
Programma van de medisch-historische marktdag 2014 
 
 
In Nederland wordt de medische geschiedenis op velerlei manieren en door personen van 
diverse achtergrond beoefend. De Stichting Historia Medicinae (SHM) en de 
Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) willen de diverse 
medisch-historici met elkaar in contact brengen, en organiseren daartoe periodiek een 
marktdag. Er worden niet alleen lezingen gepresenteerd, maar er wordt ook een bezoek 
gebracht aan (de medische collectie van) het schitterende Teylers Museum. Na afloop is 
er een borrel om de lancering van de NVMG te vieren. 
 
Gelieve u van tevoren aan te melden op secretariaat@nvmg.nl en de kosten voor 
deelneming (€40,- of €25,- voor studenten en promovendi) over te maken op 
rekeningnummer NL 25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. NVMG te Utrecht, onder vermelding 
van ‘Marktdag 2014’. Bij de prijs zijn de lunch en de borrel inbegrepen.  
 
 
Tijd:   Vrijdag 16 mei 2014, 10.00 – 17.00 uur 
Plaats:  Teylers Museum 

Spaarne 16, 2011 CH  Haarlem 
(http://www.teylersmuseum.eu/) 

Organisatie: Stichting Historia Medicinae & Nederlandse Vereniging voor Medische 
Geschiedenis 

 
 
10.00  Ontvangst op de Rotonde met koffie en thee 
 
10.30  Opening door Prof. Frank Huisman (SHM) en Prof. Harry Hillen (NVMG) 
 
10.45-11.15 Drs Hannah van den Ende 

‘Vergeet niet dat je arts bent. Joodse artsen in Nederland 1940-1945’ 
 
11.15-11.45 Noortje Jacobs MA 

‘”Een waarborg voor medisch onderzoek”. De opkomst van Ethische 
Toetsingscommissies in Nederland na de jaren zestig’ 

 
11.45-12.15  Dr Frank IJpma 

‘Amsterdamse anatomische lessen ontleed’ 
 
12.15-12.45 Drs Piet van Velthoven en Drs Vincent van Roy 

 ‘IJzeren longen, warme harten. Museale collecties van geneeskunde en 
zorg in de BeNeLux’ 

 
12.45-13.45 Staande lunch op de Rotonde / Voorzaal 
 



13.45-15.00 Museumbezoek 
 
15.00-15.30 Marijn van Hoorn 

‘Gaschemie en electrostatica. Martinus van Marums fysisch-chemisch 
onderzoek in Teylers Museum’ 

 
16.00-17.00 Borrel: feestelijke lancering van de NVMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
Het museum is te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf station Haarlem is het 
ongeveer 10 minuten lopen via de Jansweg, Jansstraat, dan linksaf de Korte Jansstraat in, 
dan rechtsaf de Bakenessergracht aflopen tot aan het eind. Bij het Spaarne slaat u 
rechtsaf. Teylers Museum is vervolgens aan uw rechterhand. 
 
Tussen april en oktober 2013 vindt een herinrichting plaats op het Spaarne van de 
Melkburg t/m de Lange Brug, voorbij Teylers Museum. Wat betekent dit voor uw 
bezoek? Autoverkeer kan zoals gebruikelijk gewoon passeren in één richting en parkeren 
in De Appelaar. Enige vertraging is mogelijk. De bushaltes op de Turfmarkt komen te 
vervallen. Kijk voor informatie over de dichtstbijzijnde haltes op www.connexxion.nl 
 
Routebeschrijving voor de auto 
Via de A9 neemt u de afslag Halfweg/Amsterdam/Haarlem en bij knooppunt 
Rottepolderplein volgt u Haarlem (A 200). Doorrijden richting Haarlem op de 
Amsterdamse Vaart (N200). Aan het eind van deze weg, bij de Amsterdamse Poort, slaat 
u rechtsaf (Gedempte Oostersingelgracht). Na ongeveer 170 meter neemt u de eerste 
afslag linksaf (Papentorenvest). Over de Catharijnebrug gaat u linksaf (Koudenhorn). 
Deze weg langs de rivier blijft u volgen (na verloop van tijd heet het Spaarne). De ingang 
van Teylers Museum bevindt zich aan het Spaarne. Let op: op het Spaarne is 
eenrichtingsverkeer. U kunt dus uitsluitend het museum bereiken via de hierboven 
beschreven route. U kunt parkeren in de naastgelegen parkeergarage De Appelaar. 


