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VARIA 

REDACTIONEEL 

Daar het niet altijd makkelijk is om elk nummer te 
vullen met een evenwichtige verdeling van artike
len over de diverse interessegebieden van het tijd
schrift is de Varia-rubriek in het leven geroepen. 
Deze rubriek valt onder de verantwoordelijkheid 
van de uitgever. Een aantal deskundigen is aange
zocht om als correspondent voor GEWINA de 
ontwikkelingen in hun vakgebied te verslaan. 
Daarnaast zal elke correspondent zo'n één keer per 
jaar een wat uitgebreider stukje leveren waarin 
verslag wordt gedaan van de stand van zaken op 
het desbetreffende vakgebied, van een symposium 
of tentoonstelling, van de activiteiten van een ver
eniging of andere organisatie, etc. etc. 

Graag stellen wij de correspondenten aan u voor: 

- mevr. prof. dr. H.A. Bosman Jelgersma (farmacie) 

- mevr. drs. M. Daru (hygiëne) 

- mevr. drs. L.M.L.M. de Goei (psychiatrie) 

- mevr. dr. M.F. Gijswijt-Hofstra (magie en 
geneeskunde) 

- dr. J.P. Hogendijk (wiskunde) 

- dr. H.F.J. Horstmanshoff (antieke geneeskunde) 

- drs. A.H.H.M. Mathijsen (diergeneeskunde) 

- dr. G. Vanpaemel (wetenschapsgeschiedenis in 
België) 

- mevr. drs. N. Wiegman (verpleegkunde) 

- drs. A. Wiechmann (scheikunde en museum
wereld) 

- dr. G.I. van Wiggen (tandheelkunde) 

Mede dankzij de actieve medewerking van de 
correspondenten zijn we op de goede weg. Graag 
willen wij ook u aansporen kopij voor de actuali
teiten, de boekaankondigingen en/of de agenda in 
te zenden (redactie-adres Varia-rubriek; Erasmus 
Publishing BV, iVlathenesserlaan 332, 3021 HZ 
Rotterdam). Suggesties voor aanvullende deelru
brieken zijn ook van harte welkom! 

DE HISTORISCHE COMMISSIE VAN DE KNCV 

I.VV. van Spronsen 

De Historische Commissie van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging is de oudste 
commissie van deze in 1903 opgerichte vereniging 
van scheikundigen in Nederland en Nederlands 
Oost-Indië. Haar eerste voorzitter, die dat van 
1903 tot 1927 onafgebroken was (daarna nog en
kele losse jaren alsook een jaar als secretaris), was 
de Utrechtse hoogleraar in de lysische scheikunde 
prof. dr. Ernst Cohen. Verder zijn voorzitters ge
weest prof. dr. F.M. laeger, dr. W.P. lorissen, mede
oprichter en langdurig secretaris van de KNCV en 
hoofdredacteur van haar Chemische Weekblad, 
prof. dr. O. de Vries, prof. dr. R.J. Forbes, prof dr. 
R. H joykaas en prof. dr. G.J. Hoytink. Vanaf 1959 
bekleedt dr. J.W. van Spronsen het voorzitterschap. 
Secretaris is nu prof. dr. G. Dijkstra. 

Tot de eerste taken van de commissie behoorden: 
- informeren van het bestuur van de KNCV over 

historische gebeurtenissen 
- inrichten en beheren van een bibliotheek over 

de geschiedenis van de scheikunde van Neder
landse schrijvers; de bibliotheek telt inmiddels 
ca. 1400 (soms zeer zeldzame) werken 

- het samenstellen van een archief van scheikun
digen die in ons land belangrijk werk verricht 
hebben. 

De bibliotheek en de archieven (o.a. van Van 't 
HofO zijn opgenomen in de bibliotheek van het 
Museum Boerhaave. 

In de loop der jaren heeft de commissie ook andere 
taken op zich genomen. Vanaf 1966 maakt zij zich 
sterk te voorkomen dat belangrijk historisch schei
kundige apparatuur en glaswerk verloren gaat. Zij 
heeft inmiddels zo'n 3000 stuks verzameld, van 
eenvoudige glazen en porseleinen 'potjes' tot 
omvangrijke infrarood- en röntgenapparatiuir. 
Opslagplaatsen zijn nu het MLiseum Boerhaave te 
Leiden, AKZO Research Laboratorium te Arnhem 
en het Gorlaeus Laboratorium te Leiden. Deze 
collectiestukken wil zij zo veel mogelijk openbaar 
maken. Daar het inrichten van een museinn geen 
haalbare kaart is, werkt de commissie nu aan het 
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opzetten van tentoonstellingen. Ieder jaar wordt 
een tentoonstelling georganiseerd tijdens het Zomer-
congres van de KNCV en wel naar het thema ervan. 
Dit jaar is het thema 'Chemie Populair' en zal een 
vitrine ingericht worden met röntgenapparatuur 
waarmee prof. dr. I.M. Bijvoet (100 jaar geleden 
geboren) in Amsterdam belangrijk werk verrichtte. 
De Historische Commissie is verder alert op 
belangrijke historische data en besteedt daaraan in 
het Chemisch Weekblad aandacht. Hiertoe houdt 
zij een kaartsysteem bij van publikaties en andere 
gegevens over scheikundigen alsmede scheikundige 
ontdekkingen en uit\'indingen. Dit kaartsysteem 
staat ter beschikking van iedere geïnteresseerde! 
Vorig jaar heeft de commissie geadviseerd bij de 
uitgave van een postzegel van Van 't Hoff en er een 
'eerste dag'-blad bij laten vervaardigen. 
Tenslotte is de commissie permanent bezig met het 
beschrijven en documenteren van haar historische 
collectie. 

Voor informatie over de Historische Commissie: 
lan W. van Spronsen (voorzitter), Veenendaalkade 
463, 2547 AL Den Haag, tel. 070 - 366 55 02. 

Working Party on History of Chemistry van de FECS 

De Federation of European Chemical Societies is 
een bundeling van de nationale verenigingen van 
scheikundigen uit de meeste landen van Europa. 
De FECS kent een aantal zogenaamde Working 
Parties van de diverse scheikundige disciplines. 
ledere aangesloten scheikundige vereniging heeft 
daarin vertegenwoordigers. 
Zo is er ook een werkgroep die de geschiedenis van 
de scheikunde behartigt, de Working Party on 
History of Chemistry. Nederland heeft als vertegen
woordiger dr. ).W. van Spronsen, die sinds 1987 
voorzitter is. 
Het doel van de Working Party is zo veel mogelijk 
belangrijke scheikundige personen of gebeurtenis
sen te (laten) herdenken, zowel nationaal als inter
nationaal. Vorig jaar was dit ondermeer de 200ste 
geboortedag van Michael Faraday in Museum 
Boerhaave (symposium, Pandemonia theaterspel, 
tentoonstelling over de ontwikkeling van een deel 
van de elektrochemie). Dit jaar werd aan de ontwik
keling van de chromatografie, die 50 jaar geleden 
in een stroomversnelling kwam, aandacht besteed 
met een tentoonstelling op het Wintercoiigres van 
de KNCV. Verder zullen de scheikundigen Leblanc, 
Scheele en Menschutkin internationaal herdacht 
worden; in Berlijn tevens August Wilhelm Hof-
mann, ondermeer de oprichter van de Duitse 
Chemische Vereniging, waarvan onlangs de schei
ding in een 'oost en west-vereniging' opgeheven 

