
NIEUWSJES UIT DE HISTORISCH-WETENSCHAPPELIJKE 

WERELD 

Joh. Steudel, hoogleraar in dc medische geschiedenis te Bonn, werd 60 jaar. Te 
dier gelegenheid droeg zijn lecrling, H. Schipperges, een monografie Ideologie und 
Historiographic dcs Arabismus aan de gevierde op. Hot is cen mcrkwaardig stuk 
van 76 biz., dat de l3e tot de 20o eeuw bestrijkt. Volgens schrijvcr meet de geldende 
opvatting over het arabisme in de geneeskunde herzien worden, omdat deze genees-
kunde een middeleeuws fenomeen was. en de opvattingcn over de middeleeuwen 
zelf door het konfessionalisme, de Vcrlichting, de romantiek. het historisme en het 
positivisme vervalst werden. Men moet dc bronnen opnieuw openslaan en anders 
gaan lezen dan men gedaan heeft. om het arabisme in de geneeskunde, en elders, 
op zijn cchte waarde te schatten. 

* * * 
Dc Oostenrijkse Van Svvictcn-Gesellschnft heeft haar jaarvergadering gewijd 

aan de herinnering van de kinderarts-hoogleraar uit Graz en Wcnen, Escherich. 
De naam van deze geleerde wordt meer in de bakteriologie dan in de pediatric 
vernoemd ; hij was immers de ontdekker van dc Escherichia coli, de colibacil, die 
sindsdien. en nu nog, zovecl van zich laat horen en wiens rijk blijkbaar, op verre 
na, nog niet ten eind is. 

** * 
August Bier, die het bekende boekje Die Seelc schreef, en de eerste lumbale 

ancste.sie verrichtte (1891) waarvoor hijzelf tot proefkonijn had gediend, was in 
1961 honderd jaar geboren (1861-1949). Hij was hoogleraar in de chirurgische 
klinick te Berlijn van 1907 tot 1932. Quincke deed dc eerste lumbale punktie. Bier 
de eerste lumbale verdoving. 

** * 
Professor G. Rath werd voor de eerstvolgende driejaarperiode verkozen tot voor-

zitter van de Deutsche Gesellsch. fiir Geschichte der Medizin, Naturwisscnschaft 
und Technik. 

** * 
Het medisch-historisch instituut van Wiirzburg heeft met 15 studenten, in de loop 

van September en oktober 1961 een topografisch-historischo ckskursie naar Grie-
kenland ondernomen. 

** * 
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Dr. Teizo Ogawo, die in Duitsland zijn opleiding ontving, krecg de opdracht om 
te Tokio het eerste medisch-historisch instituut op te richten. 

* * * 
Het tiende internationaal kongres voor de geschiedenis van de natuurwctenschap 

heeft van 26 tot 31 augustus 1962 in de Cornel Universiteit te Ithaca, N.Y., en 
van 31 augustus tot 2 September in de American Philosophical Society te Phila
delphia. Pennsylvania, plaats. 

* * * 
De redaktie van Isis werd van Seattle, University of Washington, overgebracht 

naar dc Johns Hopkins University te Baltimore, vanaf december 1961. 

* * * 
Na het onverwacht overlijden van de 57-jarige W . J. Bischop, de uitgever van 

het eerste ernstig en geslaagd tijdschrift voor de geschiedenis van geneeskunde in 
Groot-Brittanje, zal zijn taak aan de leiding van Medical History, vanaf januari 
1962 overgenomen worden door Dr. F. N. L. Poynter van de Wellcome Historical 
Medical Library. Alles wijst er op dat de toekomst van het tijdschrift daardoor 
vcilig is. 

** * 
History of Science is de naam van een nieuw druksel dat om het jaar verschijnt, 

en al het belangrijke zal refereren dat in tijdschriften en bocken over dc geschie
denis, het lopend onderzoek, het onderwijs en de filozofie van de exakte weten-
schap in het verlopcn jaar het licht zag. Het loopt begin 1962 van stapel. 

** * 
Te Poitiers heeft, van 13 tot 17 april 1962, het 87e Frans kongres van de Societes 

Savantes plaats. In dc sektie van dc wetenschappen wordt een afdeling voor de 
geschiedenis van de wetenschappen voorzien ; zij staat onder het voorzitterschap 
van Prof. P. Huard van de universiteit van Rennes. Alhoewel er geen bijzonder 
kongrestema voorgeschreven werd, worden liefst medcdelingen over geleerden, artsen 
en andere, uit die hoek van Frankrijk waar het jaarkongres plaats heeft, tegemoet 
gczicn. 

** 

Te Parijs overleed de bibliotekaris van de Academic de M^decine, Maurice 
Gcnty. Hij schreef vecl biografieen van Franse geleerden ; zijn hulpvaardigheid was 
onvcrgelijkelijk en tot in Amerika legendarisch. 

** * 
Op 77-jarige leeftijd is te Utrecht op 3 januari 1962 overleden de befaamde 

oogheelkundige en oud-hoogleraar prof. dr. H. J. M. Weve. Als oogarts was hij 
over de hele wereld bekend en onder zijn patienten telde hij prinses Marijke van 
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Nederland en Eamonn de Valera. president van de lerse republiek. Zijn veelzijdige 
belangstelling ging ook naar de geschiedenis en nicer bepanld naar dc geschiedenis 
van de bril. waarover hij enkele studies publiceerde. De tentoonstelling van voor-
stellingen op schilderijen en gravuren met betrekking tot de geschiedenis van de 
bril, die in 1929 tijdens het Xlllde Internationaal Oftalniologen Kongres te Am
sterdam werd gehouden en waarvan de beredeneerde katalogus cen onmisbaar 
naslagwerk is geworden voor al wie zich aan de geschiedenis van de oftalmologie 
interesseert, was voor een groot deel aan zijn medewcrking te danken. 

* * * 
Men kondigt het opnieuw verschijncn aan van de Mitteilungcn zur Geschichte der 

Medizin und der Naturwisscnschaften. Dit tijdschrift werd in 1902 gesticht en stond 
jaren onder leiding van Karl Sudhoff. Het hield op te verschijncn in 1943 wegens 
oorlogsomstandigheden. Als nieuwe hoofdredakteur fungeert Rudolph Zaunick met 
naast zich redakteuren uit verschillende landen. 

* • 
* 

Het ISde Internationaal Kongres voor dc Geschiedenis van de Geneeskunde 
zal plaats hebben te Warschau en Krakau van 17 tot 24 September 1962. Volgende 
temas staan op de dagorde : 
Geneeskunde en humanisme in de loop der eeuwen. 
Geneeskundige en kulturele betrekkingen tussen Polen en andere landen. 
Beroemde geneesheren-schrijvers en geneesheren-artiesten. 
Onderwerpen naar vrije keuze. 

Voor inschrijvingen en verdere inlichtingen kan men zich wenden naar het in-
richtend komitee voor het kongres : Chocimska 22, Warszawa, Polen. 

* * * 
In zijn plan van uitgifte voor 1962 voorziet het Belgische Bestuur van Posterijen 

een bijzondere postzegel zonder toeslag, ter gelegenheid van de 450ste verjaring 
van de geboorte van Mercator. 

* 
Het Duitse Genootschap voor de geschiedenis van de geneeskunde, natuurweten-

schappen en techniek zal zijn jaarlijkse bijeenkomst houdcn in het badplaatsje 

Driburg van 10 tot 14 oktober 1962. 
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