuis. 

+** 

Op 22 april 1992 wordt een s>Tnposium ter gelegen
heid van de honderdste geboortedag van de Neder
landse wetenschapshistoricus en wiskundige E.J. 
Dijksterhuis (1892-1965) gehouden op het 28ste 
Nederlandse Mathematisch Congres aan de TU 
Delft, in het gebouw voor wiskunde en electro-
techniek, Mekelweg 4. Het symposium vindt 's 
middags plaats. Sprekers zullen zijn: prof dr. A. 
Grootendorst (emeritus hoogleraar, TU Delft) 
over Dijksterhuis en de Griekse wiskunde; prof dr, 
K. van Berkel (RU Groningen) over Dijksterhuis' 
biografie en zijn ideeën over het wiskunde-onder-
wijs, en prof dr. F. Cohen (Universiteit Twente) 
over 'Dijksterhuis en de Wetenschapsrevolutie van 
de 17de eeuw'. 
Het symposium wordt georganiseerd door het 
Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maatschap
pelijke Functie van de Wiskunde. Informatie over 
het symposium: dr . I.P. Hogendijk (030-533697). 

In Nederland wordt elk jaar onder auspiciën van 
de 'Commissie voor de Geschiedenis der Farmacie' 
der Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der 
Pharmacie een 'Farmaceutisch Historische Dag' 
(F.H.D.) georganiseerd. De eerstvolgende F.H.D. 
heeft plaats op 25 april 1992 in Congrescentrum 
'De Eenhoorn' te Amersfoort. Deze dag zal in het 
teken staan van het 150-jarig bestaan der K.N.M.P. 
Een farmaceutisch-historische werkgroep uit de 
Commissie bereidt de uitgave voor van een bio
grafische index van Nederlandse apothekers. 
Inlichtingen over zowel de F.H.D. als de biografi
sche index bij: mevr. dr. A.I. Bierman, apotheker, 
Rotterdamse Rijweg 34, 3043 BL Rotterdam. 

Op 22 mei 1992 wordt in de Centrale School Voor
burg (Oranje Nassaustraat Ib, 2271 SJ Voorburg) 
een themadag over de 'geschiedenis van verpleging 
en verzorging' georganiseerd in samenwerking met 
het Medisch Historisch Instituut van de Vrije Uni
versiteit te Amsterdam. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
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Lezingen: 
1. Drs. N. Wiegman, 'Florence Nightingale: mythe 
en werkelijkheid'. 
2. Drs. J.M.A. Eijt, 'Zindelijkheid en zuinigheid. 
Religieuzen en de verpleging gedurende de 19de 
eeuw, met name in het Onze Lieve Vrouwe Gast
huis te Amsterdam'. 
3. Dr. J.L. Kool-Blokland, 'De strijd voor 
beschaafde, welopgevoede en kundige verpleeg
sters. De veranderingen in de ziekenverzorging in 
Middelburg rondom de eeuw\visseling'. 
4. Prof dr. M.J. van Lieburg, 'De rol van de medi
cus in de modernisering van de ziekenverpleging 
1865-1915'. 
Film: 'Een blik achterom, geschiedenis van de 
kruiszorg 1920-1940'. 
Inlichtingen: E. Kleijer, tel. 070-3694331. 

Van 2 tot 5 september 1992 zal in Museum Boer
haave het 6de congres van de 'European Association 
of Museums of the History of Medical Sciences' 
gehouden worden. 

