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VARIA 

EEN MIJLPAAL IN DE STUDIE VAN DE MIDDEL
EEUWSE LATIJNSE 'ELEMENTEN' VAN EUCLIDES 

I.P. Hogendijk 

In de 13 'boeken' van zijn Elementen heeft Euclides 
(ca. 300 V. C.) een deductieve opbouw van de wiskunde 
gegeven die van beslissende betekenis is geweest voor 
de ontwikkeling van dit vakgebied. De Elementen zijn 
door vele generaties studenten in diverse culturen als 
leerboek gebruikt. Hierbij werd de tekst af en toe bij
geschaafd en opnieuw bewerkt; al in de oudheid was 
er een aantal Griekse edities van de Elementen, waar
over niet veel bekend is (met uizondering van de editie 
van Theon van Alexandrië, waarvan de meeste bewaard 
gebleven Griekse handschriften afgeleid zijn). Ook 
werden er toen een veertiende en vijftiende 'Ixiek' aan 
de Elementen toegevoegd. 
De Romeinen interesseerden zich niet voor theoreti
sche wiskunde a la Euclides. In de vroege middel
eeuwen waren slechts fragmenten van de Elementen in 
West-Europa bekend, namelijk de definities van de 
eerste 5 boeken en de stellingen (zonder bewijs) uit de 
boeken 1-4. Voor 1100 was in het Latijns cultuurgebied 
niets bekend over de moeilijkere onderwerpen uit de 
Elementen (theorie van verhoudingen, irrationaliteiten, 
stereometric, exhaustiebewijzen), en ook vrijwel niets 
over de deductieve opbouw van de wiskunde. 
Het is daarom van groot belang voor de ontwikkeling 
van de Westeuropese wetenschap geweest dat de volle
dige tekst van de Elementen in de twaalfde eeuw toe
gankelijk werd. Hierdoor kwamen de Westeuropese 
geleerden in contact met een voor hen totaal nieuwe 
manier van denken. De Elementen werden diverse 
keren in het Latijn vertaald, op grond van verschillende 
Arabische versies (die op hun beurt weer op verschil
lende negende-eeuwse Arabische vertalingen uit het 
Grieks berustten). Op basis van deze Latijnse vertalin
gen ontstond al gauw een lawine van herziene versies, 
edities en commentaren. Alleen de versie van Cam-
panus (ca. 1259) is in de Renaissance gedrukt, het res
terende materiaal was tot voor kort uitsluitend in 
Latijnse handschriften beschikbaar. In de meeste hier
van wordt niet aangegeven of de betreffende tekst van 
de Elementen een vertaling is of een latere bewerking, 
en voorzover al een vertaler of een bewerker genoemd 
wordt, zijn deze gegevens vaak onbetrouwbaar, 

Het historisch onderzoek naar de middeleeuwse 
Latijnse versies van de Elementen kwam in het eind 
van de vorige eeuw op gang. In het onderzoek kunnen 
globaal twee fasen worden onderscheiden: een eerste 
fase van i88o tot ca. i960, waarin de belangrijkste ver
sies in het handschriftenmateriaal werden geïdentifi
ceerd, en een tweede fase vanaf ca. i960 tot 1992, 
waarin kritische edities van de belangrijkste versies 
werden gemaakt. Dit gigantische werk is grotendeels 
door onze landgenoot H. Busard uitgevoerd, in de 
laatste fase met hulp van M. Folkerts uit München. 
Het gaat hierbij om de volgende versies: 
1. De oudste Latijnse vertaling van de Elementen uit 
het .•\rabisch van de Engelsman Adelard van Bath 
rond 1145, meestal de 'Adelard-I' versie genoemd. De 
vertaling is overdreven letterlijk en zit vol met 
Arabische woorden, waarvan de betekenis niet wordt 
uitgelegd, en die op Latijnse manier worden verbogen 
(wat bij iemand die beide talen kent nogal op de lach
spieren werkt). Om een indruk te geven: in Elementen 
XlII:i7 in deze vertaling wordt de opgave behandeld in 
een gegeven alkoram een lichaam van XII alkaidarum 
te construeren en aan te tonen dat de zijde van dit 
lichaam een elmunfascel is. Voor de meeste lezers uit 
die tijd zal dit wel abacadabra geweest zijn. 
2. Iets later ontstond een betere Latijnse vertaling 
(waarschijnlijk op grond van een andere Arabische 
versie). Op grond van het feit dat één van de bewaarde 
handschriften in een dertiende-eeuwse handschriften-
catalogus aan Herman van Karinthië wordt toege
schreven vermoedt men dat deze de vertaler was. Het 
schijnt overigens dat de bewaarde tekst niet de oor
spronkelijke vertaling van Herman is maar een latere 
bewerking. 
3. De beste Latijnse vertaling wordt op stilistische gron
den toegeschreven aan Gerard van Cremona (die 
hiervoor ook de beste beschikbare Arabische versie 
gebruikte, van 'Thebit'). Deze vertaling die waarschijn
lijk in 1167 is voltooid had helaas weinig invloed. 
4. Een andere vertaling met weinig invloed is rond 
1160 op Sicilië ontstaan. Deze vertaling is, in tegenstel
ling tot de andere, direct uit het Grieks. 
5. De meest populaire versie van de Elementen in de 
twaalfde en dertiende eeuw was de 'Adelard ll'-versie, 
die nu in 1992 is verschenen in een kritische editie van 
Busard en Eolkerts, op basis van in totaal 61 hand
schriften, en met een kritisch apparaat van meer dan 
400 pagina's. Deze versie stamt waarschijnlijk niet 
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van Adelard van Bath maar van Robert van Chester. 
Deze ontleende de stellingen uit de vertalingen van 
Adelard (no. i hierboven) en van Herman van 
Karinthië, en liet de meeste bewijzen weg. In plaats 
daarvan gaf hij hints of bewijsschetsen, en hier en daar 
een didactische aanwijzing. Zijn £/emc/;fc)i-versie 
maakt daarom de indruk van een werkboek. 
Merkwaardigerwijze gebruikte de bewerker naast de 
Latijnse vertalingen ook minstens één Arabische bron, 
want het laatste gedeelte van de tekst maakt de indruk 
rechtstreeks uit een .•\rabisch handschrift te zijn over
genomen (zo worden de punten in de figuren vaak met 
namen van Arabische letters 'alif, 'be' enz. aangeduid). 
Om alles nog ingewikkelder te maken blijkt uit het 
kritisch apparaat dat er diverse versies van dit werkboek 
zijn geweest. Hieruit blijkt nog eens, dat de Elementen 
als een boek werd beschouwd waaraan iedereen zijn 
steentje kon bijdragen. 

