TREFPUNT MEDISCHE GESCHIEDENIS NEDERLAND

GEÏNTERESSEERD IN MEDISCHE GESCHIEDENIS?
COLLEGA’S ONTMOETEN DIE STUDIE MAKEN VAN DE
GESCHIEDENIS VAN UW SPECIALISME?
OP ZOEK NAAR MEDISCHE EN MEDISCH-HISTORISCHE
LITERATUUR EN DOCUMENTATIE?

U bent welkom in Het Trefpunt!
CENTRUM VOOR DE BEOEFENING VAN DE
MEDISCHE GESCHIEDENIS IN NEDERLAND
FOKSDIEP 2‐8, 8321 MK URK – WWW.TMGN.NL
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TMGN – ORGANISATIE
SCME – KvK-nummer 58248358 – ING-bank: NL79INGB0006084281 (BIC: INGBNL2A)
Contactadres: Stationsstraat 1, 6881VX Velp.
E-mail: secretariaat@tmgn.nl

Bestuur SCME / TMGN (v.l.n.r.)
F.J. Schuitemaker, internist‐intensivist (voorzitter)
Th.M.G. van Berkestijn, arts (secretaris‐penningmeester)
Th.J.M. Beijerinck, arts
A. van der Tol, chirurg n.p.
Drs. M.M. Wijnen
R.L.V.M. Barnasconi, tandarts
J.G.J. Huurman, arts en consultant
E.I. Iwema Bakker, arts (adviseur van het bestuur)

Raad van Advies SCME / TMGN
Mr. C. de Bruijne (voorzitter)
Prof.dr. F. Keverling Buisman
Drs. J.H.W. Bruins Slot
Mr. H.R. Behrens
Mr. J.C. van Hasselt

Beheerder TMGN
Em. Prof.dr. M.J. van Lieburg

De SCME werkt nauw samen met De Eenhoorn en de SHVB bij activiteiten van het Trefpunt
- De Eenhoorn
Mevr. Dr. A.I. Bierman, directie De Eenhoorn
W. Rakhorst, apotheker n.p.
P. Wittop Koning, apotheker n.p.

- SHVB
Mevr. I. van Deth‐Ruys, bestuurslid en coördinator collectiewerk SHVB
Mevr. Dr. G.J.C. aan de Stegge, voorzitter SHVB

Beschikbaar voor ondersteunende bestuurlijke en
administratieve taken? We horen graag van u.
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HET TREFPUNT MEDISCHE GESCHIEDENIS NEDERLAND
biedt onderdak aan drie instellingen die samen

een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum
vormen dat tevens fungeert als

platform voor de niet-universitaire beoefening van de geschiedenis
van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie,
tandheelkunde en de paramedische vakken.

De Stichting Centrum voor Medisch‐historische Documentatie en Medisch Erfgoed, gevestigd te Urk, is
opgericht op 27 juni 2013. Doel van de Stichting (Statuten, art. 2) is ‘(1) de exploitatie en het beheer van een
opstal waarin medisch‐historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van
historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van
belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg; (2) beheer over en
instandhouding van de collectie; (3) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

Ria Bremer in het Trefpunt in gesprek met prof.dr. Hans Galjaard.
Opname uit: ‘De Anatomische Les van Ria Bremer’ (AVROTROS , 28 juni / 5, 12 en 19 juli 2017).

Urk: ‘the place to be’ voor iedereen
met medisch‐historische interesse!
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TMGN – GEVESTIGDE GEBRUIKERS
Verschillende organisaties en instellingen hebben in het Trefpunt hun historische bibliotheek en/of medisch
erfgoed ondergebracht, waarvoor met de SCME een gebruikersovereenkomst is gesloten. Deze deelcollecties
worden door de gebruikers zelfstandig beheerd.

‐ Erasmus MC, medische geschiedenis
‐ Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
‐ Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF)
‐ Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
‐ Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVR), Historische Commissie
‐ Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), Historische Commissie
‐ Nederlandse Vereniging voor KNO
‐ Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
‐ KNOV / Catherina Schrader Stichting (CSS)
‐ Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
‐ Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed (SVTE)
‐ Nederlandse Vereniging voor Arbeids‐ en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
‐ Nederlandse Vereniging voor Plastische chirurgie (NVPC)
‐ Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVNC)

Bij enkele organisaties is de procedure voor het opstellen van de gebruikersovereenkomst nog niet afgerond.

