
Programma 
28e Buitendag 
Werkgroep Historie NVOG 

PPROGRAMMA 

09.15 - 09.45    Ontvangst (met koffie, thee en cake) van de deelnemers in de kelder van het 
 Haags Historisch Museum in de Sint Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg.
 Locatie voordrachten: Schutterszaal

10.00 - 10.10    Welkom/inleiding
 Dr. Robin van der Weiden, voorzitter Werkgroep Historie

Moderator: Dr. Robin van der Weiden

10.10 - 10.40    Een verloskundige casus van Dr. Nicolaes Tulp uit 1628 
 Prof. Dr. Otto P. Bleker

10.40 - 11.10    Geschiedenis van de Mola 
 Dr. Marianne J. ten Kate-Booij

11.10 - 11.35    Reijnerus de Graeff, een BN-er avant la lettre en nog altijd… 
 Dr. Harry A.M. Vervest

11.35 - 12.00    De ontwikkeling van het Nederlandstalige Leerboek Verloskunde en Gynaecologie 
 Dr. Gé M. Bouw

12.00 - 13.00    Lunch in Haags Historisch Museum. (Broodjes - Soep) 
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13.00 - 14.15    Rondleiding met gids door het museum 

14.30    Terras/nazit bij het oudste en gezelligste café van Den Haag
 (Bitterballen - glaasje wijn)
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PPraktische mededelingen

Aanmelding, betaling en inschrijving: 
Vanwege de omvang van de historische zaal is het aantal deelnemers, 
met name aan het ochtendprogramma, gelimiteerd. 

Bij overintekening bestaat de mogelijkheid voor partners om deel te nemen aan het 2e deel van het programma, 
vanaf de voordrachten. In dat geval zal voor de partners tijdens de ochtend een alternatief programma worden 
aangeboden. Leden van de Werkgroep Historie hebben voorrang bij de aanmelding.

Tot 15 maart 2020 is aanmelding alleen voor WH-leden en hun partners mogelijk, daarna ook voor niet-WH-leden. 
Voor beide groepen is de inschrijvingsprocedure gelijk: u meldt zich aan door het mailen van het inschrijvingsfor-
mulier naar scheenjese@gmail.com en het gelijktijdig overmaken van het verschuldigde bedrag op IBAN rekening: 
NL88 ABNA 060.36.68.291 t.n.v. Werkgroep Historie der NVOG. Bij betaling de namen van de deelnemer(s) graag 
duidelijk vermelden. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bericht van inschrijving.

Aanmelding tot uiterlijk donderdag 6 mei 2020  
(bij annulering na 2 mei kunnen de inschrijvingskosten niet meer worden gerestitueerd)

Kosten deelname aan het programma:
€ 60,- voor WH-leden, partner idem
€ 65,- voor niet-WH-leden, partner idem
€ 45,- voor VAGO-leden, partner idem

Degene die deelnemen aan de Buitendag zijn die dag vrijgesteld van entreegeld voor het museum.

Adres en bereikbaarheid van het Haags Historisch Museum:
Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag

Eigen vervoer
Vanaf Utrecht volgt u de A12 richting Den Haag.  Vanaf Rotterdam reist u via de A13 richting Amsterdam tot 
knooppunt Prins Clausplein, waarna u de A12 volgt richting Den Haag. Vanuit Amsterdam volgt u de A10 richting 
Den Haag en vervolgens de A4 richting Den Haag, tot knooppunt Prins Clausplein, waarna u de A12 volgt richting 
Den Haag. Gebruik ANWB Verkeersinformatie Den Haag om uw reis te plannen.

De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn Parkeergarage Museumkwartier, Parkeergarage Plein en Parking Muzen-
plein. In Den Haag-centrum geldt overal betaald parkeren. Een bewaakte fietsenstalling vindt u aan de overkant, 
op het Buitenhof.

Openbaar vervoer
Vanaf Den Haag Centraal Station loopt u in tien minuten naar het museum. Het museum is goed bereikbaar met 
tram en bus. Plan uw reis eenvoudig via 9292.nl.

Lid worden van de Werkgroep Historie?  € 30,- per jaar. Opgave via de website NVOG.

https://www.anwb.nl/verkeer?center=52.06853291664376%2C4.347496032714845&zoom=11
https://parkereninmuseumkwartier.nl/locaties-in-de-omgeving/parkeren-haags-historisch-museum/
https://9292.nl/?naar=den-haag_korte-vijverberg-7