Thema: The emergence of an international market 
for medical instruments and apparatus 1850-1914. 
In de tweede helft van de 19de eeuw veranderde er 
veel in de produktie van en de handel in medische 
instrumenten. Plaatselijke instrumentmakers maak
ten plaats voor gespecialiseerde industrieën, die 
hun produkten op de internationale markt gingen 
verkopen. 
De produktie van medische instrumenten nam toe 
en men ging ook over tot het produceren van steeds 
meer verschillende soorten instrumenten. 
Ook in de geneeskunde veranderde in deze periode, 
door het ontdekken van ziekteverwekkers, de ont
wikkelingen in de fysiologie en de invoering van de 
narcose nogal het een en ander, 
Het hoofddoel van het congres is om er achter te 
komen hoe de instrumenten-producerende indus
trie hierop reageerde. 
Hiernaast zal er tijdens dit congres in ruime mate 
aandacht worden besteed aan lokale Nederlandse 
medische collecties, zodat de bezoeker van het 
congres zich een beeld kan vormen van wat er in 
Nederland op dit gebied zo al te vinden is. 

Kosten: 
- fl. 225,00 (na 1 mei 1992 fl. 275,00) 
- E.A.M.H.M.S. leden: fl. 175,00 (na 1 mei 1992 

fl. 225,00) 
- partners fl. 125,00 (na 1 mei 1992 fl. 150,00) 

Als u het congres bij wilt wonen, dient u snel schrif
telijk te reser\'eren, aangezien het maximale aantal 
deelnemers op 100 gesteld is. U kunt uw correspon
dentie richten aan het secretariaat van het congres, 
ter attentie van: 
Drs. K.S. Grooss, Museum Boerhaave, Postbus 
11.280, 2301 EG Leiden. (Tel. 071-214224; fex. 
071-120344) 

De Toga om de Wetenschap 
De ontwikkeling van de wetenschap in het hoger 
onderwijs in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. 

Op 9 en 10 oktober 1992 wordt in 't Hof in Dor
drecht het 12de Beneluxcongres voor de Geschie
denis der Wetenschappen gehouden, georgani
seerd door het Genootschap voor Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen 
en Techniek (GeWiNa) en Zuid-GeWiNa. 

Onder de titel De toga om de wetenschap zal de 
ontwikkeling van de wetenschap in het hoger 
onderwijs in de tweede helft van de negentiende 
eeuw aan de orde komen. Een aantal uitgenodigde 
sprekers zal de sterk veranderde rol van de natuur
wetenschappen en de geneeskunde in de samenle
ving en de weerspiegeling daarvan in het curriculum 
van de universiteiten en hogescholen belichten. 
Daarbij kunnen accenten gelegd worden op onder 
meer toelating van studenten, hun herkomst en 
carrière, de ontwikkeling van laboratoria en de rol 
van het aan de universiteiten verrichte onderzoek, 
de concurrentie tussen verschillende universiteiten, 
de statusverandering van de beroepsbeoefenaren 
van wetenschappelijke disciplines en de weten
schappelijke actualiteit van het gegeven onderwijs. 
Daarnaast is gelegenheid om korte mededelingen 
te doen over onderwerpen die verband houden 
met het thema. Ook kunnen op het congres posters 
worden gepresenteerd. 

Geïnteresseerden dienen vóór 1 juni 1992 contact 
op te nemen met drs. L.C. Palm, Instituut voor 
Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Nieuwe 
Gracht 187, 3512 LM Utrecht; tel. 030-394283. 

*** 
De wetenschapsgeschiedenis in België lijkt zich te 
bevinden in een fase van snelle expansie. Aan ver
schillende universiteiten zijn de laatste jaren centra 
opgericht waarin de beoefening van het vakgebied 
beter tot zijn recht komt: 
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- Universiteit van Antwerpen; Instituut voor de 
Geschiedenis der Geneeskunde; 

- Université Libre de Bruxelles: vereniging ALTAIR, 
Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques 
(i.h.b. wiskundige en aanverwante disciplines); 

- Stichting Palfy-n, De Pintelaan 185, B-9000 Gent: 
studie- en informatiecentrum voor de geschie
denis van het medisch onderwijs en onderzoek; 

- Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 
(MIAT), Oudevest 18,9000 Gent. 