De publikatie van de 'Adelard-II' versie is een mijlpaal 
in de studie van de middeleeuwse Latijnse Euclides. 
Vanzelfsprekend kan nog veel verder werk worden 
gedaan, maar de fundamenten zijn gelegd, want alle 
vertalingen uit het Grieks en .Arabisch en de belangrijk
ste vroege bewerking van de Elementen zijn nu toe
gankelijk. Deze teksten leveren geen nieuwe gegevens 
over Euclides, maar des te meer over de werkmethodes 
en het inzicht van hun twaalfde-eeuwse vertalers en 
bewerkers, die een cruciale rol hebben gespeeld in de 
ontwikkeling van de Westeuropese wetenschap. 
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5. H.L.L. Busard, M. Folkerts. Robert of Chester's (?) 
Redaction of Euclid's Elements, the so-called Adelard II 
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GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHLATRIE EN DE 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

L. de Goei 

In het Museum De Waag in Deventer was van 19 
.september tot 15 november 1992 de tentoonstelling 
Psychiatrie 1900: een onbewogen beeld te zien. De ten
toonstelling, waarvoor de inhoudelijke organisatie 
berustte bij de Stichting Museum en Documentatie
centrum Geestelijke Gezondheidszorg, werd georga
niseerd ter gelegenheid van het loo-jarige bestaan van 
het Deventerse Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven. 
Bij het verschijnen van dit nummer van Gewina is de 
tentoonstelling niet meer te bezichtigen. Maar wie het 
'Onbewogen beeld van de psychiatrie rond 1900' met 
eigen ogen wil aanschouwen kan een groot deel van de 
foto's bekijken in het herdrukte boek Krankzinnigen 
gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland, 
1880-1910 van Joost Vijselaar (Utrecht, NcGv, 1992). 
Verder is er een catalogus samengesteld waarin alle 
tentoonstellingsbijschriften zijn opgenomen (A. Kerk
hoven e.a., Stichting Museum en Documentatie
centrum GGZ Utrecht/Museum De Waag Deventer). 

Rond 1907 werden verschillende fotoseries gemaakt 
over het dagelijkse leven in de Nederlandse psychia
trische inrichtingen. In dat jaar werd in Amsterdam 
het Eerste Internationale Congres voor Psychiatrie, 
Neurologie en Krankzinnigenverpleging gehouden. Op 
een door het Stedelijk Museum georganiseerde expo
sitie konden de congresgangers ondermeer deze foto's, 
die de toenmalige Nederlandse krankzinnigenzorg in 
beeld brachten, bekijken. Een deel van de foto's uit 1907 
werd gebruikt voor de tentoonstelling 'Een onbewogen 
beeld': foto's uit het jubilerende Brinkgreven maar ook 
uit psychiatrische inrichtingen in Delft, Oegstgeest, 
Medemblik en zelfs Buitenzorg (lava). Daarnaast zijn 
behalve vooriverpen en egodocumenten ook de teke
ningen die H.M. Krabbe in 1897 in het gesticht 
Meerenberg (het latere Santpoort) maakte te zien en 
is gebruik gemaakt van de unieke verzameling foto's 
van ziektebeelden die de psychiater F.S. Meijers in de 
jaren 1906/1907 aanlegde om zijn leerlingen in het 
Wilhelmina Gasthuis te onderwijzen. 

Psychiatrie 1900: een onbewogen beeld 

Het woord 'Onbewogen' in de titel van de tentoon
stelling verwijst waarschijnlijk naar de toenmalige 
stand van de fotografische techniek: om scherp op de 
gevoelige plaat te worden vastgelegd moest je langere 
tijd stokstijf stil staan. 
'Onbewogen': misschien ook omdat een foto sowieso 
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een statisch beeld van een vervlogen werkelijkheid 
weergeeft. Daar komt nog bij dat de opdrachtgevers, de 
gestichtsdirecteuren, hun best hebben gedaan om een 
ideaal beeld te ensceneren waarin nette patiënten en 
keurig personeel als bevroren hoofdrolspelers figure
ren. Maar het zou naar mijn idee toch beter zijn 
geweest om het woord 'onbewogen' te vervangen 
door 'bewogen'. De foto's werden namelijk gemaakt 
in een periode van grote veranderingen. Rond de 
eeuwwisseling kreeg de inrichtingspsychiatrie in 
Nederland het karakter dat ze tot de introductie van de 
psychofarmaca in de jaren zestig zou behouden. Deze 
beelden van de psychiatrische praktijk hebben dan ook 
een veel groter tijdsbereik dan de periode rond de 
eeuwwisseling waarin ze werden gemaakt. Ook in die 
zin is er sprake van beweging: het rond 1907 vastgeleg
de beeld van de werkelijkheid werpt als het ware een 
lange schaduw, tot in de tweede helft van deze eeuw, 
vooruit. De tentoonstelling en het boek Krank
zinnigen gesticht zijn om die reden tegelijk een intro
ductie op de geschiedenis van de Nederlandse inrich
tingspsychiatrie in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. De belangrijkste thema's worden hier kort 
samengevat. 

Hervorming 

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam, in 
navolging van de ons omringende landen, ook in 
Nederland de hervorming van de zorg voor krankzin
nigen op gang. De eerste krankzinnigenwet van 1841 
had tot gevolg dat ouderwetse gast- of dolhuizen, die 
dienden als pure bewaarplaatsen voor geesteszieken, 
werden vervangen of omgevormd tot geneeskundige 
gestichten waar men met behulp van medicijnen en 
therapieën de zieke trachtte te genezen. 
Een belangrijke plaats werd daarbij ingeruimd voor de 
geneesheer die gebruik maakte van fysieke therapieën, 
zoals douche en stortbaden, maar ook van een meer 
psychische behandelmethode; de morele of zedekun-
dige behandeling. De krankzinnige werd daarbij 
opgewekt tot zeltTjeheersing en afgeleid van zijn of 
haar dwanggedachten door rust, arbeid, spel, onderwijs 
en godsdienstbeoefening. 

Expansie en differentiatie 

Tussen 1880 en 1910 werden er maar liefst 19 gestichten 
gebouwd in Nederland. De nieuwe gestichten werden 
gebouwd volgens het zogeheten paviljoenstelsel: geen 
massief gesloten gebouw maar verschillende paviljoens 
waar aparte categorieën patiënten werden onderge
bracht. Een paviljoen voor observatie, een voor rustige 
patiënten, een voor halfrustige en een voor onrustige 
patiënten, een paviljoen voor somatisch zieken en soms 

een voor zwakzinnige patiënten. De nieuwe gestichten 
werden veelal op het rustige platteland gebouwd, een 
omgeving die men voor geesteszieken heilzamer achtte 
dan de drukke stad. Een ander opvallend kenmerk 
van een deel van deze gestichten was hun confessionele 
karakter. Vanaf 1900 namen protestanten en katholie
ken het initiatief tot de oprichting van krankzinnigen
gestichten voor protestantse respectievelijk katholieke 
patiënten. 
De enorme expansie van het krankzinnigenwezen was 
overigens niet voldoende om de groei van de gestichts
bevolking te kunnen verwerken: in 1880 waren er 4400 
patiënten opgenomen, in 1910 waren dat er zo'n 12.000, 
waardoor de nieuwe gestichten al snel overbevolkt 
raakten. Wel werd er in toenemende mate vanaf het 
einde van de negentiende eeuw differentiatie in de 
zorg aangebracht: aparte klinieken voor zwakzinnige 
patiënten en epilepsielijders maar ook voor de nieuwe 
categorie van zenuwlijdende patiënten of neurotici. 

