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Do familic van Jacques Loeb, dc bioloog die bckendhcid vcrwiorf met zijn proc-
vcn over partenogenese en regcneratie door niiddcl van chemische stoffen, hceft de 
nagelaten papieren van dc geleerde gcschonken aan dc Library of Congress, waar 
zij, na ordcning, voor de historici-biologen ter studie zullen bcschikbaar zijn. Ze 
bevattcn nagenoeg JO.OOO brieven of bricfdclcn, en dc notabockjes van Loeb, die 
hij voor zijn proeven bij de hand had. Ook Dr. Wahsman, de ontdckker van de 
strcptomycine, .schonk pcrsoonlijkc p.ipicrcn aan dczclfdc bibliotcck. onder mecr 
1.200 stLikkcn uit ccn bricfwi.sseling die ioopt van 1916 tot 1959, met Loeb, Merck. 
Flcmming. Einstein en Burckfioldcr. 

* 
Te Geneve zal van 4 tot 12 juli 1963 een intcrnationaal kongres gehoudcn wordcn 

over de « Verlichting » in de brccdst mogclijkc bctekcnis. Wie zich voor die kul-
turccl-historische prcstiitic intercsseert. schrijvc naar dc bcstuurdcr van hct Institut 
ct Muscc Voltaire, Geneve. 

** * 
Voor dc zcvcnde maal word door het Intcrnationaal Kongres voor dc Gcschie

denis van dc Farmacic, tc Inn.sbruck in September 1961 bijecngckomen, dc George 
Urdungmedalje toegckcnd. Winnaar was gcneraal Rafael Roldan y Guerrero uit 
Madrid, voor zijn gezamcnlijk wcrk over de gcschiedenis van farmacic, dat zcer 
omvangrijk is, en o.m. ccn bio-bibliografisch woordenboek in 5 delen omvat, met 
gegcvcns over zowat 2.500 Spaanse farmaccutischc schrijvcrs. vanaf dc achtstc ecuw 
tot hcdcn, 

** * 
Dc Cornell University tc New York bczit onder haar mcnigvuldigc historischc 

afdclingcn ook een afdcling voor de gcschiedenis van de psychiatric. 

* * 

CDp dc dcrdc Duitsc Zickcnhuisd.ig. 9 mei 1962 te Keulcn, wcrd bcslotcn ccn 
Deutsche Gesellschaft fiir Krankcnhausgcschichtc op tc richtcn. Er wcrd op de 
samenkomst een heic namiddag aan dc gcschiedenis van het ziekenhuis(wezen) be-
steed, onder het voorzitterschap van Prof. Hcrrlingcr uit Wiirzburg, die ook het 
hoofdreferaat hield. 

He 
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Dc mcdisch-historischc afdcling van British Medical Association in Australic, 
gaat flink door met elke winter dric \'crgadcringen tc bcstcden aan de studie van 
de ontwikkeling dcr mcdi.schc geschicdcni;; in dat vcire werelddecl. Blijkens dc 
verslagcn wordcn de samenkomstcn zcer gcgecrd en druk bijgewoond. 

* * * 
Hct derde nationaal kongres voor de History of Medicine and Pharmacy zal te 

London gehouden wordcn van 26-28 September 1962. Het tcma luidt : dc ontwik
keling van dc Britse zickenhuizen. De onkosten van de deelname bcdragen 2 guineas. 
Sekretaris is Dr. F. N. Poyntcr van de Wellcome Hi.storical medical Library, Eustoo 
Road, London N. W . 1. 

* 
In 1955 werd een instituut voor gcschiedenis van de gcneeskunde opgericht bij 

hct Osmania Medical College, op het initiaticf van wijlen Henry E. Sigerist. Hct 
is het enige instituut van die aard in India. Het instituut richt zich tot alle biblio-
tekcn van Groot-Britanjc voor dubbels van tijdschriftcn, boeken en ander studic-
matcriaal. 