werd. I.L. Proust wordt dit jaar in Spanje herdacht 
en in 1994 zal een grootse herdenking plaats
vinden in Frankrijk ter gelegenheid van het feit dat 
Lavoisier er 200 jaar geleden een eind onder de 
guillotine vond. 
L̂ e WPHC heeft de 'Guide of European Museums 
and Expositions on Chemistn' and the History of 
Chemistry' uitgebracht en onder alle chemische 
verenigingen verspreid; aan een tweede druk 
wordt inmiddels gewerkt. 
Het is de bedoeling dat de leden om de twee jaar 
een rapport schrijven over de historische activitei
ten in hun eigen land. Eveneens om de twee jaar 
komen zij in vergadering bijeen om de komende 
activiteiten uit te stippelen. De eerstvolgende ver
gadering van de WPHC zal plaatsvinden tijdens 
het XlXth International Congress for the History 
of Science, volgend jaar augustus in Zaragosa. 

WETENSCHAPSGESCHIEDENIS IN BELGIË 

G. Vanpaemel 

De wetenschapsgeschiedenis in België (waaronder 
hier gemakshalve ook de geschiedenis van de 
geneeskunde wordt verstaan) lijkt zich te bevinden 
in een fase van snelle expansie. Aan verschillende 
universiteiten werden tijdens de laatste jaren ini
tiatieven genomen tot het oprichten van centra 
waarin de beoefening van het vakgebied beter tot 
haar recht kan komen. Ook op nationaal vlak kan 
men een positieve tendens tot integratie waar
nemen. Ook al heeft de wetenschapsgeschiedenis 
in België (en vooral in Vlaanderen) nog lang geen 
volwaardige academische status verworven, toch 
vindt de Belgische vorser steeds meer ondersteu
ning voor zijn onderzoek bij vakgenoten en bij de 
diverse instellingen voor financiering van weten
schappelijk onderzoek. 

In de schoot van de Universiteit Antwerpen werd 
het Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskun
de opgericht. Het instituut stelt zich tot doel de 
graduaats- en postgraduaatsopleiding te verzorgen 
in de geschiedenis der geneeskundige wetenschap
pen, alsmede een bibliothecair archiefcentrum te 
vormen in de betreffende vakgebieden. Inlichtin
gen zijn te verkrijgen bij dr. ).P. Tricot, Vrijheids-
straat 21, B-2000 Antwerpen. 

Aan de Université Libre de Bruxelles werd in 1990 
de vereniging 'ALTAIR, Centre d'Histoire des 
Sciences et des Techniques" gesticht door een aan-
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tal leden van het academisch personeel. De statuten 
vermelden als opdracht de promotie van de studie 
van de wetenschappelijke activiteit in haar histori
sche context, met bijzondere aandacht voor de 
wiskundige en aanverwante disciplines. Het Cen
trum bestudeert de geschiedenis van wetenschappen 
en technieken, van de oorsprong tot de Renaissan
ce, in een pluridisciplinaire optiek, met het accent 
op de interculturele betrekkingen tussen Oost en 
West. Het Centrum organiseert o.m. seminaries 
ten behoeve van leraren middelbaar onderwijs. 

In 1991 werd te Gent de Stichting ]an Palfyn op
gericht als studie- en informatiecentrum voor de 
geschiedenis van het medisch onderwijs en onder
zoek, van de zieken- en gezondheidszorg, en van de 
medische cultuur. De Stichting stelt zich tot doel 
te fungeren als een instelling voor het onthalen, 
bewaren, en in stand houden van het medisch-
historisch patrimonium in de Vlaamse Gemeen
schap. Zij wil verder haar diensten aanbieden ter 
ondersteuning van het wetenschappelijk onder
zoek, en wat betreft voorlichting van de gemeen
schap en besluitvorming door betrokken personen 
en instanties. De Stichting is gevestigd in B-9000 
Gent, De Pintelaan 185 (tel. 091/40 33 74). 

Het steeds actieve en druk bezochte Museum voor 
Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), tot voor 
kort gevestigd in een Gents herenhuis, verhuisde 
in 1991 naar een meer gepaste omgeving, een 
voormalige textielfabriek aan de Minnemeers. Het 
nieuwe administratieve adres is gevestigd op de 
Oudevest 18, 9000 Gent. 

België telt twee vaktijdschriften over de geschiede
nis van geneeskunde en wetenschappen. De Acta 
Bclgica Historiae Mediciiiae worden uitgegeven 
door de Societas Belgica Historiae Medicinae en 
verschijnen viermaal per jaar. In 1991 verscheen 
jaargang 4. Zuid-Gewina heeft sedert 1990 de pu
blicatie van het in 1974 ter ziele gegane Scientarium 
Historia vanaf jaargang 16 hervat. Het verschijnt 
nu tweemaal per iaar en bevat o.a. de Bibliografische 
Nota's opgesteld door het Nationaal Centrum 
voor de Geschiedenis der Wetenschappen van de 
Koninklijke Bibliotheek Albert I. In de reeks Sarto-
niana verscheen volume 3 met de teksten van de 
lezingen gehouden op de George Sarton-leerstoel 
aan de Gentse universiteit in 1989 en 1990. Te ver
melden is ook dat het Tijdschrift voor de Geschie
denis van Techniek en Industriële Cultuur in 1991 
(jaargang 9, nr. 3) een uitgebreide bibliografie 
publiceerde i.v.m. de Industriële Archeologie en 
het Industrieel Erfgoed in België. 

De in het verleden soms moeizame .samenwerking 
tussen Vlaamse en Franstalige onderzoekers zal in 
de toekomst wellicht wat vlotter kunnen verlopen 
door de vernieuwde en actievere aanpak van het 
Nationaal Comité voor Logica, Filosofie en 
Geschiedenis van de Wetenschappen. Dit Comité, 
gepatroneerd door de beide Academiën (N en F), 
had en heeft tot doel België te vertegenwoordigen 
bij de International Union for the History and 
Philosophy of Science, dat o.a. de organisatie van 
de bekende vierjaarlijkse congressen verzorgt. Bin
nenlands nam het Comité de laatste jaren echter 
nog nauwelijks initiatieven. Onder impuls van de 
nieuwe voorzitter prof. R. Halleux werd de samen
stelling van het Comité vernieuwd en stelt het zich 
veel actiever op in de bevordering van het vakge
bied in België. In december 1991 werd een geslaagd 
internationaal colloquium rond de Belgische 
scheikundige J.S. Stas (1813-1891) georganiseerd, 
waarvan de akten eerdaags zullen worden gepubli
ceerd. In 1992 .staat een 'LXtg van de jonge onder
zoeker' op het programma. Verder neemt het 
Comité voortaan de patronage waar van het Derde 
Cyclus-programma Geschiedenis van de Weten
schappen en Techniek dat alle specialisten en 
docenten in het vakgebied bijeenbrengt en onder
wijs aanbiedt aan universitair afgestudeerden. 
1992 wordt wellicht een belangrijk jaar voor de 
doorbraak van het vak in België, en speciaal in 
Vlaanderen. 