Patiënten en hun behandeling 

Het overgrote deel van de patiënten die rond 1907 in 
de gestichten waren opgenomen kwam uit de stad en 
verbleef in het gesticht op kosten van de armenzorg. 
Een derde deel van hen vertrok, al dan niet (genoeg
zaam) hersteld, weer na een jaar of twee; de rest, de 
'ongeneeslijken', bleef 
Alle patiënten werden na opname allereerst lichamelijk 
en 'zielkundig' onderzocht en daarna een paar weken 
geobserveerd. De geneesheer stelde aan het einde van 
zo'n observatieperiode een diagnose waarna de behan
deling een aanvang nam: vanaf het einde van de 
negentiende eeuw tot in de jaren '30 hield dat in de eer
ste fase van de opname bedverpleging in. Geesteszieken 
leden aan een ziekte van de hersenen en hadden evenals 
somatisch zieken baat bij rust, zo was de redenering. 
Werd of bleef de patiënt agressief dan kon men hem 
of haar onderbrengen in het paviljoen voor onrustigen 
en in toom houden door het gebruik van een dwangjak, 
spanlaken of afzondering in een isoleercel. Onrustige 
patiënten werden ook behandeld met permanente 
baden of inwikkeling in droge of natte lakens. 
Lauwwarme baden, soms dagen of weken achter 
elkaar, behandeling met stoom, massage of elektriciteit 
zouden een kalmerende werking hebben. Daarnaast 
konden bij onru.stige patiënten slaap- en kalmerings
middelen worden toegediend. 
Rustige patiënten werden aan het werk gezet. Niet 
alleen leidde lichamelijke arbeid de patiënt af van zijn 
of haar waangedachten, werken bracht rust en kalmte, 
het vergemakkelijkte de terugkeer naar de gewone 
maatschappij èn het leverde het gesticht een belangrijk 
economisch voordeel op. Daarnaast bood men het 
rustige deel van de gestichtsbevolking allerlei vormen 
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van ontspanning: al naar gelang de klasse waar men 
verbleef kon dat bijvoorbeeld muziek of lectuur, spel
letjes, handwerken of wandelen zijn. Vanzelfsprekend 
nam ook de godsdienstbeoefening daarbij een belang
rijke plaats in. 

Professionalisering 

De eerste hoogleraren in de psychiatrie werden in 
Nederland benoemd aan het einde van de negentiende 
eeuw. Met hun komst ontstonden ook de universitaire 
psychiatrische klinieken waar een nieuwe generatie 
psychiaters werd opgeleid en weten,schappelijk onder
zoek op het terrein van de psychiatrie werd ontwikkeld. 
In deze periode ging men er vanuit dat geestesziekten 
veroorzaakt werden door ziekelijke afwijkingen in de 
hersenen. In de psychiatrische wetenschap namen 
vooral de fysiologie, de neurologie en de pathologische 
anatomie een belangrijke plaats in. Daarnaast hechtte 
men veel belang aan de rol van erfelijke factoren. 
Niet alleen de artsen professionaliseerden, ook de 
negentiende-eeuwse oppassers en oppasseressen ont
wikkelden zich tot professionele krachten. L̂ e eerste 
opleidingen voor krankzinnigenverpleging startten 
rond 1890 vanuit de verschillende inrichtingen. 
De tentoonstelling en het boek brengen de hierboven 
geschetste ontwikkelingen prachtig in beeld. Als toe
schouwer heb je via deze bijzondere verzameling foto's 
een wel zeer directe toegang tot het psychiatrische 
verleden. Ook dat roept overigens veel bewogenheid 
en beroering op: je weet dat de meeste foto's in scène 
zijn gezet maar daardoor worden ze niet minder 
levensecht en confronterend. 

TANDHEELKUNDIGE HISTORIE 

G.J. van Wiggen 

Hoewel er, mondiaal gezien, pas in de negentiende 
eeuw een begin wordt gemaakt met een gestructureerde 
opleiding in de tandheelkunde, impliceert dit niet dat 
de geschiedenis van de tandheelkunde ook pas om
streeks die tijd een aanvang neemt. Zelfs de geschied
schrijving van de tandheelkunde begint al eerder. Zo 
nam Johann J.J. Serre in zijn Praktische Darstelhmg... 
der Znhnarztneikunst... van 1804 al een hoofdstuk op 
'Von ... dem Ursprunge der Kunst des Zahnarztes ...' 
en publiceerde Delabarre al in 1806 zijn Dissertation 
sur l'histoire des dents. 

Sporen van tandheelkundig lijden en ook van tand
heelkundige therapie kunnen tot ver voor onze jaartel
ling worden getraceerd. Alle tandheelkundig-histori-

sche handboeken zoals die van Hoffman-Axthelm, 
Geist Jacobi, Sudhoff, Weinberger en Guerini besteden 
hieraan ruimschoots aandacht. 

De huidige tandheelkundige kennis vindt zijn oor
sprong in drie bronnen. De eerste bron is de universi
taire geneeskunde. De Italiaanse anatoom Bartholo-
maeus Eustachius kan in dit opzicht als voorbeeld 
dienen. De tweede bron is de niet-universitaire 
geneeskunde van de chirurgijns en barbiers. De Franse 
chirurg Ambroise Pare is hiervan een exponent. De 
derde bron zijn de empirisch werkende tandmeesters 
zoals bijvoorbeeld de Fransen Pierre Fauchard en 
Etienne Bourdet die omstreeks het eind van de acht
tiende eeuw hun tot dan toe min of meer geheime 
kennis openbaarmaken. Zoals gezegd wordt deze ken
nis in de loop van de negentiende eeuw gebundeld. 
Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat er in 
1865 door Theodore Dentz een aanvang wordt 
gemaakt met klinisch tandheelkundig onderwijs. Dit 
onderwijs ontwikkelt zich zowel op theoretisch als op 
praktisch gebied. Van een part-time klinische demon
stratie door de enige docent Dentz wordt het een vol
waardige opleiding zowel op praktisch als op theore
tisch gebied, hetgeen uiteindelijk resulteert in een 
universitaire opleiding, die in 1948 in Utrecht wordt 
gerealiseerd. 

In deze periode maakt ook de de beroepsbeoefenaar 
een ontwikkeling door; van de handwerksman met een 
soms geringe kennis en een beperkt instrumentarium 
tot een hoogopgeleide werker in de gezondheidszorg, 
die met geavanceerde technieken op medisch en tech
nisch gebied tandheelkundige hulp verleent. De hulp 
zelf evalueert van een symptoombestrijding met heel 
weinig restauratieve en bijna geen preventieve maat
regelen tot een niveau waarbij preventie een belangrijke 
rol speelt en een ruim curatief arsenaal ter beschikking 
van de tandarts staat. 

