
 
Aan de Stamtafel van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland verhalen de deelnemers op informele 

wijze over hun medisch-historische interesses en over de voortgang en de resultaten van hun onderzoek. 
Standaard zijn de korte voordrachten met ruim tijd voor discussie; bijzondere gasten krijgen aan de 
Stamtafel gelegenheid uitvoeriger te berichten over hun (historische) rol in de medische wereld. Het 

Trefpunt richt zich op alle medische disciplines: geneeskunde, farmacie, verpleging, fysiotherapie, etc. 
 
 
PROGRAMMA 
 
10.30 Inloop 
 
11.00 Frits Schuitemaker (voorzitter Stamtafel) en Mart van Lieburg 
 Stand van zaken TMGN: boekerij en medisch-historisch onderzoek 
11.15 Kees Graamans (emeritus hoogleraar kno, curator kno TMGN) 
 De doofstomme uit Kampen 
11.45 Cor Cremers (emeritus hoogleraar kno, Nijmegen) 
 Doofheidstudies naar vooral incidentie en erfelijkheid (1840-2020). Wat was, wat is en wat wordt 

de vertaalslag? 
12.15 Martje aan de Kerk (onderzoeker cultuurwetenschapper, Open Universiteit) 
 De zorg voor de krankzinnigen in de 17e en 18e eeuw 
 
12.45 Lunch 
 
13.30 Klaas Marck (plastisch chirurg n.p.) 
 Another way of thinking. Julius Szymanowski, het leven en werk van de echte vader van de 

plastische en reconstructieve chirurgie 
14.00 Wim Rakhorst (apotheker n.p., medewerker Centrum Farmaceutisch Erfgoed, TMGN) 
 Zeventig jaar Nederlands influenza-vaccin 
14.30 Huib de Vries (journalist Reformatisch Dagblad) 
 Zeven interviews in de serie ‘Kanjers in hun vak’. 
 Toelichting: Huib de Vries schreef zeven prachtige interviews met bekende medici over hun 

persoon en werk. Een aantal van de geïnterviewden zullen aanwezig aan. Na een inleiding door 
Huib de Vries over zijn werkwijze, volgt er ongetwijfeld een geanimeerd en leerzaam gesprek over 
hoe je bekende (befaamde) vertegenwoordigers van de medische wereld moet interviewen. Zulke 
‘portretten’ vormen een belangrijke bron voor latere geschiedschrijving. 

 
15.30 Einde 
 
 
 
Van de gasten aan de Stamtafel wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van de zaalhuur en de catering, inclusief de 
lunch, van € 10. U kunt de bijdrage contant voldoen, of door overboeking naar NL79INGB0006084281 t.n.v. SCME te 
Velp onder vermelding ‘Stamtafel’. 
 

Meld uw komst s.v.p. via stamtafel@tmgn.nl 
 
De volgende stamtafel is 3 december 2019. Wilt u geïnteresseerde collega’s informeren over uw medisch-historisch 
onderzoek (farmacie, verpleging,paramedische disciplines inbegrepen), stuur dan een e-mail naar info@tmgn.nl. 
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