
AGENDA EN BERICHTEN 

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

1991 
* 27 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Amersfoort. Inlichtingen bij de 

secretaris, Rotterdamse Rijweg 138 A, 3042 AS Rotterdam 

1992 
*13-15 april: Congres antieke geneeskunde in cultuurhistorische context, 

Leiden. Zie verder bij de berichten. 

XXXIIe internationale congres van de geschiedenis der geneeskunde te Ant-
werpen, 2-8 September 1990 

De internationale congressen van de geschiedenis der geneeskunde zijn 
gekenmerkt door een wat controversiele samenstelling van de deelnemers. 
Meestal is er een aanzienlijk aantal aanwezig, ook ditmaal waren er ruim 
280. Veelal bevindt zich slechts een klein aantal professionele historici onder 
hen, ook op het gebied van de geschiedenis der geneeskunde. Voorts kan 
men veel praktiserend arisen aantreffen, vaak specialisten, die een op-
vallende ziekte-geschiedenis in historisch verband belichten. Een derde 
categoric zijn de amateurs, die aan het congres deelnemen om de kans te 
krijgen om een beroemd geworden familielid nog eens te eren. Voorts treft 
men er een aantal deelnemers uit de ontwikkelingslanden aan, die represen-
tatief zijn voor de inspanningen, die hun regering zich getroost voor de 
verspreiding van kennis van het vaak rijke culturele verleden van het 
betreffende land. 

Ook op dit congres waren deze vier categorieen aanwezig. Aan de President, 
Jean-Pierre Tricot, komt de eer toe om de controversiele samenstelling 
zodanig te hebben geregeld met de hulp van de beide Vice-Presidenten 
Thierry Appelboom en Michel Thierry dat er geen wanklank is ontstaan. 
Dit is te danken aan de uitstekende opzet, zowel op organisatorisch als op 
wetenschappelijk gebied. Antwerpen is een fraaie stad, met een zekere 
intimiteit, die ten goede kwam aan de bezoekers en het aan het Elzenveld 
gelegen congrescentrum, in de zalen van het voormalige gasthuis. Voorts 
was het een voorrecht om de openingsvoordracht van de Ere-President, 
Christian de Duve, te beluisteren. Weliswaar ontbraken op de sessies weer 
een aanzienlijk aantal sprekers, maar de gehouden voordrachten hadden 
over het algemeen een goed gehalte. Dit was mede het gevolg van de 
voorsortering die de organisatoren hadden verricht. Hierdoor was er een 
scheiding ontstaan tussen "posters and papers" en ik vermoed, dat een 
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aantal ingediende voordrachten zijn afgewezen. Dit kwam de wetenschap-
pelijke kwaliteit zeer ten goede. 
Elf voordrachten van Nederlandse bodem sierden het programma. Zeven 
van deze voordrachten werden gehouden op de sessie "Obstetrics", slechts 
een Duitser en twee Belgen kregen daar het woord! Desondanks blijft de 
tang van Palfijn een Zuid-Nederlandse uitvinding! 
Op dit congres kon men, behalve de gebruikelijke relaties aanknopen of 
onderhouden, nuttige dingen leren. Ook de verzorgde exposities droegen 
daartoe bij. 
Het is te hopen dat het voorbeeld van onze Belgische collega's in de 
toekomst navolging zal vinden. Dat zal de Societe d'Histoire de la Medecine 
ten goede komen. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

Congres 'antieke geneeskunde in cultuurhistorische context', Leiden, 13-15 
april 1992 

De Vakgroep Griekse en Latijnse Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit 
Leiden zal een internationaal congres organiseren dat beoogt een ge'inte-
greerde benadering van ziekte, zieken en geneeskunde in de Oudheid te 
bevorderen. De volgende thema's zullen vanuit verschillende disciplines aan 
de orde komen: Zieken en ziek zijn (individuele en coUectieve reacties op 
ziekten; de rol van medische thema's in literatuur en beeldende kunst), De 
geneeskunde (de positie van de geneeskunde binnen de antieke weten-
schappen en ten opzichte van de filosofie; de invloed van ideologic, religie en 
mentaliteit op de vorming van medische denkbeelden en terminologie en op 
de therapeutische praktijk; de rol van retorica en metaforiek in de medische 
literatuur). Arisen en medische beroepen (de sociale positie van artsen en 
andere beoefenaren van medische beroepen; de institutionele organisatie 
van de gezondheidszorg; de vrouw en de medische beroepspraktijk). Bij die 
thema's die zich daartoe lenen zal speciale aandacht worden gewijd aan de 
doorwerking van antiek gedachtengoed in neo-Latijnse medische teksten. 
Reacties, suggesties en aanmeldingen voor bijdragen worden gaarne voor 
1 mei 1991 tegemoet gezien. Contactadres: Dr. H.F.J. Horstmanshoff, 
sectie Oude Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA 
Leiden. 


