
AGENDA EN BERICHTEN 

(de met * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1989 
17-19 april: Alchemy Conference. Rijksuniversiteit Groningen, Academie-

gebouw, Broerstraat 6, Groningen. Inlichtingen bij de secretaris 
van de conferentie, de heer J. Kommandeur, Laboratorium voor 
Fysische Chemie, Nyenborgh 16, 9747 AG Groningen, tel. 
050-260478. 

*18 april: Lezing drs. G. van Heeteren, Instituut Geschiedenis der Genees
kunde KUN: Ziektegeschiedenissen in Hufelands Journal: het 
probleem van medische empirie. Medisch-Historische Club, Huize 
Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen, 20.00 uur. 

28-30 april: 1 le Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen. 
Brugge, Provinciaal Hof. Inlichtingen bij de secretaris van het 
congres, dr. G. Vanpaemel, Vanden Bemptlaan 4, B-3030 Leuven 
(Belgie). Tijdens het congres zal de huishoudelijke vergadering 
van Gewina plaatsvinden op: 

29 april: 12.00-13.30 uur: Huishoudelijke vergadering GeWiNa, Provinciaal 
Hof, Brugge. 

*23 mei: Lezing drs. R. Vos, Afdeling Pharmacie en Samenleving RUG: 
Werelden van verschil: geneesmiddelen tegen angina pectoris in de 
Angelsaksische en Duitse cardiologie na de Tweede Wereldoorlog. 
Medisch-Historische Club, Huize Heyendael, Geert Grooteplein 
Noord 9, Nijmegen, 20.00 uur. 

*7 oktober: Najaarsvergadering GeWiNa te Gronigen. Bij het opstellen van 
het programma voor de najaarsbijeenkomst is rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat leden van GeWiNa een zogenaamde vrije 
voordracht willen houden. Opgave voor 1 mei a.s. bij de 
secretaris, Rotterdamse Rijweg 138A, 3042 AS Rotterdam. 

* 14-15 oktober: Najaarsbijeenkomst Kring voor de Geschiedenis van de 
Pharmacie in Benelux te Amersfoort. Inlichtingen bij de voor-
zitter van de Kring, drs. E.L. Ahlrichs, Veermonde 15, 3434 GH 
Nieuwegein. 

Oratie 

Op 3 maart 1989 aanvaardde prof.dr. H. Beukers het ambt van bijzonder 
hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden met het uitspreken van een rede. 
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Gerrit Arie Lindeboom Prijs 

In het najaar van 1989 hopen de Stichting Historia Medicinae en de Pieter van 
Foreeststichting voor de tweede maal de Gerrit Arie Lindeboom Prijs uit te 
reiken. 
De prijs wordt verleend voor een of meer oorspronkelijke medisch-histori-
sche publikatie(s), verschenen — althans persklaar gemaakt — in de periode 
van vijf jaar voorafgaande aan de toekenning. Hij 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 van f. 15.000,-. De 
beoordehng zal door een jury geschieden. 
Kandidaten kunaen zich aanmelden of voorgedragen worden, bij voorkeur 
door twee hoogleraren. Zij worden verzocht hun publikatie(s) — in viervoud 
— en een kort curriculum vitae voor 1 april 1989 in te zenden aan de secretaris 
der beoordelingscommissie Lindeboom Prijs, p/a Medisch-Encyclopedisch 
Instituut der Vrije Universiteit, v.d. Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam. 

Symposium 

Ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr. D. de Moulin organiseert het 
Instituut voor Geschiedenis der Geneeskunde van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen op zaterdag 30 September 1989 een eendaags, landelijk sympo
sium over Nederlandse geneeskunde in de Indische Archipel, 1816-1942. Dit 
symposium zal plaatsvinden te Nijmegen, deelnemingskosten bedragen f 50.-
per persoon, inclusief lunch en een verslagboek met de teksten van de 
voordrachten, Voor nadere bijzonderheden, aanmeldingsformulieren etc. 
wende men zich tot het secretariaat van het Instituut voor Geschiedenis der 
Geneeskunde, Geert Grooteplein Noord 9, Postbus 9109,6500 HB Nijmegen, 
tel. 080-513359. Sluitingsdatum inschrijving: 1 juli 1989. 




