
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE 

WERELD . . 

Het tweejaarlijks internationaa! kongres voor de Geschiedenis der Geneeskunde 
heeft te Atcne plaats van 4 tot 14 September 1960. 

Het Duits jaarkongres voor Geschiedenis der Geneeskunde heeft plaats te Liinc-
burg van 27 tot 31 augustus 1960. 

De voorjaarsvergadering van het Gcnootschrip voor de Geschiedenis van de 
Geneeskunde en Natuurwetenschappen wordt tc A-iiicisfoort gehouden op 28 en 29 
mei 1960. 

Te Kopenhagen ovcrlci-d Ida Rich, be-stuur.i^tcr van het universitair medisch-
historisch instituut aldaar. 

Aan de universiteit te Parijs werd tot hoogleraar in de Geschiedenis van de Ge
neeskunde E. de Seze benoemd. 

Aan de universiteit te Munster wcrd cen In.stituut voor Geschiedenis van de 
Geneeskunde opgericht. 

Aan de universiteit te Hamburg werd B. Sticker voorzitter van de D. Gesellsch. 
f. Geschichtc der Medizin tot hoogleraar in dc Geschiedenis der Geneeskunde be
noemd. 

De universiteit van Californie heeft cen leerstoel in de Geschiedenis der Genees
kunde opgericht. 

Dr. G. Rath privatdozent in de Geschiedenis der Geneeskunde te Bonn wcrd tot 
Professor in dat vak benoemd bij de universiteit van Wisconsin te Madison (U.S.A.). 

R. J. Forbes en R. Hooykaas werden opgenomen in de Nederlandse Akademie 
voor Wctenschappen als vertegcnwoordiger van de Geschiedenis der wetenschappen. 
E. J. Dijksterhuis was reeds lid van deze Akademie als vertegcnwoordiger van 
hetzelfde vak. 

Het Massachusetts Institute of Technology heeft een gift van 35.000 dollar ter 
beschikking gekregen om een pionierstudie over de Geschiedenis van de techniek 

46 



te bckroncn. De voorkeur zal gegeven worden aan cen werk dat de geschiedenis 
van het metaalsnijbedrijf behandelt. 

De universiteit van Indiana heeft een tentoonstelling gcograniseerd van dc 42 
meest belangrijke medisch-historische boeken uit haar bezit. Daaronder waren een 
1469-uitgaaf van PUnius' Historia Nationalis en cen uitgaaf van Semraelweis werk 
over de kraambedkoorts uit 1869. Hoe zijn die daar geraakt? Zij zijn onvindbaar 
in de meeste Europese bibliotheken. 

Van 1 tot 7 September 1959 had het 9e internationaal kongres voor de Geschie
denis der Wetenschap te Barcelona plaats. De U.S.A. zonden deelnemers uit de 
voornaamste universiteiten voor wie reis- en verblijfkosten door de grote weten
schappelijke research-instituten gedragen werden. Zal Belgie subsides van die aard 
schenken bv. aan een 5-tal medici die het internationaal kongres vcxir dc Geschie
denis der Geneeskunde in 1960 te Atcne zouden willen bijwonen ? 

In 1959 was het honderd jaar geleden dat Alexander van Humboldt stierf. O p 
18 en 19 mei 1959 hield dc Duitse Geologische vereniging te Berlijn een herden-
kingsplechtigheid ; van 20 tot 24 mei deed het de Duitse Aardrijkskundige vereniging 
ook te Berlijn ; van 8 tot 9 april de Amerikaan.se Akademie voor wetenschap te 
Boston; van 21 tot 24 September besteedde de Duitse Ges. f. Gesch. der Natur-
wissenschaften haar kongres te Bamberg ook grotendeels aan dc nagedachtenis van 
A. von Humboldt. 

Op 6 januari gaf Prof. G. Lindeboom in het Museum voor de Geschiedenis der 
Wetenschappen te Gent, een lezing over « Boerhaave. de meester van Europa >. 

Op 11 januari 1960 hield Prof. C. Heymans, Nobelprijs en hoogleraar in de 
Farmakologie te Gent, voor de Vlaamse uitzending van de televisic een uiteenzetting 
over de betekenis van de fysiologie van hart en bloedvaten. W e steldcn met gc-
noegen vast dat een belangrijk deel van het betoog besteed werd aan het werk 
van onze landgenoten A. Vesalius en J. de Wale, en, natuurlijk, ook aan de Engcls-
man W . Harvey. Z o kreeg dc geschiedenis van de geneeskunde het haar toekomend 
aandcel. 
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de Bclg. 75, 1943, 57-68, cen studie, getiteld : « H. Van Heurck 28 aoiit 1838-
13 mars 1909 ». Deze studie van de hand van Verleyen geeft een portret, dat vcel 
mooicr is dan dat in het werk van Prison opgenomen en geeft een volledige lijst 
van de publicaties van Van Heurck, die men bij Prison over alle delen verstrooid 
vindt. 