EEN KORTE SCHETS VAN DE GESCHIEDENIS 
DER DIERGENEESKUNDE, ALS INLEIDING 
OP EEN TENTOONSTELLING VAN HIPPO-
LOGISCHE EN VETERINAIRE BOEKEN UIT DE 
PERIODE 1500-1800 BI] DE BIBLIOTHEEK 
DIERGENEESKUNDE TE UTRECHT 

A.H.H.M. Mathijsen 

Het begin van het reguliere veterinaire onderwijs in 
de tweede helft van de achttiende eeuw impliceert 
allerminst dat de geschiedenis van de diergenees
kunde vanaf de stichting der eerste scholen een 
aanvang nam. Een recente geschiedschrijving (An
gela von den Driesch. Geschichte der Tiermedizin. 
SOOOIahre Tierheilkunde. München: Callwey, 1989) 
voert in de ondertitel zelfs een periode van 5000 
jaar op. 

Reliëfs in de tempelwanden gehouwen in de pira-
midentijd, documenteren inderdaad veterinair-
obstetrische handelingen. 
In de dagelijkse omgang met huisdieren leerden 
herders en dierverzorgers de kwalen van de aan 
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hun zorg toevertrouwde dieren kennen. En van 
alle cultuurvolkeren zijn er getuigenissen hoe men 
gepoogd heeft deze kwalen te helen of te voor
komen. De positie van de verschillende gedomesti
ceerde dieren en de zorg die aan hen besteed werd, 
was atliankelijk van velerlei sociale en culturele, 
politieke, economische en filosofische factoren. 
Evenals de geneeskunde van de mens pas sinds het 
laatste kwart van de negentiende eeuw wezenlijke 
vooruitgang te zien gaf, was dit bij de geneeskunde 
der dieren het geval. Op de lange weg die geleid 
heeft tot enig inzicht in de ziekte-oorzaken, en 
daarmee tot de mogelijkheid van een rationele the
rapie, zijn echter veel tussenstadia te onderschei
den. Hierbij is een volgend stadium echter niet 
altijd een vooruitgang te noemen ten opzichte van 
een vorig. De rationeel-empirische periode van de 
Klassieke Oudheid wordt gevolgd door een tijdvak 
waarin magie en metafysica overheerste. Maar in 
de dertiende eeuw, traden enige figuren (Ruffus, 
Albrant, Rusius) op van wie de geschriften, vooral 
nadat ze via de drukpers vermenigvuldigd werden, 
een formidabele invloed kregen op de dagelijkse 
praktijk van degenen aan wie het zieke dier werd 
toevertrouwd. Dit waren niet de geletterde stal-
meesters ('maréchaux', 'équyers'), wier taken uit
gebreider waren, maar de veebezitters zelf, de 
schaapherders en de smeden. 
Van de zestiende tot het einde van de achttiende 
eeuw speelden de bemoeienissen met veterinaire 
zaken zich op twee niveaus af: de empiristen met 
hun geheimmiddelen, primitieve chirurgie en uit
bundig toegepast aderlaten als het preventief mid
del bij uitstek, en daarnaast de adel met zijn 
belangstelling voor het hogeschoolrijden en voor 
het militaire paard. Voor deze laatste groep schre
ven de maarschalken vaak prachtig geïllustreerde 
boeken, die soms uitsluitend aan de hippologie 
waren gewijd (Grisone, Fugger, Löhneisen, Pluvi-
nel. Cavendish, La Guérnière), en in andere geval
len tevens de hippiatrie behandelden (de Solley.sel, 
de Saunier, Garsault, Von Sind). 
Een andere invalshoek hadden de geleerden die in 
de zestiende eeuw de teksten der klassieke auteurs 
('Auctores rei rusticae Latini veteres', Vegetius, de 
Byzantijnse hippiaters) uitgaven. En weer een 
andere invalshoek hadden de individueel werkende 
anatomen, wier inspanningen weliswaar heroïek 
waren en wier werk van fundamentele betekenis 
was, maar waarvan de door\verking met grote ver
traging kwam. Voor de anatomie van het paard 
waren dit Carlo Ruini (eind zestiende eeuw), 
Philippe Etienne Lafosse en George Stubbs (eind 
achttiende eeuw), voor de anatomie van de hond 
Gerard Blaes (zeventiende eeuw) en voor de ana

tomie van de herkauwersmaag lohan Conrad Peyer 
(zeventiende eeuw) en Petrus Camper (achttiende 
eeuw). 
De aandacht voor runderziekten kwam pas met de 
grote epizoötieën van de runderpest in de acht
tiende eeuw. Klassieke geschriften zijn in dit ver
band het werk van de pauselijke lijfarts Lancisi en 
van Petrus Camper. 
De economische catastrofes veroorzaakt door het 
verlies van grote runderbestanden ten gevolge van 
de drie golven van runderpest, leidden in alle lan
den van Europa tot oprichting van inrichtingen 
voor veterinair onden\'ijs. 
Hiermee deed, geleidelijk, de wetenschappelijk 
beoefende diergeneeskunde haar intrede. 

In de vorige en het begin van deze eeuw was er bij 
een aantal docenten van de Rijksveeartsenijschool, 
later Veeartsenijkundige Hogeschool (Hekmeier, 
VVirtz, Thomassen, Schimmel, Paimans, Wester) 
een levendige belangstelling voor de geschiedenis 
van hun vakgebied, waarin ook onderwijs werd 
gegeven. Deze belangstelling heeft ervoor gezorgd 
dat de Bibliotheek Diergeneeskunde te Utrecht een 
belangrijke verzameling van bronnen bezit die de 
mijlpalen in de ontwikkeling van de diergenees
kunde kunnen documenteren. 