De beroepsgroep, de kennis en de beroepsuitoefening 
zijn in principe onderwerp van historisch onderzoek. 
Tot het tamelijk recent verleden lag het accent van het 
tandheelkundig-historisch onderzoek en daarmee van 
de historiografie op het gebied van tandheelkundige 
kennis. Ook de biografieën van onderzoekers en beoe
fenaren van de tandheelkunde moeten, als zijnde het 
oudste genre in de historiografie zoals Romein stelt, 
tot dit gebied gerekend worden. 
Tot de tweede wereldoorlog zijn er in dit verband vier 
namen van belang; de al eerder genoemde Theodore 
Dentz (1840-1933), Johannes Eylert Grevers (1855-1933), 
beiden werkzaam in het onder^vijs, Charles F.L. Nord 
(1887-1978), gedurende vele jaren redacteur van 
Tijdschrift voor Tandheelkunde en Gerardus Hendrikus 
Bisseling (1871-1931). 
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Voor de drie eerstgenoemden geldt dat zij bij nadere 
beschouwing wellicht eerder als chroniqueur van hun 
eigen tijd dan als historisch onderzoeker en publicist 
beschouwd dienen te worden. Op dit punt onder
scheidt Bisseling zich van de anderen. Hij verrichtte 
onderzoek dat wellicht nu niet meer in die vorm 
gepresenteerd zou kunnen worden, maar dat in het 
begin van de jaren twintig binnen de Nederlandse 
tandheelkunde enig in zijn soort was. Zo publiceerde 
hij een vertaling van Eustachius' Libellus de Dentibus; 
een commentaar op het anonieme Zehne Arztney, een 
Duitse postincunabel en een bronnenonderzoek naar 
het vóórkomen van tandheelkundige aankondigingen 
in Nederlandse couranten. 
Zijn grote werk, Tandheelkunst der Ouden, gevolgd 
door Tandheelkunst der Arabieren, waarin hij alle ver
wijzingen naar anatomie, pathologie en therapie op 
tandheelkundig gebied bij Griekse, Romeinse en 
Arabische auteurs trachtte na te speuren, werd echter 
nimmer uitgegeven omdat hij zelf daarvoor de beno
digde fondsen niet bijeen kon brengen en de beroeps
organisaties hem hierin niet behulpzaam konden of 
wilden zijn. 
Ook zijn pogingen om te komen tot een tandheelkun
dige bibliotheek en een tandheelkundig museum, 
onder de auspiciën van de Maatschappij tot 
Bevordering der Tandheelkunde zijn nooit geëffectu
eerd. Waarschijnlijk zeer gefrustreerd heeft Bisseling 
de laatste tien jaar van zijn leven niets tandheelkundig-
historisch meer gepubliceerd. 

Vervolgens gebeurt er tot ongeveer 1953 niets vermel-
denswaards. Omstreeks die tijd krijgen de plannen van 
F.E.R. de Maar om te komen tot een tandheelkundig 
museum vaste vorm. Binnen het universitair onderwijs 
en onder de paraplu van de stichting Utrechts 
Universiteitsmuseum komt een tandheelkundige 
onderwijscollectie tot stand. Deze activiteit heeft 
mede tot gevolg dat er in de daarop volgende jaren 
een aantal historische publikaties van De Maar en van 
de onder hem werkende student-assistenten het licht 
zien en dat er door De N'laar en later door zijn opvolger 
G.J. van Wiggen op een bescheiden schaal onderwijs in 
de geschiedenis van de tandheelkunde wordt gegeven. 
Vooral door naarstig speurwerk van De Maar ontwik
kelt de aanvankelijk zowel qua omvang als ook qua 
importantie zeer beperkte verzameling zich op beide 
genoemde punten in snel tempo. Belangrijke archieven 
zowel van binnen als van buiten het onderwijs worden 
aan de collectie toegevoegd en het gehele land wordt 
door De Maar nauwkeurig afgespeurd naar museaal 
interessante artefacten. 
De grootste faam verwerft de museumcollectie echter 
in i960 door de aankoop van de privéverzameling van 
- o ironie - de onbevoegd de tandheelkunde beoefenen

de Hagenaar Kalman Klein. Deze verzameling bestaat 
uit een bibliotheek van bijna 1400 titels, merendeels van 
vóór 1900, een prentencollectie van ongeveer 250 bladen 
en een verzameling instrumenten en aan de tandheel
kunde gerelateerde voorwerpen van meer dan 1000 
stuks. Met de verwerving van deze collectie schaarde 
het tandheelkundig museum te Utrecht zich bij de top 
van de tandheelkundige musea en was het samen met 
de Wellcome collection in Londen en het Smithsonian 
museum te Washington toonaangevend op zijn gebied. 
Deze ontwikkeling leek veelbelovend. In het begin 
van de jaren tachtig werden er plannen ontwikkeld 
om het onderwijs in de geschiedenis van de tandheel
kunde uit te bouwen, hetgeen, naast colleges voor 
tandheelkundige studenten en mondhygiënisten in 
opleiding, resulteerde in een aantal post-doctoraal 
studenten die voor hun keuzevak-scriptie een histo
risch onderwerp bewerkten. 
Ook het historisch onderzoek kreeg meer aandacht 
hetgeen uiteindelijk, naast enige losse publikaties en 
tijdschriftartikelen, resulteerde in een studie over de 
ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in 
Nederland. Dit laatste werk, dat bedoeld is als een 
raamwerk voor verder onderzoek, werd vanuit het 
Medisch Encyclopaedisch Instituut van de V.U. door 
Prof dr. M.I. van Lieburg begeleid. 

Deze ontwikkelingslijn en de verdere plannen op dit 
gebied werden echter gecoupeerd door de sluiting van 
de faculteit der Tandheelkunde te Utrecht in 1988 en 
de daaraan voorafgaande jaren van geleidelijke 
afbouw. 
De museumcollectie met de bijbehorende documen
tatie en de archieven die onder beheer bij het museum 
waren, werden door derden ingepakt en onder ver
antwoording van het Utrechtse Universiteitsmuseum 
opgeslagen. Slechts één stijlkamer kon samen met een 
zeer gering deel van de verzameling tandheelkunde in 
het Universiteitsmuseum worden geëxposeerd. 
Daarnaast werd nog een aantal onderdelen van de 
collectie uitgeleend om elders in een niet-museale 
omgeving te worden geëxposeerd. 
De bibliotheek van het Tandheelkundig Instituut die 
voor de museumcollectie een onontbeerlijke bron van 
documentatie vormde, werd onder verantwoording 
van de UB in depot opgeslagen, waardoor de toegan
kelijkheid aanmerkelijk is heknot. 
Slechts de uiterst belangrijke verzameling maxillo-
fiiciale prothetiek die een vrijwel compleet beeld geeft 
van hetgeen op het gebied van de chirurgische en pro-
thetische recontructie bij het bestaan van aangezichts
defecten sedert het begin van deze eeuw in Nederland 
is gedaan, bleef intact en toegankelijk. Helaas dreigt 
echter ook deze verzameling momenteel door gebrek 
aan geld en ruimte bij de medische faculteit te Utrecht, 
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over verschillende lokaties te worden verspreid en ten 
dele te worden opgeslagen. 