Tijdschriften: 
- Acta Belgica Historiae Medicinae 
- Societas Belgica Historiae Medicinae 
- Zuid-GeWiNa 
- Tijdschrift voor de Geschiedenis van Techniek en 

Industriële Cultuur 

BOEKAANKONDICINGEN 

Houwaart, E.S., De hygiënisten. Artsen, staat en 
volksgezondheid in Nederland (Groningen: Histo
rische Uitgeverij, 1991) 425 p., ill., fl. 65,00; ISBN 
90-6554-151-9. 
Deze studie biedt een overzicht van de 19de eeuw-
se hygiënisten als hervormers van de volksgezond
heid. De visie van de hygiënisten en de verscheiden
heid van de domeinen waarmee ze zich bemoeiden 
komen aan bod, maar even goed de tekorten van 
hun activisme. 

Goubert J.P., The conquest of water. The advent of 
Health in the Industrial Age (Princeton: Princeton 
University Press, 1989), ? p., fl. 115,00; ISBN 0-
7456-0508-7. Vertaling van La conquête de I'eau 
(Parijs: Robert Laffont, 1986). 
Goubert analyseert de opkomst van bet water in 
het alledaagse Franse leven van de 19de eeuw en 
het begin van de 20ste eeuw. 

Labisch A„ Homo hygienicus. Gesundheit und Medi-
zin in der Neuzeit, (Frankfurt/New York: Campus 
Verlag, 1992), 340 p, fl, 89,10; ISBN 3-593-34528-5. 
De huidige Homo Hygienicus is de erfgenaam van 
een lange traditie. Labisch presenteert eerst de 
ideeëngeschiedenis van de gezondheidsleer. Daar
na beschrijft hij hoe de beheersing van de gezond
heid in haar werk is gegaan en hoe verschillende 
vormen van hygiëne door verwetenschappelijking 
en rationalisering daartoe hebben bijgedragen. 
Rassenhygiëne in Duitsland krijgt daarbij veel aan
dacht. 

Koenraadt, F, (red,) Ziek of schuldig? Twee eeuwen 
forensische psychiatrie en psychologie. Pompe Reeks, 

deel 5. Arnhem/Amsterdam, Gouda Quint/Rodopi 
1991, 361 p, fl. 66,50; ISBN 90-60000-837-5. 
Twintig auteurs van verschillende discipline leverden 
een bijdrage aan deze eerste bundel over de geschie
denis van de forensische psychiatrie die thematisch 
is ingedeeld. Competentie en bevoegdheid, casuïs
tiek, inrichtingen, bijzondere probleemgroepen, 
ontwikkelingen in de Nederlandse strafrechtsple
ging en buitenlandse ontwikkelingen komen aan 
de orde. 

Allegaert, P. en A. Cailliau (red.). Vastenheiligen, 
wondermeisjes en hongerkunstenaars. Een geschiede
nis van magerzucht. Gent, Museum Dr. Guislain 
1991, 127 p, Bf. 480. 
Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige 
tentoonstelling. Met bijdragen van Patrick Allegaert, 
Ron van Deth en Walter Vandereycken, Rudi Bleys 
en Greta Noordenbos. Zeer rijk geïllustreerd met 
afbeeldingen uit de tentoonstelling. 

Heerma van Voss, A.J. 'Querido, een levensver
haal', Maandblad Geestelijke volksgezondheid 46 
(1991) 7/8, 722-811. Utrecht, Nederlands centrum 
Geestelijke volksgezondheid, ISSN 0024-8576, fl. 
17,50. 
Volledige versie van het in 1978 door A.J. Heerma 
van Voss opgetekende levensverhaal van een van 
de pioniers van de sociale psychiatrie in Nederland, 
Arie Querido (1901-1983). 

AGENDA 

1992 

I februari-31 mei: Tentoonstelling 'Horror Vacui. 
De eeuw van de luchtpomp, 1650-1750', Museum 
Boerhaave, Lange St.Agnietenstraat 10, Leiden. 
Inlichtingen; Mevr. M.E. Benjaminse, tel: 071-
214224. 