Wilt u uw historische collectie onderdeel maken van
het Trefpunt? Bericht het secretariaat.
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VRIJWILLIGERS
Op de vrijwilligersdagen melden zich wekelijks een wisselend aantal vrijwilligers om mee te werken aan het
onderhoud en de inrichting van het Trefpunt, de selectie, sortering en rubricering van de ingekomen boeken
en de opstellingen ontsluiting van de verschillende collecties.

Vrijwilligers (v.l.n.r.):
Dr. A. Berghout, Th.J.M. Beijerinck, H.J. Blom,
Mevr. M. Boer‐Meisel, Prof.dr. K. Graamans,
C.R.A.M. Knüppe, E.H. Koppejan, Mevr. L.G.
Krikken‐Hogenberk, Dr. H.H. Kruyswijk, Prof.dr.
M.J. van Lieburg, W.G. van Lieburg, Mevr.
M.A.C. Lubsen‐Brandsma, W.W. Meijer, W.J.
Mulder, J. Nassy, Dr. L.A. Quak, Dr. F.E. Ros,
Mevr. M. Spil, A.J. van der Meulen en G.J. van
der Struys.

DE ‘STAMTAFEL’
Tweemaandelijkse informele bijeenkomsten van vrijwilligers, genodigde sprekers én belangstellenden waar
men elkaar informeert en discussieert over medisch‐historisch onderzoek, interesses, gelezen boeken etc.

Stamtafel 23 november 2017. André Weel doet verslag van het vertaalwerk van de Werkgroep Medisch Latijn

Welkom in de kring van vrijwilligers!
Meldt u aan: info@tmgn.nl
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BIBLIOTHEEK TMGN
De bibliotheek van het Trefpunt bevat oude medische werken (na 1850), een selectie van de belangrijkste buitenlandse
medische vakbladen en een zo volledig mogelijke collectie Nederlandse medische tijdschriften, een omvangrijke
boekerij met medisch-historische literatuur, een zo compleet mogelijke collectie medisch-historische vaktijdschriften,
Nederlandse medische proefschriften (tot 1975) en academische redevoeringen. Alle boeken staan in open opstelling.

Ruim vierduizend meter vakliteratuur vormen een eldorado voor de medisch-historische onderzoekers. Alle werken
zijn ingedeeld naar vakgebied c.q. naar medisch specialisme. In de medisch-historische bibliotheek vindt u de
belangrijkste bibliografische naslagwerken. De bibliotheek beschikt over faciliteiten voor fotokopiëren, fotografie en
video-opnames. De computer geeft toegang tot het internet en biedt de mogelijkheid om te scannen.

Bibliotheekbeheer en catalogisering
Mevr. G.H. ten Cate‐Witte
Mevr. M. Spil

Curatoren
Arbeids‐ en bedrijfsgeneeskunde
Anesthesiologie
Basisvakken
Fysiotherapie
Gynaecologie‐obstetrie / seksuologie
Heelkunde
Huisartsgeneeskunde
Inwendige geneeskunde
Klinische chemie
Klinische geriatrie
KNO
Neurochirurgie
Neurologie en psychiatrie
Oogheelkunde
Plastische chirurgie
Radiologie
Tandheelkunde
Tropische geneeskunde
Urologie
Verloskunde (vroedvrouwen)

Dr. A. Weel en J.H. Breedijk
Mevr. L.G. Krikken‐Hogenberk
F.J. Schuitemaker
W.T.F. Schoemans, MSc, MA
Mevr. M. Boer en mevr. L. Lubsen
A. van der Tol
C.R.A.M. Knüppe
Dr. A. Berghout
Dr.ir. J.P.M.J. Wielders en Dr. H. Peek
Mevr. Dr. E. Bruijns
Prof.dr. K. Graamans
Prof.dr. R.J.M. Groen
E.H. Koppejan
Dr. F.E. Ros
Dr. K.W. Marck
Dr. K.J. Simon en Prof.dr.ir. F.W. Zonneveld
P. van Hamond
A.J. van der Meulen
Dr. W. Blitz
Mevr. E.C. Schultz

