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AGENDA EN BERICHTEN
(de met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen)
1985
*18 januari t/m 31 mei: Tentoonstelling De wasmodellen van Petrus Koning.
Universiteitsmuseum, Biltstraat 166, Utrecht, ma t/m vr 10-17,
zo 13-17 uur; tel. 030-731305.
vanaf ca. februari: Tentoonstelling fio/orti van een eeuw, natuurwetenschap en
en geneeskunde in Nederland in de 19e eeuw. Museum Boerhaave,
Steenstraat la, Leiden, di t/m za 10-16, zo 13-16 uur; tel. 071123084.
*26 maart: Lezing prof.dr. R. Wentges, De doofheid van Ludwig van Beethoven. Medisch-Historische Club, Huize Heydendael, Geert
Grooteplein Noord 9, Nijmegen, 20.00 uur.
23 april: 1 le Symposium Evolutie van het wetenschappelijk denken, Universitaire Instelling Antwerpen. Zie p. 210 van vorige jaargang.
*23 april: Lezing drs. A. Uyterlinde, De miskenning van de eitercel. Ontstekingstheorieen lussen 1840 en 1875. Medisch-Historische Club,
Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen,
20.00 uur.
27 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Gouda.
*28 mei: Lezing dr. H. Beukers, De invloed van de Westerse anatomie in
Japan. Medisch-Historische Club, Huize Heydendael, Geert
Grooteplein Noord 9, Nijmegen, 20.00 uur.
*1 en 2 juni: Bijeenkomst Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in
BeneltJX, Antwerpen. Inlichtingen: B. Mattelaer, Voorstraat 40,
8500 Kortrijk, Belgie.
31 juli tot 8 augustus: 17e Internationale congres voor de geschiedenis der
wetenschappen, Berkeley.
*21 September: Symposium Kracht en Stof. De inlroductie van moderne
natuurwetenschappelijke denkwijkzen in de geneeskunde, zoals
blijkt uit Nederlandse medische vakbladen, 1840-1870. Inlichtingen: Instituut voor geschiedenis der geneeskunde, Geert Grooteplein Noord 9, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. tel.
080-513359.
*25 tot 28 September: Internationaai congres voor de geschiedenis van de
farmacie, Granada.
27 en 28 September: Herdenkingsplechtigheid en colloquium n.a.v, de stichting in 1585 van de Franeker universiteit, Franeker.
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Promotie
Op 30 januari 1985 promoveerde R.P.W. Visser aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op het
proefschrift The zoological work of Petrus Camper (1722-1789). Promoter
was prof.dr. P. Smit. Een handelseditie van het proefschrift is verschenen bij
uitgeverij Rodopi, Amsterdam.
Oprichting van een werkgroep zeventiende eeuw
Al lange tijd werd in verschillende kringen de behoefte gevoeld aan het
bestaan van een interdisciplinaire werkgroep 17de eeuw, die eenzelfde
coordinerende en stimuierende functie zou vervuUen als de vergelijkbare
verenigingen op het gebied van de ISde en 19de eeuw.
De afstand tussen droom en daad bleek ook in dit geval lange tijd moeilijk te
overbruggen. Op 17 oktober j.l. echter is een gezelschap samengekomen dat
initiatieven heeft ontplooid om een werkgroep 17de eeuw inderdaad tot
stand te brengen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de neerlandistiek, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kerkgeschiedenis en vvetenschapsgeschiedenis, te weten dr. K. van Berkel, dr. J. Briels, mevr. drs. E.M.P. van
Gemert, prof. dr. E.K. Grootes. dr. A.E.M. .lanssen, mevr. dr. M.A.
Schenkeveld-vander Dussen, mevr. dr. M. Spies en mevr. drs. E.G.E. vander
Wall. Ook van de zijde van de anglistiek en germanistiek werd actieve
belangstelling getoond door prof. dr. J. A. van Dorsten en dr. G.C. A.M. van
Gemert. Met succes is voorts contact gczocht met vertegenwoordigers van
verschillende disciplines uit Belgie. Prof. dr. P. Bockstaele, dr. G. Delmarcel, prof. dr. A.A. Keersmaekers, prof. dr. K. Porteman en dr. H.
Vlieghe hebben reeds hun medewerking toegezegd.
Inmiddels heeft een oprichtingsvergadering plaatsgevonden waar o.m.
voorbereidingen zijn getroffen voor het organiseren van een congres en het
oprichten van een contactorgaan.
leder die belangstelling heeft om lid te worden van deze werkgroep 17de
eeuw wordt verzocht zich per briefkaart te melden bij drs. E.M.P. van
Gemert, p.a. Instituut De Vooys, postbus 80.091, 3508 TB Utrecht. Nadere
mededelingen over toekomstige activiteiten en contributie zullen u dan zo
spoedig mogelijk worden toegezonden.
MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP
Verslag van de GeWiNa-vergaderingen in 1984
De Voorjaarsvergadering vend plaats op 28 april te Utrecht. Het was een
vergadering o.m. in verband met de honderjarige herdenking van de "2e
krankzinnigenwet" en het grote aandeel hierin van prof. Schroeder van der
Kolk. 's Morgens en direct na de lunch werden in een zaal van Hotel Hess de