W e zullen niet verder in details tredcn. Dat onze mensen eens leren het werk 
van hun landgenoten te waarderen, al bevat dit hier en daar onnauwkeurighcden. 

W e zullen eindigen met te herhalen : de studie van Prison is goed en zet enkele 
vergissingen recht die omtrent Van Heurck bestonden. \\'\~ zich voor deze diatomist 
intcresscert, moet dit werk kennen. 

P. Van Oye. 

Invcntaire des instruments scientifiques historiqucs conserves en 
Belgique. Bruxelles, Centre national d'Histoire des Sciences, 1959, 
III-135 gehectografeerde bladcn. 

Door de Union internationale d'Histoire et de Philosophic des Sciences werd 
in 1956 een commissie ingesteld, die tot taak kreeg een inventaris op te maken van 
wetenschappelijke instrumenten met historische betekenis. Als eerste stap naar de 
verwezenlijking van dit project, wil men voor de verschillende landen een nationale 
inventaris opstellen. Hieruit zal dan, na de nodige schifting, cen internationale 
catalogus samengesteld worden. 

Het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen publiccerdc 
voor Belgie een eerste bijdrage. Hierin worden instrumenten beschreven, behorende 
tot een van de volgende categorieen : wiskunde, metrologie, topografie, cosmografie 
(vooral globes), navigatie, astronomic, meteorologie, zonnewijzcrs en optica. Instru
menten van na 1800 werden niet systcmatisch opgenomen. De 127 fiches zijn opge-
steld door de heer Lemoine. Voor elk instrument worden in de mate van het moge-
lijke de volgende gegevcns verstrekt : aard van het obj.?ct, bewaarplaats, inven-
tari.snummer, herkomst, afmetingen, bijzondere kenmerken, signatuur en datum, con-
structeur, uitvindcr van het instrument, staat waarin het verkeert, bibliografie. 
Sommige fiches vcrmelden niet een, maar een collectic instrumenten ; blad 97 bijv. 
geeft aanduidingen over een verzameling van 532 zonnewijzcrs. bewaard in het 
Musee de la vie wallonne te Luik. 

Dc hier besprokcn publicatie is slechts een eerste bijdrage tot het inventariseren 
van de wetenschappelijke instrumenten in Belgie. Een groot deel blijft nog te doen, 
o. a. voor de instrumenten op het gebied van dc mechanica, akoestiek, scheikunde, 
geologic, mineralogie, biologie, geneeskunde, chirurgie, enz. Dc samenstellers zijn 
or zich bovendien van bewust dat ze, voor de reeds behandelde categorieen, niet 
alle instrumenten hebben kunnen achterhalcn. Hopelijk zal hun werk er toe bijdragen 
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3de BENELUX CONGRES VOOR DE GESCHIEDENIS 

DER WETENSCHAPPEN 

Het Congres zal gehouden worden in Lu.\embourg. 

W O E N S D A G 20 APRIL 1960 

20 uur Ontvangst van de deelnemers en hun dames. 

D O N D E R D A G 21 APRIL 

10 uur Openingszitting. 
11.30 uur E.Kcursie per autobus door het Groot Hertogdora over Larochette. 

Lunch te Beaufort. Bezoek aan een wijnkelder van Moeselwijnen, 
proeven van plaatselijkc oogst. 
Avond vrij. 

APRIL 

Wetenschappelijke zitting. 
idem. 
Ontvangst. aangeboden door de Regering van het Groot Hcrtog-
dom in Huize Cassal. 

Z A T E R D A G 23 APRIL 

10-11.30 uur \Vctcn.schappeliike zitting. 
11.30 uur Ontvangst door het Gemeentebestuur van Luxemburg. 
15 uur Slotzitting. 

MEDEDELINGEN 

Dc algemene secretaris vcrzoekt de dcclnemer.s, die een voordracht wensen te 
houden, hem hiervan in kennis te stellen voor de le maart 1960 onder vermelding 
van dc titel en van het formnat van evcntuelc projectie (Epidiascoop enz.). De duur 
van de voordrachten is beperkt tot 20 minuten, waarna 10 minuten gelegenheid 
voor discussie is. Een syllabus, inhoudende dc samenvattingen van de voordrachten 
in het Frans, zal de deelnemers bij hun aankomst te Luxemburg ter hand gestcld 
worden. Hierin komen slechts die samenvattingen van ongeveer 100 woorden (in 
de Franse taal) voor, die de algemene secretaris bereiken voor 1 maart a.s. 

V O E R T A L E N 

De voertalcn van het congres zijn Frans en Nederlands. 

ALGEMEEN SECRETARIAAT V A N H E T C O N G R E S 

11, rue Jean Jaures, Luxemburg (Ville). 
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VRIJDAG 22 

10-12 uur 

15-18 uur 

Avond 


