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AGENDA EN BERICHTEN 

(de met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1989 
30 September: Symposium Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel, 

1816-1942. Inlichtingen bij het secretariaat van het Instituut voor 
Geschiedenis der Geneeskunde, Geert Grooteplein Noord 9, 
Postbus 9109, 6500 BA Nijmegen. 

7 oktober: Najaarsvergadering GeWiNa te Groningen. Inlichtingen bij de 
secretaris, Rotterdamse Rijweg 138A, 3042 AS Rotterdam. 

*10 oktober: Kabinetslezing Haarlems tekenonderwijs in relatie met Teyler, 
door B.C. Sliggers (hoofd presentatie, Teylers Museum). De 
voordracht vindt plaats in de gehoorzaal van Teylers Museum, 
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, tel. 023-319010, en vangt aan om 
20.00 uur. 

14-15 oktober: Najaarsbijeenkomst Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux te Amersfoort. Inlichtingen bij de voor-
zitter van de Kring, drs. E.L. Ahlrichs, Veermonde 15, 3434 GH 
Nieuwegein. 

*18-19 oktober: Congres Balans en perspectief van de Nederlandse cultuur-
geschiedenis. Zie verder bij berichten. 

*14 november: Kabinetslezing Jan Hendrik van Swinden (1746-1823) en de 
invoering van het metrieke stelsel in de Nederlanden, door M. van 
Hoom (conservator Fysisch Kabinet en bibliothecaris, Teylers 
Museum). Voor plaats en tijd, zie 10 oktober. 

•25 november: Bjjeenkomst Werkgroep Sassen voor de Geschiedenis van de 
Wijsbegeerte in Nederland. Zie verder bij berichten. 

* 12 december: Kabinetslezing De relaties van de Zweedse botanicus/naturalist 
Carl Peter Thunberg( 1743-1828) met Nederlandse genootschappen, 
door D.O. Wijnands (tuinbotanicus, Landbouwuniversiteit Wa-
geningen). Voor plaats en tijd, zie 10 oktober. 

1990 
*16 januari: Kabinetslezing De mosasaurus en de opkomst van de paleon-

tologie, door B. Theunissen (Instituut voor Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen, Utrecht). Voor plaats en tijd, zie 10 
oktober 1989. 

*13 februari: Kabinetslezing Spotpenningen, door mw. G. van der Meer 
(conservator Munten- en Penningenkabinet, Teylers Museum). 
Voor plaats en tijd, zie 10 oktober 1989. 

*3-7 September: XXXIIe Internationaal congres van de geschiedenis van de 
geneeskunde. Zie verder bij berichten. 



177 

Congres "Balans en perspectief van de Nederlandse cultuurgeschiedenis" 

Op 18 en 19 oktober 1989 organiseert de Utrechtse Historische Studenten 
Kring het congres "Balans en perspectief van de Nederlandse cultuur
geschiedenis". Het congres is opgebouwd rond drie themavelden: 
Van de wieg lot het graf, patronen en evenementen in het dagelijks leven. 
Naast onderzoek naar woonculturen, arbeidsbeleving, vrijetijdsbesteding en 
verzet tegen moderniseringen zullen bij dit thema studies over gebruiken rond 
sterven en ziekten behandeld worden. 
Ethiek en instrument, wording en toepassing van normen en waarden. 
Bij dit thema ligt de nadruk op het onderzoek naar ethische codes op het 
gebied van sexualiteit, religie, opvoeding, rechtspraak etc. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop deze codes op de samenleving hebben 
ingewerkt. 
Verbeelding en analyse, over ideeenvorming. 
Uit welke kringen en op welke wijze ontstaan en verspreiden zich idee'en die de 
voedingsbodem vormen voor de gangbare ethiek en veranderingen daarin? 
Wetenschappelijke, esthetische, maatschappelijke en politieke ideeen passe-
ren de revue. 

Het congres beoogt de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurhistorische 
onderzoek te beoordelen. Een zo veelzijdig mogelijk overzicht van de 
cultuurhistorische studies die in het laatste decennium verricht zijn, zal 
uiteindelijk culmineren in een plaatsbepaling van het vakgebied, die per-
spectieven biedt voor de toekomst. 
Voor verdere informatie kunt u zich richten tot: Congrescommissie Cultuur
geschiedenis, Lucas Bolwerk 5,3512 EG Utrecht, tel. 030-392034 (donderdag 
10.00-12.30 uur). 

