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AGENDA 

26 mei 2001: jaarlijks .symposium van de Histori
sche Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs: Akten 
en Bevoegdheden. Het ontstaan van het beroep 
van reken- en wiskundeleraar in Nederland (1800-
2000). Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 
9, Utrecht, 10.15-16.00. Deelname door overmaking 
van ƒ35,00 op giro 4657326 tnv HKRWO te Am
sterdam. Inlichtingen bij E. de Moor (020-6121382/ 
030-2611611). 

8-14 juh 2001: XXI International Congress of 
History of Science, Mexico City, Mexico. 
General theme; Science and Cultural Diversity. 
Languages: English, French, Spanish. Circulars can 
be obtained from the Organizing Committee, 
email: xxiich.s^servidor.unam.mx and are on the 
website http://\vww.smhct.org 

CALL FOR PAPERS from the Commission on 
Women in the History of Science (including ma
thematics, technology, medicine), on Women in 
the History of Science, Section 20. 

The Section can be partitioned into subsections 
on various themes, depending on the papers re
ceived. Abstracts should be submitted to the Con
gress Office by 30 April, together with the .Abstract 
Communication form in the second circular; 
papers received after 30 April will not be accepted. 
Please send copies of your papers to the president 
of the Women's Commission. .Applicants from 
countries facing economic difficulty, and from 
young scholars in postgraduate studies, may apply 
to the Congress Office for grants for living expen
ses in Mexico. 

There will also be a Symposium (nr. 12) on 
Women and Science in Latin America. 

Information: Annette Vogt <vogt@mpiwg-ber-
lin.mpg.de>. Dr. Ida H. Stamhuis, stamhuisCï^nat. 
vu.nl, AAV, FEW, Vrije Universiteit, De Boelelaan 
1081,1081 HV Amsterdam, tel +31-20-4447983, fa.x 
+31-20-4447988. 

29 november tot 30 april 2001: Tentoonstelling 
'Hub. van Doorne, uitvinder - ondernemer' (en 
vader van DAF). Techniekmuseum Delft. Inlich
tingen bij Marjo Berendsen, 015-2138311. 

*2i maart - 12 december 2001 
LEZINGENCYCLI MEDISCHE GESCHIEDENIS 
(KNMG) 
In aansluiting op de goedbezochte lezingencyclus 
die in het jubileumjaar 1999 werd gehouden, orga
niseert de KNMG twee nieuwe lezingenreeksen. 
Ook deze lezingen zullen worden gegeven door 
prof dr. M.|. van Lieburg, bibliothecaris van de 
KNMG. 
De eerste cyclus zal worden gehouden van 21 
maart tot 27 juni 2001 (telkens om de veertien 
dagen) en omvat acht bijeenkomsten waarin de 
ontwikkeling van de belangrijkste medische tradi
ties en geschiedenis van de medische praktijkvoe
ring door de eeuwen heen worden weergegeven. 
De schets van de hoofdlijnen en hoofdpersonen 
zal worden afgewisseld met miniaturen, waarin de 
momenten en personages uit de Nederlandse 
medische geschiedenis ter illustraties in beeld wor
den gebracht. De tweede cyclus is gepland van 5 
september tot 12 december 2001 en omvat even
eens acht bijeenkomsten waarin de geschiedenis 
van de geneeskunde in de jaren 1870-1950, in het 
bijzonder in Nederland, onder de loep wordt 
genomen. Alle bijeenkomsten vinden plaats op 
woendagmiddagen, van 13.30-16.00 uur in de 
Domus Medica, Lomanlaan 103 te Utrecht. De kos
ten per lezingenreeks bedraagt Dfl. 250 voor 
KNMG-leden (niet-leden Dfl. 350). Aanmelden 
kan bij de Conference Unit van de KNMG, telefo
nisch 030-282.3204 (Marianne Eekhoorn) of per 
email: m.eekhoornCg'fed.knmg.nl 
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