6 april: Van klassieke naar moderne fysica, door dr. 
F.H. van Lunteren (Instituut voor geschiedenis der 
natuurwetenschappen, RUU); Senaatszaal van het 
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht; 20.00 uur. 

II april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Nijmegen. 
Diegenen die op deze vergadering een voordracht 
willen houden, worden verzocht contact op te 
nemen met de secretaris, Rotterdamse Rijweg 138a, 
3042 AS Rotterdam. 

13 april: Van beschrijvende naar experimentele bio
logie, door dr. R.P.W. Visser (Instituut voor ge
schiedenis der natuurwetenschappen, RUU); 

66 



Varia 

Senaatszaal van het Academiegebouw, Domplein 
29, Utrecht; 20.00 uur. 

13-15 april: Congres 'Ancient Medicine in its Socio-
cultural Context', Rijksuniversiteit Leiden. Inlich
tingen: H.F.J. Horstmanshoff, Oude Geschiedenis, 
RU Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 
071-272664, 

21-23 april: 'Innovation in medicine: historical and 
sociological aspects', te Parijs. Nadere informatie: 
dr. Ilana Löwy, U-158 Inserm, Hópital des Enfants 
Malades, 149 rue de Sevres, 75743 Paris Cedex 15, 
Frankrijk, fax: 33-1-40 56 98. 

22 april: Symposium ter gelegenheid van de hon
derdste geboortedag van de Nederlandse weten
schapshistoricus en wiskundige E.J. Dijksterhuis 
(1892-1965), op het 28e Nederlandse Mathematisch 
Congres aan de TU Delft, in het gebouw voor wis
kunde en electrotechniek, Mekelweg 4. Het sym
posium vindt 's middags plaats. Het symposium 
wordt georganiseerd door het Landelijke Werk
contact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie 
van de Wiskunde. Informatie over het symposium: 
Dr. J.P. Hogendijk (030-533697). 

25 april: 'Farmaceutisch Historische Dag' in het 
teken van het 150-jarig bestaan der K.N,M,P. onder 
auspiciën van de 'Commissie voor de Geschiedenis 
der Farmacie' der KNMP, in congrescentrum de 
Eenhoorn, Amersfoort. Inlichtingen: Mevr. dr. A.I. 
Bierman, apotheker, Rotterdamse Rijweg 34, 3043 
BL Rotterdam. (Zie ook actualiteiten) 

28 april: Lezing 'Neue Phrenologie' oder 'moderne 
Hirnfurschung'? Zur lokalisations-Debatte 1870-
1900, door dr. M. Hagner (Institut für Geschichte 
der Medizin); 'bibliotheek' van Huize Heyendaal, 
Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen; 20.00 uur, 

2 en 3 mei: Voorjaarsbijeenkomst Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux te 
Leuven (België). Inlichtingen bij de secretaris: J.B, 
van Gelder, apotheker, M. Spronklaan 54, 4205 CJ 
Gorinchem. 

22 mei: Over de IJssel, over de schreef Geschiede
nis van de geestelijke volksgezondheid in Overijssel. 
Commissie Geschiedenis van de psychiatrie en de 
GGZ (Nederlands centrum Geestelijke volksgezond
heid, NcGv). Studiedag ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van Brinkgeven, gehouden te 
Deventer. Themadag over de geschiedenis van de 
gezondheidszorg. Plaats: Centrale School Voorburg, 

Oranje Nassaustraat Ib, 2271 SJ Voorburg. 
Informatie: dhr. E. Kleijer, tel: 070-3694331. 

22 mei: Themadag 'De geschiedenis van verpleging 
en verzorging'. Centrale school Voorburg, Oranje 
Nassaustraat Ib, 2271 SJ Voorburg. Inlichtingen: 
E. Kleijer, 070-3694331. (Zie ook actualiteiten) 

23 juni: Symposium gewijd aan de Griekse 
Olympische spelen, met voordrachten over sport
beoefening en sportgeneeskunde in de Oudheid, 
film en demonstraties door atleten van antieke 
sporten. Inlichtingen: Studium Generale, Rijks
universiteit Utrecht, Suzanne Haakma, tel. 030-
532437. 