GESCHIEDENIS VAN HYGIËNE EN MILIEU 

M. Daru 

Geschiedenis van hygiëne en milieu is als onder
zoeksgebied nog lang niet afgebakend. Dat de twee 
ondenverpen hier gekoppeld zijn, heeft twee rede
nen. 
De eerste is feitelijk. Milieuvraagstukken zijn als 
zodanig vaak gekoppeld aan kwesties van hygiëne 
(denk bijvoorbeeld aan ecotoxicologie). De tweede 
is wetenschapshistorisch. Stoelend op de oudheid, 
omvatte de definitie van hygiëne aan het einde van 
de achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw de circumfusa, de omgeving van de mens. 
De zorg van de Nederlandse hygiënisten van de 
pre-bacteriologische tijd strekte zich op een bijna 
universalistische wijze uit tot alle onderwerpen die 
nu in de portefeuille van het ministerie van VROM 
zijn opgenomen, inclusief woningbouw en in 
zekere zin stedebouw. Veiligheid is vanaf het eerste 
internationale congres voor hygiëne in het midden 
van de vorige eeuw een onderwerp van discussie 
geweest, eerst in de vorm van hulp aan drenkelin
gen. Tijdens de eerste twee decennia van deze 
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eeuw waren de voorlichtingsactiviteiten over 
hygiëne op een hoog peil gekomen en bestonden 
er vele musea voor hygiëne die inmiddels bijna 
allemaal verdwenen zijn. Hygiëne had toen een 
maatschappelijke relevantie die vergelijkbaar is 
met die van milieu nu. 
Individuele hygiëne kun je opvatten als onderdeel 
van preventieve geneeskunde. Openbare hygiëne 
reikt van de controle op de prostitutie tot de zuive
ring van afvalwater. Met het begrip milieu zitten 
we al even moeilijk. Om te beginnen omdat de 
vraag rijst van de grens tussen natuur, landschap 
en milieu. We hebben ook te maken met de pro
blematiek subject-object. Aan de ene kant de 
geschiedenis van natuur, landschap en milieu, aan 
de andere kant de geschiedenis van de natuur
bescherming en milieubewegingen. Bij dit laatste 
bevinden we ons dan gauw bij politiek en mentali
teit. De geschiedenis van hygiëne en milieu loopt 
dan de kans de netten veel te breed uit te gooien. 
Vaak zijn bijdragen op het gebied van de geschie
denis van hygiëne en milieu bijprodukten van 
werkzaamheden binnen gevestigde disciplines, 
zoals medische geschiedenis of historische geografie. 
Bij de sociale geschiedenis van een streek of stad 
hoort traditioneel een hoofdstuk over openbare 
gezondheid. Soms komen er ook relevante bijdra
gen uit onverwachte hoek, zoals de monumenten
zorg waar de beschadiging van monumenten door 
luchtvervuiling en zure regen een onderwerp van 
onderzoek is. Zo is het al mogelijk door een selec
tieve keuze in die literatuur een onevenwichtige 
verzameling van milieu- en hygiëne-historische 
stukken samen te stellen, maar de bedoeling van 
het etableren van hygiëne- en milieugeschiedenis is 
het structureren van het onderzoeksgebied, zowel 
theoretisch als praktisch. Behalve nieuw onderzoek 
is een herinterpretatie van bestaand onderzoek 
noodzakelijk. 

Toen in 1986 de werkgroep (later de stichting) Net 
Werk voor de geschiedenis van hygiëne en milieu 
op initiatief van Myriam Daru ontstond, is bewust 
afgezien van een scherpe grensafhakening van een 
discipline. Daar\'Oor was het terrein te nieuw om a 
priori bepaalde onderzoeksthema's uit te sluiten. 
Bij contacten tijdens onderzoek was gebleken dat 
in Nederland diverse onderzoekers zich bezig 
hielden met milieu- en hygiëne-historische onder
werpen, maar weinig of niets van eikaars werk 
afwisten. De drager voor de informatie-overdracht 
is het contactblad Net Werk geworden. Het bevat 
korte berichten, boekbesprekingen en bibliografi
sche signalementen. Het zeven redactionele blad
zijden tellend blad is nu aan zijn 32ste nummer 

toe en komt bij circa 290 adressen in de bus. De 
belegde bijeenkomsten hebben telkens één bepaald 
thema binnen het breed geschetste scala. De wisse
lende lokatie biedt soms de gelegenheid in direct 
contact te komen met de huidige praktijk (zoals een 
groot bodemsaneringsproject of een afvalwater
zuiveringsinstallatie). In 1991 is een enquête 
gehouden onder de ontvangers van het contact
blad voor een eerste verkenning van Nederlands
talig onderzoek op het gebied van de geschiedenis 
van hygiëne en milieu. De resultaten zijn verzonden 
aan de respondenten en aan belangstellenden. De 
enquête voor dit jaar moet nog plaatsvinden. 

De organisatie van Net Werk is nog steeds infor
meel en biedt ruimte voor uitwisseling met werk
groepen die op een specifiek terrein werkzaam 
zijn. Een goed voorbeeld hiervoor was de bijeen
komst op 10 april j.l. waarbij de geschiedenis van 
de natuurbescherming centraal stond en leden van 
de Werkgroep Historische Ecologie hun ideëen en 
werkwijze uiteenzetten. Gert lan Baaijens sprak 
over de niet-natuurlijke oorsprong van beken in 
de Achterhoek, Henny van der Windt (Biologisch 
Centrum van de Universiteit Groningen) over de 
geschiedenis van de natuurbescherming van circa 
1850 tot heden, en lelie Vervloei vroeg zich af 
'Wat is historische ecologie?'. In het verleden is 
gesproken over zulke diverse onderwerpen als de 
geschiedenis van hygiëne op schepen, van de wet
telijke verstrekking van opium, van het milieu
recht, van cholera, van marginale geneeskundige 
praktijken en nog meer. 