19e Landelijke cursus geschiedenis der geneeskunde 

Deze cursus wordt vanaf 21 oktober 1989 gegeven tijdens een tiental 
bijeenkomsten in het Medisch-Historisch Instituut van de Vrije Universiteit. 
Afsluitend is er een excursie. 
In het eerste semester staan op het programma: de beoefening van de 
medische geschiedenis, de geschiedenis van de kerkelijk geneeskundige zorg, 
de geneeskundige rond Pieter van Foreest (16e eeuw) en de geneeskunde in 
Alexandrie. In het tweede semester worden tien klassieke medische werken 
besproken. De cursuskosten, inclusief de excursie, bedragen f. 250,-. Voor 
inlichtingen kan men zich wenden tot de Vakgroep Metamedica (sectie 
Medische Geschiedenis) VU, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Am
sterdam, tel. 020-548.2700. 
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Werkgroep Sassen voor de Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 

Op 20 mei 1989 is te Rotterdam opgericht de Werkgroep Sassen voor de 
Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, genoemd naar de vroegere 
hoogleraar F.L.R. Sassen (1894-1971), die als eerste op uitgebreide schaal 
onderzoek naar de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland heeft 
verricht. Sassens publikaties op dit gebied worden door de leden van de 
Werkgroep van grote betekenis geacht als uitgangspunten van hun eigen 
onderzoek en als onmisbare naslagwerken. 
In de afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat onze kennis van de 
geschiedenis van het wijsgerig denken in Nederland nog zeer fragmentarisch is 
en dat het tot nog toe ontbrak aan een verband dat van invloed zou kunnen 
zijn op de ontplooiing van nieuwe initiatieven op dit terrein van onderzoek. 
De Werkgroep Sassen nu poogt in deze lacune te voorzien door onder meer de 
volgende activiteiten te ondernemen: het streven naar coordinatie van lopend 
en het stimuleren van nieuw onderzoek, het organiseren van halfjaarlijkse 
studiebijeenkomsten (in april en november) en het mede-organiseren van 
congressen, het streven naar de uitgave van een nieuwsbrief of tijdschrift, het 
verzorgen van publieke lezingen of cursussen. 

Het lidmaatschap staat open voor alien die werkzaam zijn op het terrein van 
de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland of op een daarmee 
samenhangend terrein van historisch onderzoek, voorzover die voor de 
geschiedenis van de wijsbegeerte relevant is. De volgende bijeenkomst zal 
plaatsvinden op 25 november 1989. Op het programma staan voordrachten 
over onder meer Georgius Hornius (1620-1670) als historicus van de filosofie 
en over de geschiedfilosofie van Thorbecke (1798-1872). Het contactadres 
van de Werkgroep is: drs. M.R. Wielema, Faculteit der Wijsbegeerte, 
Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 

XXXIIe Internationaal congres van de geschiedenis van de geneeskunde 

Van 3 t/m 7 September 1990 wordt te Antwerpen het XXXIIe internationaal 
congres van de geschiedenis van de geneeskunde gehouden. Het congres 
wordt georganiseerd door de Societas Belgica Historiae Medicinae. De 
hoofdthema's zijn: geneeskunde, magie en godsdienst, de geneeskunde in de 
19e eeuw, en het medische boek tot 1650. Verder zullen speciale sessies gewijd 
zijn aan: de geschiedenis van de neus-, keel en oorkunde, de verloskunde in de 
Lage Landen van de 17e tot de 19e eeuw, en de geschiedenis van de 
slaapziekte. 
Engels en Frans zijn de officiele congrestalen; simultaanvertalingen in het 
Duits en Nederlands zijn voorzien voor de belangrijkste zittingen. De teksten 
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der mededelingen zullen gepubliceerd worden in de Acta Belgica Historiae 
Medicinae. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot: dr. R. Van Hee, 
Organizing Secretariat XXXIIe I.C.H.M., Flamingolaan 4, B-2610 Ant
werpen, Belgie, tel. 32-3-4405874. 

Promotie 

Op 15 juni 1989 promoveerde W. Veltheer aan de Rijksuniversiteit Utrecht tot 
doctor op het proefschrift Heelkunde te Utrecht op het breukvlak van twee 
eeuwen; de lotgevallen van de universitaire kliniek in de periode van 1890 tot 
1910. Van het proefschrift verscheen een handelseditie bij Kerckebosch 
(Zeist). 