28 junh Arbeitskreis 'Alte Medizin', Mainz. 
Inlichtingen: prof dr. W.F. Kümmel, Medizinisches 
Institut der Johannes Gutenberg Universitat, Am 
Pulverturm 13, Postfach 3960, D-6500 Mainz, 
Duitsland. 

3-5 juli: Jaarlijkse zomerbijeenkomst Society for 
the Social History of Medicine: 'Communities, 
'Caring' and Institutions', gehouden in de St. 
Edmund Hall and All Souls College te Oxford. 
Inlichtingen bij: dr. Richard Smith, Wellcome Unit 
for the Histor\' of Medicine, 45-47 Banbury Road, 
Oxford 6PE. 

2-5 September: 6e Congres van de 'European 
Association of Museums of the History of Medical 
Sciences', met als thema: 'The emergence of an 
international market for medical instruments and 
apparatus 1850-1914', gehouden in Museum 
Boerhaave te Leiden. 

15 september-15 oktober: De Nederlandse psy
chiatrie aan het begin van deze eeuw. Tentoon
stelling van de foto's die in 1907 gemaakt zijn t.b.v. 
het eerste psychiatrie-congres. Gehouden in 
Museum De Waag en de Bergkerk te Deventer. 

17 september- 10 december: Cursus Geschiedenis 
van de Psychiatrie en de Geestelijke Gezondheids
zorg, RINO-Noord-Holland i.s.m. het NcGv, 10-
12 bijeenkomsten in Amsterdam, Leidseplein 5 op 
donderdagavond van 19.00-21.30 uur. 
Inlichtingen: 020-6250803. 

17-19 september: IVème Colloque international 
'Textes médicaux latins antiques'. Universiteit van 
Santiago de Compostela. Inlichtingen: Prof M.E. 
Vazquez Bujan, Dep. de Latin e Griego, Facultad 
de Filologia, Plaza de Mazarelos s/n E 15703 
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Santiago de Compostela, Spanje. 

herfst: Herfstbijeenkomst Society for the Social 
History of Medicine: 'Mental Deficiency in the 
nineteenth and twentieth centuries'. Inlichtingen 
bij: dr. Anne Digby, Department of Humanities, 
Oxford Polytechnic, Gypsy Lane, Oxford OX3 
ODB, of bij David Wright, Linacre College, 
Oxford. 

9 en 10 oktober: 12de Beneluxcongres voor de 
Geschiedenis der Wetenschappen; Het Hof te 
Dordrecht. (Zie ook actualiteiten) 

10 en 11 oktober: Najaarsbijeenkomst Kring voor 
de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux te 
Oegstgeest in Kasteel Oud-Poelgeest. Nadere inlich
tingen bij de secretaris: J.B. van Gelder, apotheker, 
M. Spronklaan 54, 4205 CJ Gorinchem. 

11-14 oktober: European Nursing Congress 1992 
te Amsterdam. Historisch gedeelte op 12 oktober. 
Nadere informatie volgt. 

5 november: Ontstaan van de eerste dolhuizen in 
Europa. Commissie Geschiedenis van de psychiatrie 
en de GGZ (NcGv). Symposium ter gelegenheid 
van het 550-jarig bestaan van Reinier van Arkel, 
gehouden te 's-Hertogenbosch. 

27 november: Bijeenkomst Werkgezelschap Antieke 
Geneeskunde, RU Leiden. Dr. Cathrien G. Santing, 
'Theodericus Ulsenius en zijn editie van Hippo
crates' Aphorismen. Inlichtingen: dr. Ph. J. van der 
Eijk, tel: 071-272673. 
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