De andere tandheelkundige faculteiten in Amsterdam 
en Nijmegen (in Groningen was toen al bekend dat 
ook die faculteit zou worden gesloten) konden of wil
den de historische collectie, het onderwijs en het 
onderzoek niet overnemen, zodat er een einde kwam 
aan gestructureerde beoefening van de geschiedenis 
der tandheelkunde in ons land. 
Inmiddels ontstond er ruimtegebrek bij het Utrechtse 
Universiteitsmuseum en werden er, ook om andere 
redenen, plannen ontwikkeld voor een nieuwe behui
zing. Daar de tandheelkundige collectie ook wat 
omvang betreft een belangrijk deel van de museum
verzameling uitmaakt werd voor de realisering van de 
plannen steun gezocht bij de Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Tandheelkunde (N.M.T.). 
Hierdoor en ook uit onvrede met de bestaande situatie 
èn omdat de N.M.T. eigenaar is van een deel van de 
tandheelkundige collectie, werd er door het hoofdbe
stuur van deze beroepsorganisatie een werkgroep 
'Tandheelkundig cultuurgoed' ingesteld. 

Na inventarisatie van de problemen op tandheelkun
dig-historisch gebied werd besloten tot de oprichting 
van een stichting 'Vrienden van het tandheelkundig 
museum' die fondsen gaat werven om de tandheel
kundige museumcollectie binnen het Utrechts 
Universiteitsmuseum aan een adequate behuizing te 
helpen. Hoewel deze exercitie nog niet is afgesloten 
ziet het er naar uit dat deze succesvol beëindigd zal 
kunnen worden. Hierop werd de werkgroep Tand
heelkundig Cultuurgoed door de X.M.T. opgeheven. 
Naar mag worden aangenomen zal de museumcollectie 
in de niet te verre toekomst weer op een behoorlijke 
manier zijn gehuisvest; toegankelijk voor onderzoekers 
en publiek. 

Het is echter ten zeerste gewenst dat ook op andere 
gebieden van de tandheelkundige historie regelingen 
worden getroffen. Onderwijs, onderzoek en publikatie 
hiervan, archivering, de opbouw en beheer van histo-
rksche bestanden en de ontwikkeling van eventuele 
samenwerkingsverbanden behoeft dringend aandacht. 
De toegankelijkheid van hulpcollecties zal onder 
voorwaarden gewaarborgd of verbeterd moeten wor
den. In dit verband valt te denken aan bibliotheken, 
archieven en eventuele referentiecollecties. Ook zal 
aandacht besteed moeten worden aan opleiding, ken
nisoverdracht en bevordering van continuïteit. 
Slechts zo kan worden voorkomen dat aan zowel de 
tandheelkundige historie als aan de bestaande muse
umcollectie ernstige schade zal worden berokkend. 

ACTUALITEITEN 

Bibliografie 

R. Vermij 

Van 23 tot 25 september 1992 had te Trente, Italië, een 
gezamenlijke bijeenkomst plaats van de commissies 
voor bibliografie en documentatie van de International 
Union of the History and Philosophy of Science. De 
workshop was gewijd aan 'bibliographic control of 
sources for the history of science, technology and 
medicine: new directions and opportunities'. 
De meeste aandacht ging uit naar de zich snel ontwik
kelende toepassingen van de elektronische dataver
werking. Zo zal de ISIS-bibliografie volgend jaar voor 
het eerst voor het publiek op diskette beschikbaar zijn. 
In Italië is inmiddels een 'common format' ontworpen 
met behulp waarvan gegevens tussen de verschillende 
bibliografische databases kunnen worden uitgewis
seld. Opzien baarde voorts een demonstratie van het 
programma RLIN, waarin andere, reeds bestaande 
elektronische databestanden (bibliografieën, biblio
theekcatalogi, archiefinventarissen e.d.) worden 
samengevoegd. Î it stelt overigens ook aan de hardware 
bepaalde eisen: op de demonstratie was duidelijk te 
merken dat het zoeken in een bestand van tientallen 
miljoenen titels niet altijd even snel gaat. Op dit 
moment bevat het programma vooral Amerikaanse 
bestanden, maar er wordt gewerkt aan verdere uit
breiding. Het is ook de bedoeling de bestanden van 
het Nederlandse pica-netwerk op te nemen. 
Veel ontgaat trouwens nog aan de bibliografen. H. 
Lowood, samensteller van de lopende bibliografie 
voor de geschiedenis der techniek, vertelde hoe de 
bibliografie bij zijn aantreden vrijwel geheel Anglo-
Amerikaans georiënteerd was. Inmiddels meende hij 
ook de Duitse literatuur vrijwel volledig te bestrijken; 
maar hij had er geen flauw idee van hoe hij moest 
achterhalen wat er in Oost-Europa allemaal gepubli
ceerd wordt. Alles laten afhangen van één centrale (in 
de praktijk doorgaans .Amerikaanse) instantie heeft 
ziin bezwaren. De 'executive committees', die ook 
afzonderlijk vergaderden, kwamen met een aanbeveling 
tot het opstellen van meer regionale (d.w.z. nationale) 
wetenschapshistorische bibliografieën. Ten aanzien 
van de vorm van deze regionale bibliografieën werden 
verder geen suggesties gedaan, hoewel de voorgaande 
dagen was gebleken dat de ideeën daarover sterk uiteen 
lopen. De lopende Italiaanse bibliografie bijvoorbeeld 
betreft wetenschapshistorisch werk uitgegeven in Italië; 
een uitgangspunt dat waarschijnlijk praktischer is 
voor de opstellers van de bibliografie dan voor de 
gebruikers. De lopende Spaanse bibliografie geeft een 
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overzicht van het werk van Spaanse wetenschapshis

torici, ongeacht het onderwerp of de plaats van uitgave. 

De Spaanse vertegenwoordiger op de bijeenkomst gaf 

ruiterlijk toe dat deze opzet vooral diende om, in een 

land waar de wetenschapsgeschiedenis nog wat wiebel 

op haar beentjes staat, haar beoefenaren een hart onder 

de riem te steken. In Nederland heeft, als bekend, het 

jaarlijkse Repertorium van het Instituut voor 

Nederlandse Geschiedenis ook een rubriek 'genees

kunde, %viskunde en natuurwetenschappen'. De 

samenwerking met de wetenschapshistorische wereld 

daarbij is minimaal en voor wetenschapshistorici is 

het werk wat onpraktisch. Gelukkig zal binnenkort 

een bibliografisch naslagwerk verschijnen dat wordt 
verzorgd door het Instituut voor Geschiedenis der 

Natuurwetenschappen te Utrecht. 