De laatste tijd lijkt de poot milieugeschiedenis har
der vooruit te hollen dan de hygiënegeschiedenis. 
Alhoewel de dissertatie van Eddy Houwaart over 
de Hygiënisten (Maastricht/Groningen, 1991) een 
belangrijke mijlpaal is geweest, is de belangstelling 
voor hygiëne ook op historisch gebied minder dan 
die voor milieu. Wellicht heeft de vermindering 
van de belangstelling voor de theorieën van Michel 
Foucault over de disciplinering van het lichaam 
hierover een invloed en was het succes van Alain 
Corbin met zijn boek Pestdanip en bloesenigciir 
onvoldoende aanleiding voor een grote opleving. 
Dit betekent dat studenten zich minder op hygië
nische thema's gaan toeleggen. Bij het Sociologisch 
Instituut van de Universiteit van Ainsterdam heeft 
de invloed van de civilisatietheorie van Norbert 
Elias wel tot verscheidene sociologische historische 
onderzoeken geleid met een gedeeltelijk hygiënisch 
onderwerp, zoals die van Rineke van Daalen over 
klaagbrieven in Am.sterdam en van Elsbeth Kalff 
over het wonen in Parijs. 
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De relatie tussen milieugeschiedenis en milieu
wetenschappen is duidelijk aan het verbeteren. Bij 
een inleiding in de milieukunde hoort tegenwoor
dig zonder meer een hoofdstuk milieugeschiedenis. 
Opvallend is in de laatste jaren de opkomst van 
milieugeschiedenis op universiteiten. Zo hebben 
de Landbouw Universiteit Wageningen en de Vrije 
Universiteit Amsterdam uitdrukkelijk formatie
ruimte en (werk)colleges hiervoor gereserveerd. 
Op enkele andere universiteiten is dit in voorbe
reiding. Op verscheidene faculteiten worden op 
minder reguliere wijze colleges gegeven en onder
zoek begeleid. In Leiden is Herman Diederiks, die 
op dat gebied pionierswerk heeft verricht, de ver
antwoordelijke docent. Hij was degene die met 
Charles Jeurgens in 1988 de Nederlandse bijdrage 
leverde aan de 'first International Workshop on 
European Environmental History'. In 1985 werd 
nog vreemd aangekeken tegen de eigen eindscriptie 
met het thema De kwestie der faecaliën. De disserta
tie van Henk van Zon Een zeer onfrisse geschiedenis. 
Studies over niet-industriële ven'uiling in Nederlami 
1850-1920 (Groningen/Den Haag 1986) heeft dat 
thema onmiskenbaar een academische status gege
ven. Abram de Zwaan pakte ook het thema op in 
zijn boek Zorg en de Staat waarin hij het ontstaan 
van rioleringen veel te monolithisch ziet als het 
resultaat van de coalitie van technici, gezondheids-
deskundigen en bestuurders. Henk van Zon is ove
rigens ook de Nederlandse correspondent van de 
European Association for Environmental History, 
die in 1989 het eerste nummer liet verschijnen van 
het tijdschrift Environmental History Newsletter. De 
EAEH was ontstaan uit onvrede over de amateu
ristische wijze waarop het onderwerp Ecologische 
Geschiedenis in 1986 bij het 9de Internationale 
Congres voor de Economische Geschiedenis was 
behandeld. De behandeling van milieugeschiedenis 
op internationale congressen is sindsdien beduidend 
verbeterd. 

Voor het opsporen van bodemvervuiling gaan tech
niekgeschiedenis en milieugeschiedenis hand in 
hand. Dit is een gebied waar milieugeschiedenis een 
vrij directe invloed kan hebben op de maatschap
pelijke praktijk. Aan de Technische Universiteit 
Eindhoven is door Jurgen Nieuwkoop een uitvoe
rige studie verricht van industriële processen in het 
verleden die geresulteerd heeft in een methodiek 
van prioritering bij de opsporing, terwijl in enkele 
steden en regio's door studenten of particuliere 
bureaus vermoedelijke bodemvervuiling met be
hulp van historisch materiaal in kaart is gebracht. 
Wel is daarbij het gebrek aan archiefmateriaal over 
de exacte aard en duur van de toepassing van 

processen en de daarbij behorende afvalprodukten 
een ernstige belemmering. Bij verscheidene pro
vincies zijn projecten gestart waarbij historisch 
onderzoek een bijdrage moet gaan leveren bij de 
aanpak van de bodemsanering. Over onderzoek in 
Friesland is onlangs het rapport Verx'uild Verleden 
van Herman Veldman verschenen, waarin een 
methodiek voor het historisch bodemvervuilings-
onderzoek is uitgestippeld. 

Milieugeschiedenis is nu onderweg door te drin
gen tot het middelbare onderwijs. Het is in prille 
vorm een van de onderwerpen geweest van de 
Wetenschapsweek 1990 voor scholieren, maar 
heeft in 1991 een betere presentatie gekregen. De 
Vereniging van docenten in Geschiedenis en 
staatsinrichting in Nederland (VGN) heeft van het 
novembernummer van haar blad Kleio een milieu-
nummer gemaakt. In het nummer waren een katern 
opgenomen met een beredeneerde bibliografie 
(een bijdrage van Myriam Daru) en een lespakket 
Water en vuil: fris gezelschap. De stimuleringsgroep 
voor geschiedenis en staatsinrichting die voor dit 
nummer zorgde, onderhoudt ook contact met de 
Rijksuniversiteit Utrecht, waar studenten onder 
leiding van Hans Righart een bijdrage leveren aan 
documentatie over de geschiedenis van milieu en 
politiek. De activiteiten en discussies over milieu
geschiedenis en haar didactiek hebben echter nog 
lang niet het niveau bereikt als in Duitsland bij
voorbeeld. 

De historische vakwereld opent zich ook voor 
milieugeschiedenis. Op 27 september I99I belegde 
de Studievereniging voor Sociaal-Economische 
geschiedenis een milieuhistorische dag. Jan Biele-
man sprak over de gevolgen van de intensivering 
van het agrarisch bedrijf in de vorige eeuw op de 
omgeving, lurgen Nieuwkoop legde zijn werkwijze 
uit ten behoeve van de opsporing van industriële 
bodemvervuiling. Jan van den Noort sprak over 
afval en water in de negentiende-eeuwse stad, in 
het bijzonder Rotterdam (uitgaande van zijn 
dissertatie). Henk van Zon gaf zijn visie over de 
noodzaak van een goede definiëring van milieu
geschiedenis. De bundel hiervan moet nog ver
schijnen. Het Historisch Platform bereidt voor het 
vierde kwartaal van dit jaar eveneens een milieu-
historische dag voor. 

In België is het vooral aan de activiteiten en publi
katies van Karel Veile en Peter Poulussen te dan
ken dat het onderwerp milieu- en hygiëne-geschie-
denis enige aandacht kreeg, maar een universitaire 
status van de discipline is nog onduidelijk. 
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Net als bij milieuvraagstukken het geval is, zou het 
wenselijk zijn dat ook de milieugeschiedenis zich 
zou internationaliseren. Een boek over de milieu
geschiedenis van de Rijn is in voorbereiding. Hier
voor is duidelijk internationale samenwerking van 
historici aan de orde. Zelfs het bedrijfsleven begint 
tekenen van belangstelling te tonen voor hygiëne-
en milieugeschiedenis. Zo vond afgelopen februari 
te Brugge een door een multinationaal detergenten-
concern gesponsorde bijeenkomst plaats over de 
geschiedenis van de (huishoudelijke) was, waaraan 
wetenschappers van verscheidene disciplines en uit 
diverse Europese landen deelnamen. 

Inlichtingen 

Voor informatie over of berichten aan de stichting 
Net Werk en het contactblad Net Werk, alsmede 
voor aanvragen van de publikatie over Nederlands
talig onderzoek naar de geschiedenis van hygiëne 
en milieu kan men zich richten tot 

M\Tiam Daru (secretaris/redactie) 
Winselerhof 56, 5625 LZ Eindhoven 
tel. 040-423814 (Hefst 's avonds) 
fax 040-480794 

of 

Jan van den Noort (voorzitter/penningmeester) 
Sint Mariastraat 44a, 3014 SM Rotterdam 
tek 010-4366014 

Het contactblad Net Werk is verkrijgbaar voor een 
jaarlijks abonnementsprijs van fl. 10,00 (steun-
abonnement fl. 25,00). Bij tientjes-abonnees wordt 
gehoopt op actieve belangstelling. Exemplaren van 
de enquête uit 1991 zijn nog verkrijgbaar tegen 
betaling van fl. 8,00. De bijdragen kan men storten 
op gironummer 3653910 t.n.v. Stichting Net Werk 
Eindhoven onder vermelding van het gewenste. 

