
AGENDA EN BERICHTEN 

1992 

*1 februari - 31 mei; Tentoonstelling Honor Vacui: De eeuw van de 
luchtpomp. 1650-1750. Museum Boerhave, Leiden. Zie verderbij 
berichten. 

* 18 februari: hez'ing Hel parallellisme-debat circa 1900. Europese context 
en Nederland.'ie inbreng. (Heymans; Ziehen), door dr. G. Verwey 
(vakgroep wijsgerige antropologie, KUN); 'bibliotheek' van 
Huize Hcycndaal, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen; 20.00 
uur, 

*17 maart: Lezing De ontwikkeling van de kinderpsychiatrie in Nederland, 
door drs. L. de Goey (NCGV, Utrecht); voor plaats en tijd, zie 18 
februari. 

*11 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Nijmegen. Diegenen die op 
deze vergadering een voordracht willen houden, worden ver-
zocht contact op te nemen met de secretaris, Rotterdamse Rijweg 
138A, 3042 AS Rotterdam. 

*13-15 april: Congres Ancient Medicine in its Socio-cultural Context. 
Leiden. Zie verder bij berichten. 

*28 april: Lezing 'Neue Phrenologie' oder 'moderne Hirnforschung'? Zur 
lokalisations-Debatte 1870-1900, door dr. M. Hagner (Institut fur 
Geschichte der Medizin); voor plaats en tijd, zie 18 februari. 

*9-10 oktober: 12e Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Weten-
schappcn te Dordrecht met als thema: het natuurwetenschappe-
lijk en medisch universitair onderwijs in de tweede helft van de 
19e eeuw. Nadere berichten volgen. 

Tentoonstelling Horror Vacui: De eeuw van de luchtpomp, 1650-1750. 

De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van de luchtpomp 
gedurende de eeuw volgend op de eerste ontwerpcn van Otto von 
Guericke. In deze periode ontwikkelde de luchtpomp zich van een 
mocizaam pionicrs werktuig van een handjevol specialisten — onder wie 
Boyle en Huygens — tot een handzaam apparaat, dat elke belangstel-
lende bij een goede instrumentmaker kon bestellcn. Dankzij bruikknen 
uit Duitsland, Zweden, Engeland en Frankrijk zullen alle belangrijke 
ontwerpcn uit deze periode op de tentoonstelling vertegenwoordigd zijn. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus. Openingstijden: di t/m za 
10.00-17.00, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Museum Boerhaave, 
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Lange St Agnietenstraat 10, Leiden. Voor informatie kunt u zich wenden 
tot mw. M.E. Benjaminse, tel. 071-214224. 

Congres Ancient Medicine in its Socio-cultural Context 

The congress aims at promoting an integrated approach to problems of 
disease and medicine in Antiquity. This approach envisages the study of 
place and the development of medical theory and practice against the 
background of ancient society, culture and mentality. At the same time it 
will pay attention to the way in which topics and images borrowed from 
medicine are used in non-medical contexts. In this way the congress 
intends to stimulate the comparison of recent results of a strictly medico-
historical approach with contributions from classical philology, social 
history, archeology, history of religion and philosophy as applied to the 
Ancient World. The congress will take place in the buildings of the 
Faculty of Letters of the University of Leiden, 'Witte Singel Doelen 
Complex', Cleveringaplaats 1, Leiden. All participants must register. For 
information or registration contact the Congress Director: H.F.J. 
Horstmanshoff, Leiden University, Department of Ancient History, P.O. 
Box 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-272664/272672/272651. 