Medische proefschriften
Academische redevoeringen
Ethiek en filosofie
Gedenkboeken ziekenhuizen

G.J. van der Struys
Dr. L.A. Quak
Dr. H.H. Kruyswijk
H.J. Blom

Uw oude medische en medisch‐historische
boeken en tijdschriften zijn welkom!
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ERFGOED EN ARCHIEVEN
De medische collecties van het Trefpunt beperken zich in principe tot erfgoed dat geen museale status heeft,
maar wel kan worden ingezet voor hands‐on medisch‐historisch onderwijs en demonstratie. Sommige
gebruikers, beheren afgesloten vitrines met museale objecten. De Trefpunt‐partners ‘De Eenhoorn’ (Foksdiep
6) en de SHVB (Foksdiep 2) richten zich nadrukkelijk op farmaceutisch resp. verpleegkundig erfgoed en
beheren rijke collecties die deels museale status hebben.
In het Trefpunt wordt een grote diversiteit aan archieven en archivalia bewaard, in het bijzonder uit de 20e
eeuw. De collecties van de professoren Isidore Snapper, Ben Polak en Mau Frenkel en de archieven van
verschillende KNMG‐afdelingen zijn er voorbeelden van.

FARMACEUTISCH‐HISTORISCH BEZIT
UIT DE COLLECTIE VAN DE TREFPUNT‐PARTNER ‘DE EENHOORN’

VERPLEEKUNDIG‐HISTORISCH BEZIT
UIT DE COLLECTIE VAN DE TREFPUNT‐PARTNER SHVB

Medische, farmaceutische en verpleegkundige
voorwerpen van historisch belang zijn welkom!
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ACTIVITEITEN: STUDIE / ONDERWIJS

‘KOPSTUKKEN’‐BIJEENKOMSTEN: VIDEO‐REGISTRATIES VAN NEDERLANDSE MEDICI

WITNESS SEMINARS: TERUG NAAR VROEGER MET DE HOOFDROLSPELERS VAN TOEN
Witness Seminars over Kinderchirurgie (links) en Nierdialyse (rechts)

ONDERWIJSBIJEENKOMSTEN
Studenten Klinische Technologie TU Delft / Erasmus Mc / LUMC

Zie de agenda voor de geplande activiteiten
www.tmgn.nl
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ACTIVITEITEN: VERGADERLOCATIE

NVMG‐BIJEENKOMSTEN: CURSUS MEDISCHE GESCHIEDENIS (februari 2017)

ZUSTERORGANISATIES: VETERINAIR HISTORISCH GENOOTSCHAP (september 2017)
Het Trefpunt is de thuisbasis van de TMGN‐Werkgroepen
WERKGROEP MEDISCH LATIJN
Gezamenlijk bestuderen en vertalen van medische teksten in het Latijn
onder leiding van professionals (voorzitter: André Weel).
WERKGROEP AUDIOVISUEEL MEDISCH ERFGOED NEDERLAND
(‘WERKGROEP AMEN’)
Conservering en ontsluiting van oude medische films en video’s, en
bestudering van de ontwikkeling van audiovisuele middelen in het
medisch onderwijs en onderzoek.
‘KNIPCURSUS’ PLASTISCHE
CHIRURGIE