ACTUALITEITEN 

Tentoonstelling 'Oog in oog' 
Van 16 juni t/m 29 november 1992 kunt u in 
Museum Boerhaave (Lange St. Agnietenstraat 10, 
Leiden) de tentoonstelling 'Oog in oog - diagnos
tische ontwikkelingen in de oogheelkunde, 1850 -
1925'bezichtigen. 
Tot het midden van de vorige eeuw had de oog
heelkunde nog weinig te bieden. Slechts uitwendig 
onderzoek aan het oog was mogelijk, waardoor 

vaak pas kon worden ingegrepen als het in feite al 
te laat was. Ook over de aard van de verschillende 
gezichtsafwijkingen was maar weinig bekend. Een 
gevolg daari'an was dat een bril maar zo'n beetje 
op goed geluk gekozen werd. 
Dat deze toestand na 1850 ingrijpend zou verande
ren is vooral te danken aan de Duitsers Hermann 
von Helmhohz (1821 - 1894), Albrecht von Graefe 
(1828 - 1870) en de Nederlander Franciscus 
Donders (1818 - 1889). Zij ontwikkelden de dia
gnostische technieken en hulpmiddelen waardoor 
het beroep van de oogarts werkelijk inhoud kon 
krijgen. 
Bruiklenen komen van de afdeling Oogheelkunde 
van het Academisch Ziekenhuis Leiden, het voor
malig Koninklijk Nederlands Gasthuis voor 
Ooglijders te Utrecht en het Deutsches Medizin-
historisches Museum te Inglostadt. De nadruk ligt 
op apparatuur uit de negentiende en vroeg twin
tigste eeuw, maar als historische aanloop zijn er 
ook brillen en oogmodellen uit vier eeuwen. 
Op de tentoonstelling 'Oog in oog' komt u van alles 
aan de weet over oogspiegelen, ver- en bijziendheid, 
scheelzien, kleurenblindheid, en nog veel meer. 
Ook kunnen bezoekers hun eigen ogen testen. Bij 
de tentoonstelling verschijnt een catalogus. 
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u 
zich wenden tot mevr. M.E. Benjaminse (Afd. 
Presentatie), tel. 071 - 214224. 
Openingstijden: di t/m za 10.00 - 17.00 uur; zon
en feestdagen 12.00 17.00 uur; 3 oktober gesloten. 

Op woensdag 17 juni 1992 om 20.00 uur en op 
zondag 2! juni 1992 om 14.00 uur houdt drs. K.S. 
Grooss, wetenschappelijk medewerker geneeskun
de, een lezing over diagnostische ontwikkelingen 
in de oogheelkunde 1850 - 1925. 

De eerste dolhuizen in Europa (15de en 16de eeuw) 
Op 5 november 1992 wordt in het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch 
het twaalfde s)'mposium van de Commissie 
Geschiedenis van de psychiatrie en de geestelijke 
gezondheidszorg van het NcGv (Nederlands 
centrum Geestelijke volksgezondheid) gehouden: 
De eerste dolhuizen in Europa (I5de en 16de eeuw). 
Aanleiding is het 550-jarig jubileum van het oudste 
dolhuis in Nederland, nu Psychiatrisch Ziekenhuis 
Reinier van Arkel. Sprekers zijn onder meer T. 
Kappelhof W.P. Blockmans, P. Allderidge (U.K.), 
M.C. Quétel (Frankrijk), C. Wanja (Duitsland), 
A. Korthals. Nadere informatie is verkrijgbaar bij: 
loost Vijselaar (NcGv), tel. 030 - 935141 (woens
dag t/m vrijdag) 
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Studiedag 'Geschiedenis van verpleging en verzor
ging' 
Gewijzigde aankondiging. 
Op 25 september 1992 wordt in de Centrale 
School Voorburg (Oranje Nassaustraat Ib, 2271 SI 
Voorburg) onder auspiciën van het Medisch 
Historisch Instituut van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam een studiedag georganiseerd met als 
onderwerp 'Geschiedenis van verpleging en verzor
ging'. Deze dag stond eerder gepland op 22 mei 
1992. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Lezingen: 
1. Mevr. drs. N. Wiegman: 'Florence Nightingale: 
mythe en werkelijkheid'. 
2. Mevr. drs. ].M.A. Eijt; 'Zindelijkheid en zuinig
heid. Religieuzen en de verpleging gedurende de 
negentiende eeuw, met name in het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis te Amsterdam'. 
3. Mevr. dr. I.L. Kool-Blokland: 'De strijd voor 
beschaafde, welopgevoede en kundige verpleeg
sters. De veranderingen in de ziekenverzorging in 
Middelburg rondom de eeuwrwisseling'. 
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'. 
Kosten: fl. 60,00 per persoon, inclusief lunch en 
consumpties. Inlichtingen: E. Kleijer, tel. 070 -
3694331. 

Cursus Geschiedenis van de Verpleging 
In de periode 6 november 1992 - 2 april 1993 wordt 
de Cursus 'Geschiedenis van de Verpleging' ge
organiseerd. Deze cursus gaat uit van het Medisch 
Historisch Instituut van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en wordt gegeven in de Centrale School 
Voorburg (Oranje Nassaustraat Ib, 2271 SJ Voor
burg). Centraal in de cursus staat de vraag welke 
vormen van medische en verpleegkundige zorg er 
vanaf 1500 voor patiënten beschikbaar waren en 
welk gebruik daarvan gemaakt werd. 
Cursusleiding: prof dr. M.J. van Lieburg en mevr. 
drs. N. Wiegman. 
Voor nadere informatie: tel. 08308 - 21691. 
Aanmeldingen bij: E, Kleijer, tel. 070 - 3694331. 

Najaarsbijeenkomst Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in Benelux 
Gewijzigde aankondiging. 
Op 11 oktober 1992 wordt de Najaarsbijeenkomst 
Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux gehouden te Dordrecht. De Kring zal op 9 

en 10 oktober deelnemen aan het 12de Benelux-
congres voor de Geschiedenis der Wetenschappen. 
Aansluitend vindt dan op 11 oktober de najaars
bijeenkomst plaats, eveneens in Dordrecht. Nadere 
inlichtingen bij de secretaris, drs. J.B. van Gelder, 
M. Spronklaan 54, 4205 C] Gorinchem, tel. 01830 
-22661. 
Expositie 'Kiezen trekken' 
In het Utrechts Universiteitsmuseum (Biltstraat 
166) is vanaf 23 april 1992 de tandheelkundige 
expositie 'Kiezen trekken' ingericht. 
Na de sluiting van het museum van het Tandheel
kundig Instituut te Utrecht is de tandheelkundige 
collectie in opslag geweest bij het Utrechts Univer
siteitsmuseum. Met behulp van deze collectie is nu 
in het kader van de herinrichting van de vaste op
stelling een apart zaaltje ingericht rond het thema 
extractie, met prenten uit de 'Kalman Klein collec
tie', instrumenten en meubilair. Eind mei was de 
herinrichting van het gehele Universiteitsmuseum 
voltooid. 

