
AGENDA EN BERICHTEN 

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

1990 
21 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa. Inlichtingen bij de secretaris, 

Rotterdamse Rijweg 138A, 3042 AS Rotterdam. 
*24 april: Lezing Hemelse specialisten. Heiligen en gene zing in de 

Middeleeuwen, door mevr.drs. S. Witter. Medisch-Historische 
Club, Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen 
20.00 uur. 

*15 mei: Lezing Farmacie in de Middeleeuwen, door dr. C. De Backer. 
Medisch-Historische Club, 20.00 uur. 

3-7 September: XXXIIe Internationaal congres van de geschiedenis van de 
geneeskunde, Antwerpen. Voor inlichtingen kan men zich 
wenden tot: dr. R. Van Hee, Organizing Secretariat XXXIIe 
I.C.H.M., Flamingolaan 4, B-2610 Antwerpen, Belgie, tel. 
32-3-4405874. 

*24-26 oktober: Congress on the History of Psychiatry and Mental Health 
Care, 's-Hertogenbosch. Zie verder bij berichten. 

6-9 november: Congres Technological development and science in the 19th and 
20th century, Eindhoven. Voor inlichtingen schrijve men naar: 
Peter Kroes, Faculteit Filosofie en Sociale Wetenschappen,; 
Universiteit Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven. 

*21-23 november: Hemsterhuis-symposium, Leiden. Zie verder bij 
berichten. 

*12-14 december: Hemsterhuis-symposium, Miinster. Zie verder bij 
berichten. 

1st European Congress on the History of Psychiatry and Mental Health Care 

The conference — organized by the Netherlands Institute of Mental Health 
(NcGv) — aims to stimulate the international exchange of scientific 
knowledge, information and experience and to give a new impetus to the 
pursuit of this speciality as well as to present current research. Plenary 
sessions will focus on such topics as historiographical surveys and history of 
psychiatry which will be presented by several internationally well-known 
speakers. Enquiries for information: Leiden Congress Bureau, P.O. Box 
16065, 2301 GB Leiden, tel. (31) 071-275299. 
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Hemsterhuis-symposia 

Ter gelegenheid van de dood van Frans Hemsterhuis (1721-1790), nu 200 
jaar geleden, zullen door de universiteiten van Miinster, Leiden en 
Rotterdam twee driedaagse symposia georganiseerd worden. De data en 
themata zijn als volgt: 
Leiden, 21-23 november 1990: Achtergrond en werk (De Griekse erfenis, Het 
Newtoniaanse wereldbeeld, De filosofische betekenis van Hemsterhuis' 
werk). 
Miinster, 12-14 december 1990: /nv/oerf (Tijdgenoten, Duitsland, Frankrijk 
en de Nederlanden). 
In Leiden en Miinster zullen tevens drie avondbijeenkomsten worden gewijd 
aan de manuscripten, de vertalingen en de biografieen van Hemsterhuis 
door Brummel en Moenkemeyer. 
De organisatoren verzoeken iedereen die een paper zou willen aanbieden of 
op een andere wijze een bijdrage tot deze symposia zou willen leveren, zich 
met hen in verbinding te stellen. U kunt zich hiervoor wenden tot: prof. dr. 
M.F. Fresco, Faculteit der Wijsbegeerte, Postbus 9515,2300 RA Leiden, tel. 
071-272029. 

Geldpremies voor overzichtsartikelen alfa- en gammawetenschappen 

Auteurs van overzichtsartikelen op het terrein van de geesteswetenschappen 
en van de gedrags- en maatschappijwetenschappen kunnen ook in 1990 in 
aanmerking komen voor een geldpremie. Voor de bekroning is er dit jaar 
voor beide vakgebieden een bedrag van f 15.000,- beschikbaar. De prijzen 
bestaan uit bedragen van f 1.000,- a f 5.000,-. De toekenning gebeurt door de 
Commissie Geesteswetenschappen en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Om voor 
bekroning in aanmerking te komen moet het artikel in 1989 of 1990 zijn 
verschenen in een Nederlands wetenschappelijk tijdschrift. 
De volgende maatstaven worden aangelegd: het artikel moet inhoudelijk een 
aanmerkelijk segment van een erkende discipline bestrijken; de hoofdlijnen 
van de ontwikkelingen in een bepaald tijdvak moeten erin worden 
beschreven, zonder dat er relevante literatuur is overgeslagen; de auteur 
dient eigen uitgangspunten op methodologisch gebied en andere 
theoretische veronderstellingen van principiele aard tenminste impliciet 
duidelijk te maken; er dient te worden ingegaan op het theoretisch gehalte 
van de ontwikkelingen in (het segment van) de discipline. Auteurs die voor 
bekroning in aanmerking wensen te komen, moeten hun artikel voor 1 juli 
1990 inzenden aan: Commissie Geesteswetenschappen, resp. Sociaal-
Wetenschappelijke Raad, Herengracht 410-412, 1017 BX Amsterdam. 
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De Gerrit Arie Lindeboomprijs 

De Gerrit Arie Lindeboomprijs wordt een maal per vijf jaar uitgereikt door 
de Stichting Historia Medicinae en de Pieter van Foreeststichting, als 
bekroning van de beste medisch-historische publikaties in die periode in ons 
land verschenen. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een bronzen 
penning. Op zaterdag 18 november 1989 werd in het Reinier de Graaf 
Gasthuis te Delft tijdens een symposium, gewijd aan Pieter van Foreest, de 
Gerrit Arie Lindeboomprijs 1989 uitgereikt aan dr. W. Veltheer, chirurg, en 
dr. P.J. Koehler, neuroloog. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de secretaris-penningmeester van de Stichting Historia Medicinae, dr. 
H.L. Houtzager, Van der Dussenweg 14, 2614 XE Delft. 