De botanica in de Zuidelijke Nederlanden 

In museum Plantin-Moretus te Antiverpen wordt van 

13 maart tot 13 juni 1993 een tentoonstelling gehouden 

met als titel 'De botanica in de Zuidelijke Nederlanden 

(eind 15de eeuw - ca. 1650)'. Deze tentoonstelling 

belicht de ontwikkeling van de plantkunde in de 

Zuidelijke Nederlanden vanaf de introductie van de 

boekdrukkunst in onze gewesten tot het midden van de 

zeventiende eeuw. Door de herontdekking in de 

Renaissance van de oorspronkelijke bronnen van de 

antieke Griekse en Romeinse botanica en de start van 

het empirLsch onderzoek, kwam de botanica in deze 

periode meer en meer tot ontvoogding. Ze evolueerde 

tot een zelfstandige wetenschap waarbij de aandacht 

in de eerste plaats is uitgegaan naar de inventarisatie en 

systematisatie van de planten. Door de ontdekkingen 

in ."Xmerika en het Verre Oosten konden daarbij 

steeds meer planten geïnventariseerd worden. Vanaf 

het einde van de zeventiende eeuw kreeg de botanica 

een nieuwe impuls, o.m. door het gebruik van ver

grootglas en microscoop. 

Deze tentoonstelling is opgebouwd rond de werken 

van Rembert Dodoens, Carolus Clusius en Mathia 

Lobelius, de drie plantkundigen uit de tweede helft 

van de zestiende eeuw die men vaak in één adem 

noemt als 'het Vlaamse triumviraat" op het gebied van 

de plantkunde. Hun werken, die van internationale 

betekenis zijn geweest, werden nagenoeg alle in de 

selectie van de tentoonstelling opgenomen. Naast 

kleinere studies trekken daarbij vooral de grote plan-

tenatlassen, vaak volledig met de hand ingekleurd, de 

aandacht. 

Ook wordt aandacht besteed aan de plantkunde in 

onze streken vóór de drie grote botanici vanaf het 

eerste kruidenboek dat in de Nederlanden uitgegeven 

werd (gedrukt in 1484 door Jan Veidener te Leuven). 

In een bijkomend luik van de tentoonstelling wordt 

aandacht besteed aan de tuinaanleg in de zestiende 

eeuw. 

Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22-23, B-2000 

Antwerpen (tel. 03/233.02.94). Openingstijden: elke 

dag van 10,00 tot 17.00 uur (behalve op maandagen, 1 
en 20 mei). 

Studiedag milieugeschiedenis 

Op 12 december 1992 organiseert het Historisch 

Platform in samenwerking met het Scheepvaart

museum te Amsterdam een studiedag over Milieu

geschiedenis. De bedoeling van deze studiedag is te 

trachten het snel uitdijende onderzoeksveld overzich

telijk te presenteren en de interesse van historici en 

historisch geïnteresseerden te vergroten. 

Programma: 

- Prof dr. J.L. van Zanden: Inleiding 

- Dr. S.W. Verstegen: Ecologische geschiedenis van de 

Zuiderzee i6-2oe eeuw 

- Drs. M. Gerding: Veranderingen in het Drentse 

landschap, iSe-ige eeuw 

- Dr. P.D. 't Hart: Cholera en haar bestrijding in de 

19e eeuw 

- Dr. I. van den Noort: Afval en riolering in Rotterdam 

19e - 2oe eeuw 

- DLscussie tus.sen Prof dr. E. Teilegen (Milieu 

wetenschappen UvA) en dr H. van Zon (agronomi-

sche geschiedenis RUG) 

Plaats en tijd: Zaterdag 12 december 1992, Scheep

vaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 JA Amster

dam; aanvang 10.00 uur. 

Kosten en inschrijving: door overmaking van 11. 40,00 

(medewerkers van Historisch Platform en studenten 

o.v.v. collegekaartnummer: fl. 30,00) op gironummer 

4727346, t.n.v. Historisch Platform te Amsterdam, 

onder vermelding van 'studiedag milieugeschiedenis'. 

Bij gebleken geschiktheid ... Pioniers van de psycho
techniek 

Van 15 december 1992 t/m 25 april 1993 kunt u in 

Museum Boerhaave (Lange St. Agnietenstraat 10, 

Leiden) de tentoonstelling 'Bij gebleken geschiktheid... 

Pioniers van de psychotechniek' bezichtigen. 

Was het een eeuw geleden dat de experimentele psy

chologie in Nederland de status van academische dis

cipline kreeg, het zou daarna nog zo'n vijfentwintig 

jaar duren eer het bedrijfsleven toepassingsmogelijk

heden ontdekte voor de selectie van personeel. In de 

jaren twintig gingen grote bedrijven (Philips als eerste) 

en gemeenten (Amsterdam voorop) ertoe over een 

psycholoog aan te trekken. Dit vroege 'psychotechni-
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sche' werk is vooral interessant omdat de psycholoog 
nog met één been in het laboratorium staat en met 
het andere in de bedrijfspraktijk. .\an de gebruikte 
apparaten is dit goed te zien. 
Temidden van dit pionierswerk trok vooral het 
psychologisch geschiktheidsonderzoek van het in 1930 
opgerichte Psychotechnisch Laboratorium der PTT 
naar buiten toe de aandacht. Dit was vooral te danken 
aan de zeer geavanceerde proefopstelling voor keuring 
van chauffeurs, waarmee ook Prins Bernhard zich in 
1937 liet testen. Bij het ontwikkelen van deze appara
tuur had het hoofd van het laboratorium, mevr. dr. 
R..'\. Biegel, zich voornamelijk laten inspireren door 
de Franse school van Lahy. Gelukkigerwijs is deze 
unieke verzameling in haar geheel bewaard gebleven. 
Deze toestellen, waaronder behalve de chauffeurs-
proeven, ook het klassieke kaarsjesapparaat, zullen de 
kern vormen van een tentoonstelling over de oertijd 
van de psychologische test. Voor de juiste uitvoering 
van dergelijke tests waren spoedig ook gespecialiseerde 
instituten opgericht, want slechts de grootste bedrijven 
konden zich een eigen psychologische dienst permit
teren. Van her en der zullen de oorspronkelijke appa
raten te zien zijn. Ook zijn enige oude toestellen als 
spelletjes nagebouwd. Dit deel van de tentoonstelling 
mag met de handen bekeken worden. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevr. 
M.E. Benjaminse (Afd. Presentatie), tel. 071 - 214224. 
Openingstijden: di t/m za 10.00 -17.00 uur; zo 12.00 -
17.00 uur; maandagen en 1 januari 1993 gesloten. 