'Dag van de Jonge Onderzoeker' in België 
Op vrijdag 16 oktober 1992 vindt in Brussel de 
eerste 'Dag van de jonge onderzoeker' plaats. Deze 
dag is een initiatief van het Nationaal Comité voor 
Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Weten
schappen. Jonge Belgische vorsers in deze discipli
nes kunnen op deze dag hun onderzoeksprojecten 
voorstellen aan hun collega's. Het ligt in de bedoe
ling dat jaarlijks een 'Dag van de Jonge Onder
zoeker' wordt georganiseerd. 

De Ling-tai Yi-xiang zhi van Ferdinand Verbiest 
Op 25 mei 1992 promoveerde Nicole Halsberghe 
tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de 
Katholieke Universiteit te Leuven op een proef
schrift over De Ling-tai Yi-xiang zhi (1674) van 
Ferdinand Verbiest. Vertaling, annotatie en commen
taar van het theoretische en illustratieve gedeelte. 
Promotor was prof dr. U. Libbrecht. 

BOEKAANKONDIGINGEN 

Vijselaar, Joost (red.). Sluimer en trance. Twee 
eeuwen dierlijk magnetisme. (Utrecht: NcGv-reeks 
92-1, 1992) 79 p., fl. 22,50; ISBN 90-5253-059-9. 
Bestellen door overmaking van het bedrag op giro 
83923 t.n.v. NcGv Utrecht o.v.v. 'reeksnummer 
92-1'. 
Verslag van de gelijknamige studiedag die gehou
den werd op 16 maart 1990 te Utrecht (negende 
symposium van de Commissie Geschiedenis van het 

129 



Varia 

Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, 
georganiseerd i.s.m. de Nederlandse Vereniging 
voor H)'pnotherapie). In de bundel zijn bijdragen 
opgenomen over belangrijke episodes uit de 
geschiedenis van de hypnose: het begin van het 
dierlijk magnetisme en somnambulisme rond de 
figuren van Mesmer en de Puységur (A. Gieskens); 
de geschiedenis van de toepassing van het dierlijk 
magnetisme in Groningse geneeskundige kringen 
aan het begin van de negentiende eeuw (J. Vijse
laar); het werk van de Franse geleerden Charcot, 
Bernheim en ]anet (O. van der Hart); de 'medi
sche hypnose' in ons land vanaf 1920 (W. Viëtor). 

Goei, Leon ie de, In de kinderschoenen. Ontstaan en 
onhvikkeling van de universitaire kinderpsychiatrie 
in Nederland, 1936 - 1978. (Utrecht: NcGv-reeks 
92-9, 1992) 193 p., ilL, fl. 29,50; ISBN 90-5253-
066-1. Bestellen door overmaking van het bedrag 
op giro 83923 t.n.v. NcGv Utrecht o.v.v. 'reeks-
nummer 92-9'. 
In dit boek is een begin gemaakt met de beschrijving 
van het kinderpsychiatrische verleden door de 
pioniers van de universitaire kinderpsychiatrie te 
ondervragen over hun ervaringen. Het betreft de 
eerste generatie hoogleraren in de kinderpsychiatrie: 
Th. Hart de Ruyter (1907), E.C.M. Frijling-Schreu-
der (1908), L.N.f Kamp (1913), J.A.R. Sanders-
Woudstra (1917) en D.J. de Levita (1926). Tot de 
pioniers behoorden eveneens de lectoren in de 
kinderpsychiatrie F. Grewel (1898-1973) en D. 
Arn. van Krevelen (1909-1979). Hun bijdrage aan 
de ontwikkeling van het vak is geschetst op basis 
van literatuur- en archiefonderzoek, Aan de orde 
komen: de opleiding, mensen en ideeën die de 
ondervraagden inspireerden tot de keuze voor dit 
vak, de start van de universitaire afdelingen 
kinderpsychiatrie in Leiden, Amsterdam, Utrecht, 
Groningen en Rotterdam, de uitbouw van deze 
afdelingen, de behandelfilosofie, de opleiding en 
het onderwijs. 

Aalders, A., Apotheek Radijs voor een gezond Hooge-
veen. (Hoogeveen: Historische Kring Hoogeveen, 
1992) 176 p. ill., fl. 24,95; ISBN 90-74287-01-8. 
In dit boek wordt de geschiedenis van het apothe-
kersgeslacht Radijs beschreven. Vier generaties 
Radijs oefenden van 1800 tot 1925 in Hoogeveen 
hun beroep uit. De meeste aandacht besteedt de 
auteur aan Hendrik Radijs (1858-1929) die naast 
zijn farmaceutisch werk talloze activiteiten op 
maatschappelijk terrein heeft ontplooid. Hierdoor 
geeft dit boek naast een interessant stukje farmacie-
historie tevens een fascinerend beeld van Hooge
veen in de negentiende eeuw. 

Maar, F.E.R. de. De Heilige Apollonia in Nederland 
en Vlaanderen. Duizend jaar beschermheilige van de 
tandpijnlijders en in de twintigste eeuw eveneens van 
de Tandartsen. (Nijmegen: Stichting tot bevordering 
van de Tandheelkundige Illustraties (STI), 1991) 
57 p. ill., fl. 65,00; ISBN 90-6759-011-8. 
Na de legende van St. Apollonia en de variaties 
daarop geeft de auteur een inventarisatie van de 
verschijningsvormen van de beschermheilige van 
kiespijnlijders en tandartsen in de beeldende kunst, 
de boekdrukkunst, op liturgische voorwerpen en 
op bidprentjes. In het tweede deel wordt aandacht 
besteed aan de nog bestaande Apollonia verering 
binnen het Nederlandse taalgebied. 

Hillam, C , Brass plate and brazen imprudence. 
Dental practice in the provhtces 1755 - 1855. (Liver
pool: Liverpool University Press, 1991) Liverpool 
Historical Studies, no. 6, 399 p., ill., £ 17.50; ISBN 
0-85323-117-6. 
Hillam beschrijft de ontwikkeling van de tandheel
kunde buiten Londen in de genoemde periode. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. oplei
ding, carrière, onderlinge familieverhoudingen, 
inkomen, welstand en sociaal aanzien. Ook de 
getalsmatige groei, geografische expansie en mobi
liteit worden besproken. Tenslotte wordt aandacht 
besteed aan de behandeling en de veranderingen 
daarvan in de loop van de tijd alsook de verande
ring in de vraag naar tandheelkundige hulp en de 
factoren die op die vraag van invloed zijn geweest. 