* * * 
In dc verlo.skundige afdcling van de Medical School te Aberdeen werd ccn kicinc 

gcdcnksteen gcplaatst met dc inskriptie « Alex Gordon M. D. 1795 of Aberdeen 
first demonstrated the infectious nature of puerperal fever ». Deze Schot (1752-
1799) was ccn voorlopcr van Semmclwcis ; hij crkende een halve ceuw voor de 
Hongaar dc bcsmettehjke aard van dc kraambcdkoorts en bewces dat de artsen en 
vrocdvrouwcn dc besmetting ovcrdroegen. Hij was genoodzaakt zijn praktijk op te 
gcvcn en dienst tc ncmcn bij de marine. 

* * * 
\ 'nn de mcdischc historic van dc 2dc wcrcldoorlog zijn van ccn uitgavc die op 

19 delen is voorzien, 15 delen verschenen. Het is dc Surgeon General die voor de 
uitgavc in.staat. Dc bcwcrking van de genccskundigc gcschiedenis van de Krim-
oorlog duurde .sicchts twee jaar, die van de cerste wcrcldoorlog elf jaar. 

* * * 
Tc Den Haag overlccd op 3 fchruari 1962 professor N. ]. A. Boerma, dcstijds 

hooglcraar in dc gynekologie en verloskundc tc Batavia. Hij was 90 jaar oud. Boer
ma is vooral bckcnd om zijn zcer handige vcrlostang : hij publicecrde vcel over de 
mcdischc gcschiedenis en schonk zijn historischc boeken aan hct Museum voor de 
Gcschiedenis der Wetenschappen tc Leiden. 

* * 
* 

Tc Teheran werd, in 1961, een Societe Iranienne d'Histoirc de la Medecine et des 
Sciences Naturclles opgericht. 

* 
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Dc wctenschappeiijke Mercatorherdenking hceft op 22 en 23 September te Brussel 
in het Akadcmicnpalcis plaats. 

* 
Het (Nederlands) Genootschap voor de Gcschiedenis van dc Genceskunde, Wis-

kunde en Natuurwetcnschappen bestaat in 1963 vijftig jaar. Te Gorinchcm, waar 
de wieg van hct Genootschap stond, zal het fcit einde mci 1963 met ccn plechtigc 
zitting herdacht worden. 

* 
Dc Wellcome Trust te Londcn hceft aan het Instituut voor de gcschiedenis van 

de geneeskunde te Wenen een toclage gcschonken van £ 5000. —. Deze som is 
bcstemd voor de wctenschappelijkc uitrusting van museum en bibliotheek, een 
bibliotheek die de waardcvolle banden van de mcdisch-chirurgisch joscph-Akadcmie 
uit dc 16dc, I7de en 18de ecuw bevat. 

* 
Hct instituut voor de gcschiedenis dcr genceskunde aan dc univcr.sitcit te Wenen, 

zal ter gclegenheid van het 150-jarig bcstaan van de ogenkliniek tc Wenen, dc 
ecrstc van dit vak overigens, van 1 juni tot 15 juli 1962, ccn tcntoonstclling « 150 
Jnhrc Wiener ophthalmologische Schulc » houden. 

* 
Doz. Dr. med. et phil. Erna Lesky, leidster van het Wecn.se instituut voor de 

gcschiedenis der geneeskunde. werd geroepen tot de gewone leerstoel voor de gc
schiedenis der geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Berlijn. — Dc Sociedad 
espanola de Hi.storia dc la medicina te Madrid heeft Dr. Erna Lesky tot buitcnlands 
korresponderend lid gekozen. 

** * 
Te Parijs ovcrleed in de nacht van 6 op 7 april II. professor Henri Mondor, oud 

77 jaar. Hij was professor aan de mcdischc facultcit te Parijs tot 1955. Mondor 
publicecrde talrijke medische werken en was daarnaast dichter en litterair criticus. 
Voor dc gcschiedenis van de geneeskunde had hij ook belangstelling en hij schreef 
verschillende raedisch-biografische essays die om hun litteraire schoonheid het lezen 
waard zijn en die hij bundelde in « Grands Medecins presque tous » (1943) en 
« Anatoraistes et Chirurgiens » (1949). Henri Mondor werd in 1946 opgenomen 
onder de onsterfclijkcn van de Fransc Akademic. waar hij dc plaats innam van 
zijn vriend Paul Valery. 
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