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AGENDA EN BERICHTEN
(de met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen)
*tot 31 december: Tentoonstelling over Pieter van Foreest, de HoUandse
Hippocrates (1522-1597). Oudheidskamer 'De oude pastorie',
Nicolaas Beetsweg 58, Heiloo, di 19-21, za 14-17 uur.
Georganiseerd door de Vereeniging Oud-Heiloo, in het kader van de Willem
van Oranje-herdenking. Van Foreest was lijfarts van de prins en heeft hem
ook gebalsemd na de moord op 10 jiili 1584.

*24 September tot 16 november: Tentoonstelling over negentiende-eeuwse
instrumenten en hun makers. Universiteitsmuseuin, Biltstraat
166, Utrecht, werkdagen 10-17 uur.
*1 oktober: Lezing prof.dr. H.A.M. Snelders, Griekse kosmologie. Theaterzaal van 't Hoogt, Hoogt 4, Utrecht, 20.00 uur.
Eerste lezing in een serie van negen over geschiedenis van en moderne inzichten over de bouw en evolutie van het heelal. De historische lezingen zijn
apart opgenomen in deze agenda. Nadere inlichtingen: Bureau Studium
Generale' Maliebaan 103. 3581 CH Utrecht, 0.30-318031.
6 oktober: Najaarsvergadering GeWiNa, Nijmegen.
*8 oktober: Lezing prof.dr. H.A.M. Snelders, Van geocentrisch naar heliocentrisch wereldbeeld. Plaats en tijd: zie 1 oktober.
8-13 oktober: Symposium Krankenhausgeschichte. Amsterdam. Inlichtingen: Medisch Encyclopedischlnstituut, VanderBoechorststraat 7,
1081 BT Amsterdam.
*15oktober:Lezingdr. E. Dekker,Kosmologieinde ]8eeeuw. Plaats en tijd: zie
1 oktober.
*22 oktober: Lezing dr. E. Dekker, Kosmologie rond 1900. Plaats en tijd: zie 1
oktober.
23-26 oktober: IVth Scientific instrument symposium. Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam. Zie p. 62.
26 december tot 1 januari: 29e Internationale congres voor geschiedenis der
geneeskunde, Cairo. Zie p. 214 van de vorige jaargang.
Cursus
Op het Medisch Encvclopedisch Instituut zal vanaf 20 oktober tot eind maart
de 14e landelijke cursus geschiedenis der geneeskunde worden gegeven. De
cursus bestaat uit negen bijeenkomsten (10.30 - 12.30) op zaterdagochtend, en zal worden afgesloten met een excursie. Het cursusgeld bedraagt
/ 250,--. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 50. Nadere
inlichtingen en aanmelding bij bovengenoemd instituut. Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.
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Prijs

In het voorjaar 1985 hopen de Stichting Historia Medicinae en de Pieter van
Foreeststichting voor het eerst de Gerrit Arie Lindeboom Prijs uit te reiken. De
prijs wordt verleend voor een of meer oorspronkelijke medi.sch historische
publikatie(s), verschenen, althans persklaar gemaakt in de periode van 5 jaar
voorafgaande aan de toekenning. Zij wordt toegekend aan personen, die de
Nederlandse nationaliteit bezitten en niet ouder zijn dan 60 jaar. De prijs
bestaat uit een oorkonde en een bedrag v a n / 15.000,—. De beoordeling zal
door een jury geschieden. Kandidaten kunnen zich aanmeldcn, of voorgedragen worden, bij voorkeur door twee hoogleraren. Zij worden verzocht hun
publikatie(s) — bij voorkeur in viervoud —,en een kort curriculum vitae voor 1
oktober 1984 in te zenden aan de secretaris der beoordelingscommissie
Lindeboom Prijs, p/a Medisch Encyclopedisch Instituut, VanderBoechorststraat 7. Amsterdam.
Verwisseling
Door een vergissing is bij het artikel van H..I.M. Bos over Johan Frederik
Hennert op pagina 20 van de lopende jaargang niet een portret van Hennert
maar dali van zijn tegenvoeter J.T. Rossijn afgedrukt. Om dit recht te zetten
hieronder een afbeelding van Hennert en het eerdergeplaatste portret, nu met
het goede onderschrift.

J. F. Hennert

J. T. Rossijn