DIVERSE THEMATISCH‐HISTORISCHE WERKGROEPEN

Het Trefpunt verhuurt zijn low‐budget
accommodatie met goede faciliteiten voor
vergaderingen en bijeenkomsten!
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NVMG EN DOMUS OVERLEG
Het Trefpunt staat midden in het veld van de medische geschiedenis in Nederland. Door zijn collecties en
innige connecties met de medische specialismen, de verpleegkunde, de paramedische vakken, de farmacie, de
tandheelkunde en gezondheidszorginstellingen en ‐organisaties is het in zijn opzet in geslaagd een
laagdrempelig werkveld te creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis.
Universitaire onderzoekers en niet‐universitair werkzame academici en niet‐academici zijn welkom in het
Trefpunt. Door de interactie van de diverse niveaus van expertise en ervaring op zoveel uiteenlopende
terreinen van de medische geschiedenis biedt het Trefpunt een geweldig creatieve werk‐ en overlegsfeer
waarin allerlei – soms niet vermoede – verbanden in beeld worden gebracht.
Het Trefpunt is de werkbasis van:
‐ De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG). Het
lidmaatschap van deze vereniging met inmiddels ruim 300 leden staat open
voor alle geïnteresseerden in de medische geschiedenis. Voor informatie en
aanmelding als lid: zie de website www.nvmg.nl. Het postadres is het adres
van het Trefpunt. De universitaire beoefening van de medische geschiedenis
wordt gecoördineerd door de NVMG‐commissie Onderwijs en Onderzoek
(Commissie O&O). De NVMG informeert haar leden over de universitaire en
niet‐universitaire ontwikkelingen op medisch‐historisch terrein door middel
van haar (digitale) Nieuwsbrief en brengt alle activiteiten op dit terrein in
beeld door het beheer van het MGN‐portaal (www.mgnportaal.nl).
‐ Het Domus Overleg (DO). Alle wetenschappelijke verenigingen binnen de
Artsenfederatie KNMG hebben een vertegenwoordiger die in het Domus
Overleg de medisch‐historische activiteiten en belangen van zijn / haar
vereniging behartigt. De bibliothecaris van de KNMG is qualitate qua
voorzitter. Verschillende wetenschappelijke verenigingen hebben een eigen
gremium waarin de collega’s met interesse voor de geschiedenis van hun
specialisme verenigd zijn. Een groeiend aantal kiest voor het Trefpunt als
werkbasis (zie p. 4). Het DO organiseert, in samenwerking met de NVMG en
de Stichting Historia Medicinae, de jaarlijkse Domus Dag. Inlichtingen bij
de secretaris van het DO (th.vanberkestijn@gmail.com).

DOMUS DAG
2014

De NVMG is de nationale vereniging voor alle
belangstellenden in de medische geschiedenis!
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FINANCIËN
Het bestuur van de SCME heeft om het Trefpunt mogelijk te maken flinke investeringen gedaan. De Stichting
Historia Medicinae, de Stichting Pieter van Foreest resp. het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds hebben
het Trefpunt voor de eerste inrichtingskosten financieel gesteund.
Een kring van liefhebbers van de medische geschiedenis ondersteunt het Trefpunt al vanaf het begin met
eenmalige of periodieke donaties. Wilt u het Trefpunt ook financieel steunen? Dat kan door de bij deze flyer
ingesloten kaart in te vullen. Naast het machtigen van de SCME om het door u gekozen bedrag eenmalig of
periodiek te incasseren, is er de mogelijkheid om via een schenkingsacte voor minimaal vijf jaar te doneren,
hetgeen vanwege de (culturele) ANBI status aanzienlijke fiscale voordelen biedt. Indien u deze mogelijkheid
op de kaart invult krijgt u per e‐mail een overeenkomst toegestuurd.
In samenwerking met en gefinancierd door de VvAA start het Trefpunt m.i.v. 2018 een project op weg naar
het 100‐jarig bestaan van de VvAA in 2024 waarbij jaarlijks via activiteiten in het Trefpunt aandacht wordt
besteed aan de geschiedenis van beroepsgroepen, welke zowel tot de achterban van de VvAA als tot die van
het Trefpunt behoren. Daarnaast zal de VvAA m.i.v. 2018 het Trefpunt ondersteuning bieden m.b.t. de
bedrijfsvoering van het Trefpunt.

De SCME heeft de (Culturele) ANBI‐status. De financiële verantwoording
vindt u op onze website.
Alle werkzaamheden van de bestuursleden en beheerder geschieden
zonder beloning. De Stichting werkt strikt op low‐budget basis met hulp
van enthousiaste vrijwilligers.

Het Palet‐Fonds is in maart 2017
ingesteld als geschenk bij het afscheid
van Mart van Lieburg als hoogleraar
medische geschiedenis te Rotterdam.
Het fonds wordt beheerd door de SCME
en is bestemd voor de ondersteuning van
(niet‐universitaire) medisch‐historisch
onderzoek dat binnen het Trefpunt
wordt uitgevoerd.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in
2017 met een ruime subsidie de
ontsluiting van de bibliotheekcollectie
mogelijk gemaakt.

Steun het Trefpunt door uw donatie
Zie www.tmgn.nl en de ingesloten antwoordkaart.
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