
TREFPUNT-STAMTAFEL 23 mei 2017 
 
Sinds kort wordt elke maand één van de wekelijks vrijwilligersdagen ingevuld als ‘Stamtafel-
bijeenkomsten’. Het is een maandelijkse ontmoeting van medisch-historisch geïnteresseerden 
die elkaar informeren over lopend onderzoek, over gedeelde interesses, over nieuw 
verschenen boeken, etc. Soms hebben we bijzondere gasten die iets over hun leven en werk in 
de geneeskunde vertellen, en ook medisch-historische onderzoekers die over hun universitaire 
onderzoek berichten. 
Tijdens de eerste, overigens goed bezochte bijeenkomsten, zochten we naar een goede opzet. 
Op grond van die ervaringen worden nu twee veranderingen ingevoerd die hopelijk als 
verbetering worden ervaren: (1) er is een agenda, en (2) we nodigen de belangstellenden ook 
uit binnen de leden van de NVMG. 
 
Agenda 
 
11.00-11.15 Het Trefpunt: stand van zaken 
11.15-11.45 Prof.dr. Herman van Geijn (emeritus hoogleraar verloskunde) 
 Presentatie over zijn onderzoek: ‘Desiderius Erasmus; zijn gezondheid en visie 

op de geneeskunde’ 
11.45-12.30 Dr. Timo Bolt 
 Presentatie ‘Journal Club’. Over de samenwerking met het Trefpunt in het 

UMC-medisch-historisch onderwijs. 
 NB De presentatie sluit aan op een eerdere bijdrage van Kees Graamans, Kees 

Simons en Frans Zonneveld over het artikel van H. Burger over de betekenis 
van de radiologie voor de KNO. Ik zal die presentatie voorafgaand aan de 
presentatie van Timo kort in herinnering roepen. 

 Timo Bolt nodigt u het NTvG-artikel over ‘Zuigelingenbescherming en 
tuberculosebestrijding’ door R.P. van de Kasteele (1922) inhoudelijk voor te 
bereiden (download: 
VanDeKasteele_Zuigelingenbescherming&TBC_NTvG1922). 

12.30-13.15 LUNCH (€ 5,00) 
13.15-14.00 Prof.dr. A.H.M. (Toon) Kerkhof (em. hoogleraar Universiteit Twente) 
 Over Plempius’ Hoe worden we gezond oud? Een leidraad voor heren met een 

zittend leven (1670). Een vertaling uit het Latijn, ingeleid door de vertaler. 
 U kunt deze vertaling (met toestemming van de vertaler!) downloaden 

(Plempius-Kerkhoff_DeTogatorum1670) 
14.00-14.30 Mart van Lieburg: Het Domus Overleg en de medische geschiedschrijving. 

Medische geschiedenis door dokters … 
14.30-15.00 Van de leestafel: signaleringen van nieuwe (en oude) boeken die het lezen 

waard zijn voor ieder die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis. 
 
De locatie behoeft geen toelichting. Zie de (langzaam verbeterde) website www.tmgn.nl. 
De volgende Stamtafel-bijeenkomst is op 20 juni 2017! 
 
Hgr 
Mart van Lieburg 
 

http://www.tmgn.nl/

