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AGENDA EN BERICHTEN 

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

1991 

*26 September: Lezing Pioniers in de (natuur)wetenschap: Newton en Einstein, 
door drs. Hans van Maanen (wetenschapsredacteur i/e? Parool); 
HCT-Volksuniversiteit, Museon - practicum Natuurkunde en 
Techniek, Stadhouderslaan 41, Den Haag; 14.00 uur. 

28 September: Symposium Licht werpen op de geneeskunde. Voor verdere 
informatie zie TGGNWT 14 (1991) 1. 

*3 oktober: Lezing Pioniers in de (natuur)wetenschap: Laplace en Lavoisier, 
door drs. Maarten P.M. Franssen (vakgroep wetenschapsfilosofie 
Universiteit van Amsterdam); voor plaats en tijd, zie 26 
September. 

7 oktober: Promotie drs. F. van Lunteren over Framing hypotheses: 
conceptions of gravitation in the 18th and 19th centuries. 
Universiteit Utrecht. 

*10 oktober: Lezing Pioniers in de (natuurjwetenschap: Halley en Oort, door 
dr. Rene C.P. van Helden (Hogeschool Midden Nederland); voor 
plaats en tijd, zie 26 September. 

*15 oktober: Lezing Fysiologie in de kliniek, discussies over disciplinaire 
grenzen in Nederland, 1840-1914, door mevr. drs. G. van Heteren 
(Instituut geschiedenis der geneeskunde KUN); 'bibliotheek' van 
Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen; 20.00 
uur. 

2 november: Najaarsvergadering GeWiNa, Delft; Reinier de Graaf-
herdenking. Inlichtingen bij de secretaris, Rotterdamse Rijweg 
138 A, 3042 AS Rotterdam; tel. 010-4154422 (kantooruren). 

*8 november: NcGv-Symposium Over onnozelen, idioten en geestelijk 
gehandicapten. 's Heerenloo/Lozenoord, Ermelo. Zie verder bij 
berichten. 

*19 november: Lezing De pathologie op nieuwe wegen, ontwikkeling van 
pathologische discipline en onderzoek, door prof.dr. P. Schillings 
(emeritus hoogleraar pathologische anatomic, Nijmegen); voor 
plaats en tijd zie 15 oktober. 

*18 december: Lezing De invasie van het hart, door prof. dr. A. Dunning 
(afdeling cardiologie AMC, hoofdredacteur Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde); voor plaats en tijd, zie 15 oktober. 
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Symposium Over onnozelen, idioten en geestelijk gehandicapten. 

Op vrijdag 8 november wordt door het Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid, Commissie Geschiedenis van de Psychiatrie en de GGZ een 
symposium georganiseerd, gewijd aan de geschiedenis van de zwakzinnigen-
zorg in Nederland. Mw. drs. 1. Mans zal de beeldvorming rond 
zwakzinnigheid in de Middeleeuwen bespreken, drs. C. Bosma belicht de 
vroegste vormen van speciaal onderwijs, terwijl drs. G.A. Vette, mw. drs. A. 
Hakker en mw. dr. A. Klijn ingaan op de constitutionele ontwikkeling in 
respectievelijk protestantse en katholieke kring gedurende de laatste honderd 
jaar. Drs. R. Gorter schetst zijn bevindingen tijdens een onderzoek naar 
historisch bezit van de oudste instellingen voor zwakzinnigenzorg. De 
resultaten van dat onderzoek zijn benut bij het samenstellen van de expositie 
Kunst-zinnige zorg. waarvan het historische gedeelte tijdens het symposium te 
bezichtigen zal zijn. Het symposium wordt gehouden in 's Heerenloo/ 
Lozenoord te Ermelo. Aanvang 9.30 uur, Voor nadere inlichtingen: NcGv, S. 
Aarts, tel. 030-935141. 

Cursus Inleiding in de beoefening van de geschiedenis van de geneeskunde 

Eind 1991, begin 1992, organiseert de Petrus Camper Stichting te Groningen 
— bij voldoende belangstelling — in samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen (Faculteit der Letteren: Prof. dr. K. van Berkel — geschiedenis) 
een cursus Inleiding in de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde. 
Deze cursus, die vooral bedoeld is voor artsen die interesse hebben in de 
geschiedenis van hun vak maar van de algemene problematiek van de studie 
van de geschiedenis weinig of niets afweten, wordt gehouden op zes 
woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wel op: 

13- 11; 27- 11 en 11- 12 in 1991 en 
15- 1; 19-2 en 18-3 in 1992. 

De kosten bedragen fl. 100,— per persoon. Belangstellenden kunnen zich 
(voor 15 oktober) opgeven bij Prof.dr. G.J. Bremer, Luftsborgweg 9c, 
9752 VS Haren (GN), tel. 050-349773. 


