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AGENDA EN BERICHTEN
(de met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen)
2 mei-14 September; Tentoonstelling Goede buur ofverre vriend. 1636-1986
Relatie tussen de universiteit en de stad Utrecht. Universiteitsmuseum, Biltstraat 166, Utrecht, ma. t/m vr. 10-17 uur, zo 13-17
uur.
18 oktober: Landelijke cursus Geschiedenis der Geneeskunde (zie onder)
13 december: 25e Medisch Historische Dag, Amsterdam. Inl.: MedischEncyclopedisch Instituut VU, tel. 020-5482700
*26-27 maart 1987; Constantijn Huygens-herdenking, Den Haag (zie onder)
*9-12 juni 1987: Newton's philosophical and scientific legacy, Nijmegen (zie
onder)
Landelijke cursus geschiedenis der geneeskunde
Op het Medisch-Encyclopedisch Instituut (Van der Boechorststraat 7,
1081 BT Amsterdam, tel.: 020-548.2700) zal vanaf 18 oktober tot eind maart
1987 de 16e Landelijke Cursus Geschiedenis der Geneeskunde worden
gegeven.
De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten (10.30-12.30 uur) op zaterdagochtend, en zal worden afgesloten met een excursie. De onderwerpen zijn o.a.
de ontwikkelingen in de pathologic van 1750-1850, Pietismus und Medizin, de
historiografie van de geschiedenis der geneeskunde, geschiedenis der geneeskunde in de tweede helft van de 17e eeuw, geriatric in de Belle Epoque en
psychiatric en Verlichting. Het cursusgeld bedraagt/ 250,-.
Nadere inlichtingen en aanmclding bij bovcngcnoemd Instituut. Het maximum
aantal dcclnemcrs is vastgesteld op 50.
Huygens-herdenking
In 1987 zal het jaarlijkse congres van de Werkgrocp XVIIe Eeuw in het teken
staan van de Constantijn Huygens-herdenking. Op donderdag 26 en vrijdag
27 maart 1987 zal de Werkgrocp in de Koninklijke Bibliotheek een
conferentie beleggen, waarin recht zal worden gedaan aan het bij uitstek
interdisciplinaire karakter van zijn werken.
Hoofdthema's van het congres zijn: "Huygens in zijn gezin en omgeving",
"Huygens als staatsman", "Huygens als wetenschapper", "Huygens als
literator", "Huygens als musicus", "Appreciatiegeschiedenis". Voor elk van
deze zes onderwerpen is een spreker benaderd, die een algemene inleiding zal
houden van ca 45 minuten.
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Naast deze Iczingen is er ruimte voor een recks korte bijdragen van ca 20
minuten, waarin deelonderwerpen aan de orde kunnen worden gesteld en
vcrslag kan worden gedaan van lopend onderzock. De congrescommissie
nodigt belangstellenden voor een korte lezing uit zich voor 15 november 1986
op tc geven. Opgave gaarne vergezeld doen gaan van een duidelijke
themastelling. Correspondcntie dient uitsluitend te worden gericht aan Dr A.
Eyffinger, Bibliotheek Vrcdcspalcis, Carncgicplcin 2,2517 KJ 's Gravenhage.
Newton's philosophical and scientific legacy
The department of Philosophy of the Faculty of Science of the University of
Nijmegen (The Netherlands) is pleased to announce an international
congress, NEWTON'S PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC LEGACY,
to celebrate the tercentenary of the publication of Newton's Principia. The
congress will be held from June 9-12 1987. Invited speakers will be (among
others): G. Christianson (Indiana State), I. Bernard Cohen (Harvard), B.J.T.
Dobbs (Northwestern) and Richard H. Popkin (Washington Univ., St. Louis,
Missouri).
Contributed papers are invited. For more information, please write Department of Philosophy, Fac. of Science, University of Nijmegen, Toernooiveld,
Nijmegen, The Netherlands.