Heropening Museum PC St. Willibrord 

Op 3 iuli 1992 is het museum van Psychiatrisch 
Centrum St. Willibrord te Heiloo officieel heropend. 
Het historisch bezit van St. Willibrord is in de afgelo
pen twintig jaar door medewerkers onregelmatig, 
maar met vasthoudendheid veilig gesteld. Op gezette 
tijden zijn delen van de omvangrijke collectie voor het 
publiek tentoongesteld. Tot voor kort was er echter 
geen sprake van continuïteit. 
Tegenwoordig is het museum op iedere eerste zaterdag 
van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De 
expositie valt op door de grote hoeveelheid bewaard 
gebleven medische instrumenten en apparaten uit de 
arbeidstherapie. Uniek is het feit dat men in St. Willi
brord nog beschikt over zeldzaam, oud filmmateriaal. 
Inlichtingen: PC St. Willibrord, Kennemerstraatweg 
464,1851 NG Heiloo; tel. 072 - 333999. 

BOEKAANKONDIGINCEN 

Lintsen, H.W. e.a. (red.). Geschiedenis van de techniek 
in Nederland. De wording van een moderne samenle\'ing 
1800 - 1890. (Zutphen: De Walburg Pers, 1992-1994) 
6 delen van ca. 336 p. per deel, fl. 78,50 per deel (serie-
prijs fl. 417,—); ISBN 90-6011-811-1. 
Aan dit zesdelig overzichtswerk over de geschiedenis 
van de techniek in Nederland vanuit maatschappij-
historisch perspectief, leverden ruim 25 auteurs een 
bijdrage. Subsidies van overheid en het bedrijfsleven 
maakten het mogelijk het werk ruim te illustreren. 
L̂ eel 1: techniek en modernisering; landbouw en voe
ding (november 1992). Deel 2: gezondheid en openbare 
hygiëne; waterstaat en infrastructuur; papier, druk en 
communicatie (voorjaar 1993). Deel 3: katoen; gas, 
licht en electriciteit; bouw (zomer 1993). Deel 4: delf
stoffen; machine- en scheepsbouw; stoom; chemie 
(najaar 1993). Deel 5: techniek, beroep en praktijk 
(voorjaar 1994). Deel 6: techniek en samenleving 
(zomer 1994). 

Lintsen, H.W., Wat is techniek? Een geschiedenis van 
menselijke secreten en discrete technieken. (Eindhoven: 
Technische Universiteit Eindhoven, 1992). 
Intree-rede van prof dr. ir. H.W. Lintsen als hoogleraar 
in de geschiedenis van de techniek aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven, uitgesproken op 15 mei 
1992. De rede handelt over de theorievorming over de 
technische ontwikkeling, waarbij de voorbeelden ont
leend zijn aan de ontwikkeling van het toilet en de 
riolering. Prof Lintsen is daarnaast sinds 1990 tevens 
hoogleraar in de geschiedenis van de techniek aan de 
Technische Universiteit Delft. 

Koolmees, P.A., X^eeskeuring en openbare slachthuizen 
in Nederland 1S75 - 198s. (Utrecht: Stichting Histeo-
rcsearch, 1991) 136 p., fl. 29,50; ISBN 90-72105-03-6. 
Een gedenkboek van de Vereniging van Directeuren 
van gemeentelijke Slachthuizen en Vleeskeurings
diensten geschreven in opdracht van de KNMG. 
Uitsluitend verkrijgbaar door overmaking van 
fl. 29,50 op rek.nr. 39.45.60.078 Rabobank Utrecht 
(giro 254134) t.n.v. Inz. VVDO-onderzoek, o.v.v. 
'Gedenkboek'. 

Schippers, H. Het nieuwe bier. Technische innovaties in 
de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. (Zutphen: De Walburg Pers, 1992) 
96 p., ca. fl. 24,—; ISBN 90-6011-802-2. 
Dit boekje behandelt een aantal technische en weten
schappelijke vernieuwingen die na ongeveer 1850 in 
Nederlandse brouwerijen werden ingevoerd. 
Achtereenvolgens komen aan bod: de invoering van 
stoomketels, het gebruik van thermometers en sacha-
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rometers, de overgang van boven- naar ondergisting 

(Beiers bier), de invoering van koel- en ijsmachines 

en de invloed van de microbiologie (reincultures). 

Deléage, J. Histoire de Vécologie. Une science de 

l'homme et de la nature. (Paris: Editions La Découverte, 

1992) 330 p., ill., FF 125; ISBN 2-7071-2067-7. 

De Russische ecologen komen ruim aan bod in deze 

geschiedenis van de ecologie. De auteur heeft zich 

sterk internationalistisch opgesteld en brengt daarmee 

een wijdser panorama van de discipline dan eerdere 

uitgaven over dit onderwerp. 

Rombach, J.H. Nederland en het Rode Kruis. 

(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1992) 128 p., ill. 

fl. 45,—; ISBN 90-6707-227-3. 

In 1867, nu 125 jaar geleden, werd het 'Nederlandsche 

Roode Kruis' opgericht. Ter herdenking van deze 

gebeurtenis werd dit gedenkboek geschreven. 

Aandacht wordt besteed aan de moeizame start van 

het Rode Kruis in Nederland en aan de hulpverlening 

ten tijde van verschillende oorlogen, zoals de Frans-

Duitse oorlog (1870), de Atjeh-oorlog (1873-1904), de 

Boerenoorlogen (1880, 1899) en de Eerste 

Wereldoorlog (1914). Ook de activiteiten van het 

Rode Kruis in vredestijd, zoals het 'welfarewerk', de 

lectuurdepots en de zorg voor invaliden, komen aan 

de orde. 

Lachmund, J. en G. Stollberg (eds.). The social con

struction of illness. Illness ami medical knowledge in 

past and present. (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1992) 

182 p. DM 68; ISBN 3-515-05839-7. 

Deze bundel is het resultaat van een in september 

1990 te Bielefeld gehouden conferentie van een multi

disciplinair en internationaal gezelschap over de bete

kenissen die westerse medici en patiënten in verleden 

en heden aan ziekte hebben toegekend. Behalve de 

inleiding bevat de bundel 12 bijdragen waarvan er 5 

zijn ondergebracht in een gedeelte over historische 

perspectieven op gezondheid en ziekte, en 7 in een 

gedeelte over aspecten van medische kennis en ziekte 

in de tegenwoordige tijd. 

Reinier van Arkel 1442 - 1992. De geschiedenis van het 

oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland. 

('s-Hertogenbosch, Dr. ACM Kappelhof/Psychiatrisch 

Ziekenhuis Reinier van Arkel, 1992) 144 p., ill., fl. 29,50; 

ISBN 90-800911-1-1. 

AGENDA 

eerste vermelding 

1992 

'6 oktober - 10 januari 1993: Tentoonstelling 'Steek

houdend vakwerk. 100 jaar professionele verpleging in 

Nederland'. Amsterdams Historisch Museum, Kalver-

straat 92, Amsterdam. Inlichtingen: tel. 020 - 5231822. 

