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AGENDA 

21 maart - 12 december 2001 
LEZINGENCYCLI MEDISCHE GESCHIEDENIS 
(KNMG) 
In aansluiting op de goedbezochte lezingencyclus 
die in het jubileumjaar 1999 werd gehouden, orga
niseert de KNMG twee nieuwe lezingenreeksen. 
Ook deze lezingen zullen worden gegeven door 
prof. dr. M.J. van Lieburg, bibliothecaris van de 
KNMG. 

De eerste cyclus zal worden gehouden van ai 
maart tot 27 juni 2001 (telkens om de veertien 
dagen) en omvat acht bijeenkomsten waarin de 
ontwikkeling van de belangrijkste medische tradi
ties en geschiedenis van de medische praktijkvoe
ring door de eeuwen heen worden weergegeven. 
De schets van de hoofdlijnen en hoofdper.sonen 
zal worden afgewisseld met miniatiu'en, waarin de 
momenten en personages uit de Nederlandse me
dische geschiedenis ter illustraties in beeld worden 
gebracht. De tweede cyclus is gepland van 5 sep
tember tot 12 december 2001 en omvat eveneens 
acht bijeenkomsten waarin de geschiedenis van de 
geneeskunde in de jaren 1870-1950, in het bijzonder 
in Nederland, onder de loep wordt genomen. Alle 
bijeenkomsten vinden plaats op wocndagmiddagen, 
van 13.30-16.00 uur in de Domus Medica, Loman-
laan 103 te Utrecht. De kosten per lezingenreeks 
bedragen Dtl 250 voor KNMG-leden (niet-leden 
Dfl. 350). Aanmelden kan bij de Conference Unit 
van de KNMG, telefonisch 030-182.3204 (Marianne 
Eekhoorn) of per email: m.eekhoorn @fed.knmg.nl 

*i6 november: 8ste wetenschappelijke najaars
vergadering van de Sectie Geschiedenis der Neuro
wetenschappen (SGN) van de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie (NVvN) te Utrecht. 
Het thema is 'De Geschiedenis van Bewegings
stoornissen'. 

''22-25 mei 2002: Internationale conferentie 'The 
Book of Nature. Continuity and Change in Euro
pean and American .-Mtitudes towards the Natural 
World'. Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor meer informatie: prof.dr. K. van Berkel, 
k.van.berkel@let.rug.nl of prof.dr. A.J. Vanderjagt, 
A.I.Vanderjagt (Wiet.rug.nl. 

*i-6 september 2002: Congress of the International 
Society for the History of Medicine, Istanbul. Voor 
inlichtingen prof. dr. Nil Sari, nilsa@turk.net of 
nilsari@istanbul.edu.tr. 
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