Borg, H.A. van der, Vroedvrouwen: beeld en beroep. 
Ontwikkelingen in het vroedvrouwschap in Leiden, 
Arnhem, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden, 1650 -
1865. (Wageningen: Wageningen Academie Press, 
1992). 194 p„ fl, 35,00; ISBN 90-74379-01-X, 
Deze dissertatie behandelt de beeld- en beroeps
vorming van vroedvrouwen in een aantal Neder
landse steden. Ook de vraag of zij al dan niet een 
marginale positie innamen komt aan de orde. 

lütte, R. Artzte, Heiier und Patiënten. Medizinischen 
Alltag in der friihen Neuzeit. (München/Zürich: 
Artemis & Winkler Verlag, 1991). 295 p., ill., DM 
44; ISBN 3-7608-1932-X. 
Op basis van bronnen als dagboeken, testamenten, 
getuigenverhoren en doktersrekeningen wordt in
zicht geboden in de manieren waarop de bewoners 
van Keulen in de vroegmoderne tijd met ziekte 
omgingen. 

Jutte, R. (ed.). Medizin, Gesellschaft und Geschichte. 
Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin 
der Robert Bosch Stiftung, Band 8. (Stuttgart: 
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Franz Steiner Verlag, 1989), 240 p., DM 40; ISSN 
0939-35IX, 
Bevat onder andere bijdragen van Michael Stolberg 
over cholera, van Klaus-Dieter Thomann over 
orthopedie, van Barbara Elkeles over arts-patiënt 
relaties in de negentiende en begin twintigste eeuw, 
en van Ortun Riha over aderlating in de middel
eeuwen. 

Veile, K, De nieuwe biecht\'aders. De sociale geschie
denis van de arts in België. (Leuven: Kritak, 1991), 
352p„ilL, Bfr?, 
Deze bewerkte dissertatie behandelt de redenen voor 
het professionele en maatschappelijke succes van 
de tegenwoordige Belgische artsen. Deze redenen 
worden vooral gezocht in de periode 1830 - 1940. 

AGENDA 

1992 

16 juni - 29 november: Tentoonstelling 'Oog in 
oog - diagnostische ontwikkelingen in de oogheel
kunde, 1850 - 1924', Museum Boerhaave, Lange 
St. Agnietenstraat 10, Leiden, Inlichtingen: Mevr, 
M.E. Benjaminse, tel: 071 - 214224. (zie ook 
Actualiteiten) 

23 juni: Symposium gewijd aan de Griekse Olympi
sche spelen, met voordrachten over sportbeoefening 
en sportgeneeskunde in de Oudheid, film en 
demonstraties door atleten van antieke sporten. 
Inlichtingen: Studium Generale, Rijksuniversiteit 
Utrecht, Suzanne Haakma, tel, 030-532437. 

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

3-5 juli: Jaarlijkse zomerbiieenkomst 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 History 
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. 

11 september: Tweede Daniel de Moulin lezing. 
Plaats: Aula minor, KU Nijmegen, 15.30 - 17.30 
uur. Thema: 'De rollen omgekeerd': representaties 
van de artsenrol in de negentiende-eeuwse medi
sche en literaire geschriften. Sprekers: prof dr, W.F. 
Bynum (director Wellcome Institute, London), 
prof dr. M. van Buuren (hoogleraar Romaanse 
taal- en letterkunde, RU Utrecht). Toegang voor 
niet-donateurs: fl. 10,00. Reserveren en Inlich
tingen: M. Poulissen/G. van Heteren, Instituut 
Ethiek, Filosofie, Geschiedenis der Geneeskunde, 
KU Nijmegen. Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. 
TeL 080-615320. 

15 september-15 oktober: De Nederlandse psychia
trie aan het begin van deze eeuw. Tentoonstelling 
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, RINÓ-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 CoUoque international 
'Textes médicaux latins antiques'. Universiteit van 
Santiago de Compostela. Inlichtingen: Prof M.E. 
Vazquez Btijan, Dep, de Latin e Griego, Facultad 
de Filologia, Plaza de .Vlazarelos s/n E 15703 San
tiago 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, 

8 oktober: Tweede bijeenkomst van de Studiegroep 
voor de geschiedenis van de zwakzinnigenzorg, 
Lezing van Dorien Graats: 'Genezing door opvoe
ding, het buitengewoon onderwijs in de eerste 
ontwikkelingsfase (1857 - 1920).' Informatie: Joost 
Vijselaar (NcGv), tel. 030 - 935141 (woensdag t/m 
vrijdag) 

9 en 10 oktober: 12de Beneluxcongres voor de 
Geschiedenis der Wetenschappen; Het Hof te 
Dordrecht, (p, 65) 

11 oktober: Najaarsbijeenkomst Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux te Dor-
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drecht. Nadere inlichtingen bij de secretarks: J.B. 
van Gelder, M. Spronklaan 54, 4205 CJ Gorinchem, 
tel. 01830 - 22661. (zie ook Actualiteiten) 

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

5 november: 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: 'De 
eerste dolhuizen in Europa (vijftiende en zestiende 
eeuw).' Informatie: Joost Vijselaar (NcGv), tel. 030 
- 935141 (woensdag t/m vrijdag), (zie ook 
Actualiteiten) 

6 november-2 april: Cursus Geschiedenis van de 
Verpleging. Deze cursus wordt verzorgd op 5 vrij
dagen (6/11, 4/11, 5/2/93, 5/3/93 en 2/4/93) in de 
Centrale School Voorburg (Oranje Nassaustraat 
Ib, 2271 SJ Voorburg). Cursusleiding: prof dr. 
M.J. van Lieburg en mevr. drs. N. Wiegman. 
Inlichtingen: 08308 - 21691. Aanmeldingen bij E. 
Kleijer, tel. 070 - 3694331. (zie ook Actualiteiten) 

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

11 december: First Anglo-Dutch Wellcome Sym
posium: 'Medical practice, medical practitioners in 
early modern England and the Netherlands.' Plaats: 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Inlichtingen: 
dr. Hilary Marland, tel. 010 - 4087789. 

1993 

18-20 augustus: Conference of the European 
Association for the History of Psychiatry (EAHP). 
Onderwerpen o.m. The Epistemology of Psychiatry 
en The Historiography of Psychiatry. Papers en 
informatie: Roy Porter, Wellcome Institute, 183 
Euston Road. London NWl 2BN, phone: 09-44-71 
- 3834252. 

23-28 September: VIII Internationales Hippokrates-
Kolloquium in Kloster Banz/Staffelsheim, Duits
land. Thema: 'Hippokrafische Medizin und antike 
Philosophie'. Sluitingstermijn aanmelding: 31 
januari 1993. Inlichüngen: prof dr. Renate Wittern, 
Institut für Geschichte der Medizin der Friedrich-
Alexander-Universitat, Erlangen-Nürnberg, Bis-
marckstrafie 6. Tel. 09-49-9131-852308; fax. 09-
49-9131-852131. 
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