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VARIA 

ACTUALITEITEN 

'De Hollandse Cirkel', een stichting voor de ge
schiedenis der geodesie 
Op initiatief van de Nederlandse Commissie voor 
Geodesie (NCG) sloeg een aantal geodetische instel
lingen in Nederland de handen ineen om over te 
gaan tot de oprichting van een stichting voor de 
geschiedenis van de geodesie. De oprichting werd 
op 16 juni j.1. een feit. Deelnemers in de stichting 
werden het Kadaster, de Meetkundige Dienst van 
de Rijkswaterstaat, de Topografische Dienst, de 
Dienst der Hydrografie, de Subfaculteit Geodesie 
van de TU Delft, het ITC, de Vereniging van Ne
derlandse Bedrijven in de Geodesie en Geo-infor-
matie (VNBG), de Stichting Geodesia en de NCG 
zelf. Op voorstel van drs. L.C. Palm (lid van de 
voorbereidende NCG-taakgroep) werd de stich
ting vernoemd naar het bekende, door de Hol
landse landmeter Jan Pieterszoon Dou (1573-1635) 
uitgevonden, hoekmeetinstrument. 

'De Hollandse Cirkel" kreeg de uitbreiding en 
verbreiding van de kennis betreffende de geschie
denis van de geodesie als algemeen doel, met na
druk op de Nederlandse beoefening daarvan, zowel 
hier te lande als elders, l^e geschiedenis van de 
beoefening van de geodesie wordt hierbij gezien als 
onmisbaar voor een beter begrip van de ontwikke
ling van het vakgebied en als een belangrijk middel 
om de huidige betekenis van het vakgebied te pre
senteren. Om dit doel te bereiken stelt de stichting 
zich tot taak activiteiten te bevorderen als: 
• de tracering en beschrijving van het zogenoemde 

'geodetisch erfgoed'; 
• het aanleggen en onderhouden van verzamelin

gen van geodetisch erfgoed; 
• het ontsluiten en exposeren van het geodetisch 

erfgoed, zowel voor wetenschappelijk als educa
tief gebruik; 

• geodetisch-historisch onderzoek; 
• de publicatie van de resultaten van geodetisch-

historisch onderzoek; 
• het onderwijs in de geschiedenis der geodesie; 
• de contacten met andere geschiedkundige di.sci-

plines, speciaal met die op het geliied van weten
schap en techniek; 

• de verstrekking van informatie over de geschie
denis der geodesie. 

De verwerving van middelen om activiteiten als de 
bovenstaande te kunnen helpen ondernemen, ziet 
de stichting als één van haar eerste opdrachten. 
Vertegenwoordigers van elk van de negen deelne

mers vormen het bestuur: prof.dr.ir. L. Aardoom 
(NCG, voorzitter), ing. W.A. van Beusekom (Meet
kundige 15ienst), ing. W. Eimers (VNBG), W.G. van 
Gent (Hydrografie), prof.ir. R. Groot (ITO, ir. 
A.A.Ph.J.M. baron van Lamsweerde (Subfaculteit 
Geodesie, penningmeester), ir. ]. van der Linde (To
pografische Dienst), ir. P. van der Molen (Kadaster 
en Stichting Geodesia, secretaris). 

Een deeltijds aan te stellen 'directeur' zal de da
gelijkse werkzaamheden van 'De Hollandse Cirkel' 
coördineren. Hij/zij zal daartoe de beschikking heb
ben overeen kantoor ('het bureau' van de stichting), 
ondergebracht bij de Subfaculteit Geodesie te Delft. 

De stichting stelt zich voor om ten behoeve van 
specifieke taken, werkgroepen in het leven te roepen 
en programma's van bestaande groepen - zoals dat 
van de in 1979 ingestelde Werkgroep 'Geschiedenis 
der Geodesie' - te ondersteunen. 

Call for papers 
The Women's Commission of the DHS/IUHPS will 
hold an open Conference/Workshop on 'Women in 
the History of Science: biography, autobiography, 
tasks, results, problems' at Newnham College, Cam
bridge, UK, 10-12 September 1999. (DHS/IUHPS is 
the Division of the History of Science of the Inter
national Union of the History and Philosophy of 
Science). 

The theme aims to direct contributors towards 
critical discussion of the {auto)biographical me
thod. The total cost (including accommodation 
and all meals) will be about 140 pounds sterling. To 
join the email list to receive further information, 
write to jm148@cam.ac.uk; see also http://www. 
weber.u.washington.edu/~hssexec/ 

Those wishing to present a paper should send 
an abstract of not more than 250 words, to arrive 
no later than 31 March 1999, to Dr Joan Mason, 12 
Hills Avenue, Cambridge CBi 7XA, UK. Wo welco
me abstracts sent as email attachments. 

Voor verdere informatie: Dr. Ida H. Stamhuis, 
Afdeling Algemene Vorming, Faculteit Exacte We
tenschappen, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1081, 
1081 HV Amsterdam, 020-4447983, fax: 020-4447988, 
e-mail: stamhuis@nat.vu.nl. 

Historische kring reken- en en wiskundeonderwijs 
Op zaterdag 29 mei 1999 vindt het jaarlijkse sympo
sium van de HKRWO plaats. Het thema is Raadsels 
en Puzzels; Historische constanten in het reken- en 
wiskundeonderwijs. Plaats: Hogeschool Domstad te 
Utrecht, 10.15-16.00 uur. Koningsbergerstraat 9. In-
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lichtingen en opgave bij Ed de Moor, Vondelkerk
straat 32, 1054 KZ Amsterdam, tel. 020-6121382, of 
Freudenthal Instituut, Tibergdreef 4, 3561 GG 
Utrecht, tel. 030-2611611. 

Werkgezelschap Antieke Geneeskunde 
Bijeenkomst vrijdag 26 maart 1999,14.15-16.30 u. 
Centraal Faciliteitengebouw, Universiteit Leiden, 
Cleveringaplaats 1, gebouw 1175, zaal 028. 
14.15-15.15 u. Jan Gispen, 'Oud- Egyptische medische 

teksten' 
15.30-16.30 u. Anton van Hooff, 'De antieke arts en 

de dood'. 

Inl. Manfred Horstmanshoff tel. 071-5272664; E-
mail: horstman@rullet.leidenuniv.nl 

Kijk je ogen uit je kop! X-perimenten met zien 
Vanaf 4 maart kan iedereen van 10 tot 16 jaar volop 
experimenteren in het Jeugdlab van het Universi
teitsmuseum van de Universiteit Utrecht, Lange 
Kieuwstraat 106 in Utrecht. Bereikbaar met buslijn 
2/22. Openingstijden: di t/m zo van 11.00 tot 1700 
uur. Informatie; (030) 253 8008. 

VOORJAARSBIJEENKOMST GEWINA 
24 april 1999 

Voorjaarsbijeenkomst GeWiNa in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschap
pen, Haarlem. 

Thema: wetenschapsarchieven. 

Sprekers (onder voorbehoud): 
prof.dr. E.S. Houwaart, Vrije Universiteit Amsterdam; 
drs. P. Velthuys-Bechthold, Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem; 
drs. S. la Bastide-van Gemert, Groningen; 
dr. M.J. de Vries, Technische Universiteit Eindhoven; 
dr. H. Oosterhuis, Rijksuniversiteit Maastricht. 

Leden ontvangen een programma met aanmeldingstrook. 

Inlichtingen: Dr. P.R. de Clercq, secretaris GeWiNa, Postbus 11263, ^30i EG Leiden, tel. werkdagen 
beh. WO 071 5214 224 toestel 612; e-mail: declercq@xs4all.nl. 
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