6 november - 2 april: Cursus Geschiedenis van de 

Verpleging. Deze cursus wordt verzorgd op 5 vrijdagen 

(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. (p. 129) 

25-27 november: Colloque International 'l'Eau, la 

santé et la maladie dans Ie monde grec', Parijs, Centre 

National de la Recherche Scientifique, 15, Quai 

Anatole France 75007. Inlichtingen: Mme L. Villard, 

Institut de Grec, 16, rue de la Sorbonne 75005 Parijs. 

27 november: Bijeenkomst Werkgezelschap Antieke 

Geneeskunde, RU Leiden, Witte Singel Doelen-com

plex, Cleveringaplaats 1, zaal 148: dr. Catrien G. 

Santing, 'Theodericus Ulsenius en zijn editie van 

Hippocrates' Aphorisme'; Drs. F.G. Naerebout, '£rga 

aphrodisia. Seksualiteit in de wereld van de Oudheid -

Tussen medische en mentaliteitsgeschiedenis'. 

Inlichtingen: dr. Ph. J. van der Eijk, tel: 071-272673. 

11 december: First Anglo-Dutch Weflcome 

Symposium: 'Medical practice, medical practitioners 

in early modern England and the Netherlands. Plaats: 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Inlichtingen: dr. 

Hilary Marland, tel. 010 - 4087789. 

"12 december: Studiedag Milieugeschiedenis, georga

niseerd door het Historisch Platform in samenwerking 

met het Scheepvaartmuseum te .Amsterdam. Plaats: 

Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 ]A 

Amsterdam. Aanvang: 10.00 uur. Inlichtingen: 

Stichting HistorLsch Platform, po,stbus 71975, 1008 ED 

Amsterdam; tel. 020 -5484966. Inschrijving door 

overmaking van fl. 40,00 (medewerkers van Historisch 

Platform en studenten o.v.v. collegekaartnummer fl. 

30,00) op gironummer 4727346, t.n.v. Historisch 

Platform te .Amsterdam, onder vermelding van 'studie

dag milieugeschiedenis'. (Zie ook Actualiteiten) 

'15 december - 25 april 1993: Tentoonstelling 'Bij 
gebleken geschiktheid... Pioniers van de psychotech
niek', Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 

279 



Varia 

10, Leiden. Inlichtingen: mevr. M.E. Benjaminse, 
tel. 171 - 214224. (zie ook Actualiteiten) 

1993 

'13 maart -13 juni: Tentoonstelling 'De botanica in de 
Zuidelijke Nederlanden (einde 15de eeuw - ca. 1650). 
Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22-23, 
B-2000 Antwerpen. Inlichtingen: tel. 09-31-3-2330294, 
fax. 09-32-3-2262516. (Zie ook Actualiteiten) 

"̂ 20 maart: 'Farmaceutisch Historische Dag' georgani
seerd door de Commissie geschiedenis farmacie KNMP 
in de Koningszaal in .Artis, Amsterdam. Inlichtingen: 
Mevr. dr. A.I. Bierman, Rotterdamse Rijweg 138a, 
3042 AS Rotterdam. Tel. overdag 010-4154422. 

3-4 april: 'Natural History in the field', bijeenkomst 
van de British Society for the History of Science 
gewijd aan de geschiedenis van veldwerk en praktische 
biologie, gehouden in de Sheffield City University. 
Informatie: Mick Nott, Science Studies Centre, 
Sheffield City University, 36 Collegiate Crescent, 
Sheffield, Sio 2FL. 

*7 mei: Overheid en gezondheidszorg in de twintigste 
eeuw. Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Stichting Historia Medicinae. Plaats: 
Domus Medica (gebouw Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), 
Lomanlaan 103 te Utrecht. Inlichtingen: Dr. R.B.M. 
Rigter. Tel. 020-5483338 of 020-5482700. 

28 juni - 1 juli: 'Pithecantropus centennial 1893-1993; 
Human evolution in its ecological context'; interna
tionaal congres gehouden in het Pieter de la Court 
Gebouw in Leiden onder auspiciën van de KNAW ter 
herdenking van Eugene Dubois' publikatie van zijn 
ontdekking van de aapmens te Java, de eeste 'missing 
link' tussen aap en mens. Bevat o.a. een bijeenkomst 
gewijd aan de veranderende inzichten van de mens 
over zijn herkomst en over zijn plaats in de natuur 
gedurende de laatste vier eeuwen. Informatie: secreta
riaat Pithecantropus centennial, Pieter de la Court 
Gebouw, postbus 9555, 2300 RB Leiden. 

17-20 augustus: Triennial Meeting of the European 
Association for the History of Psychiatry (EAHP), 
Metropole Hotel, Edgeware Road, London W2 iJU, 
Call for papers. Onderwerpen o.m. The Epistemolog>' 
of Psychiatry en The Historiography of Psychiatry. 
Inlichtingen: Roy Porter, Wellcome Institute for the 
Histoiy of Medicine, 183 Euston Road, London NWi 
2BN, phone: 09-44-71-3834254 Ext. 55. 

22-29 augustus: 19de internationale congres voor 
wetenschapsgeschiedenis van de International Union 
for the History and Philosophy of Science - Division 
of the history of science, gehouden in Zaragoza. Voor 
informatie: Mariano Hormigon, Facultad de Ciencias 
(Mathematicas), Ciudad Universitaria, E-50009, 
Zaragoza, Spanje. 
30 augustus - 3 september: jaarlijkse bijeenkomst van 
de History of Science Section van de British Associa
tion, gehouden in Kecle University. Voorgenomen 
thema's: Darwin, geschiedenis van de petroleum 
exploratie, de 'twee culturen' en de industriële revolu
tie. Informatie Frank James, RICHST, Royal 
Institution, 21 Albemarle Street, London, WiX 4BS. 

23-28 september: VIII Internationales Hippokrates-
Kolloquium in Kloster Banz/Staffelsheim, Duitsland. 
Thema: 'Hippokratische Medizin und antike 
Philosophic'. Sluitingstermijn aanmelding: 31 januari 
1993. Inlichtingen: prof dr. Renate Wittern, Institut 
für Geschichte der Medizin der Friedrich-Alexander-
Universitat, Erlangen-Nürnberg, Bismarckstrafse 6. 
Tel. 09-31-852308; fax. 09-31-852131. 

'15 - 16 oktober: internationaal congres in Oostende 
over het behoud van industrieel erfgoed in relatie tot 
milieuaspecten en arbeidsomstandigheden. Inlich
tingen: V\'IA, postbus 30, B-9000 Gent-12. 

1994 

'21 -25 september: 'Conference Healing, Magic, and 
Belief in Europe, i5th-20th Centuries. New Perspec
tives.' Wordt in Nederland gehouden. Inlichtingen: 
Marijke Gijswdjt-Hofstra, Universiteit van .Amsterdam, 
Studierichting Geschiedenis, Spuistraat 134, 1012 VB 
.Amsterdam. 
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