
NIEUWTJES UIT DE HISTORISCH-WETENSCHAPPELIJKE 
WERELD 

De Entretiens Bichat die in de Salpetriere te Parijs telkenjare met de eerste week 
van oktober druk bezochte geneeskundige dagen houdcn, sluiten er ook ecn me-
disch-historische tentoonstelling bij aan. Van 1 tot 7 oktober 1962 luidt het tema : 
Pierre Bretonneau (1778-1862) ; de medicus, die o.m. de difterie en de tyfus op een 
geniale wijze definieerde en beschreef, is thans voorwerp van de expositie met 
alle dokumenten die zijn ceuvre kunnen toelichten. 

' * 

De Federation Dentaire Internationale bezit in haar schoot een afdeling voor 
de geschiedenis van de tandheelkunde; deze laatste vergaderde voor de eerste 
maal te Keulen op 13 juli 1962 ter gelegenheid van het internationaal kongres voor 
tandheelkunde aldaar. 

In de school van de Deutsche Gesellsch. f. Geschichte der Medizin is een kring 
van professoren en dozenten gegroeid, die tweemaal s jaars samenkomen om de 
bijzondere problemen en belangen van hun onderwijs te bespreken. Ze kwamen de 
eerste keer te Hameln-Weser bijeen. Er werd een balans van de huidige situatie 
op onderwijsgebied in Duitsland opgemaakt. In het laatste paar jaren werden tien 
nieuwe leerstoelen in de medische geschiedenis opgericht, wat het totaal op dertien 
brengt. In een universiteit werd de geschiedenis van de farmacie eksamenvak voor 
de apotekers. Aan drie universiteiten bestaan ook leerstoelen in de geschiedenis 
van de natuurwetenschap. Men overweegt in Duitsland de oprichting van drie 
nieuwe universiteiten, Bochum, Bremen, Konstanz en van zes medische akademien. 
Ook het probleem van het organizeren van het onderwijs in de geschiedenis van 
de geneeskunde, natuurwetenschap en techniek werd er gesteld. De aangelegenheid 
van het verplicht eksaraen in de geschiedenisvakken voor het staatseksamen werd 
besproken ; de algemene mening was dat de medische geschiedenis geen verplicht 
eksamenvak diende te zijn voor wie alleen het recht tot praktijk wil bekomen, 
doch wel voor diegenen die promoveren en een wetenschappelijke loopbaan ver-
kiezen. Daarbij sluit de niet minder belangrijke aangelegenheid van het opleiden 
van historisch-wetenschappelijke vorsers, docenten en andere hulpkrachten aan. 
Besproken werd eveneens het scheppen van ecn groots medisch-historisch muzeum. 

Van 18 tot 20 September 1962 heeft te Miinster (Westf.) een internationaal 
symposium plaats met als tema : de ontwikkeling van de kontinentale fysiologie 
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in de 18e en 19e eeuw, vooral in verband met de neurofysiologie. Referaten 
wordcn gchouden door Noderlandse, Fransc. Oostenrijkse, Zwitscrse en Duitse 
in het vak gcspecializeerde fysiologen. 

** 
* 

De Geneeskundige Akademie van Dusseldorf hecft een leerstoel voor medische 
geschiedenis ingesteld ; titularis is Prof. Dr. H. Schadewaldt. 

De leeropdracht voor medische geschiedenis aan de universiteit Mainz werd in 
een ordinariaat omgevormd. Prof. Dr. Edith Heischkel-Artelt wordt titularis. 

* * 

Prof. R. Herrlinger, tot nog toe ordinarius voor de geschiedenis der geneeskunde 
te Wiirzburg, werd te Kiel tot ordinarius en meteen tot direkteur van het nieuwe 
medisch-historisch instituut aldaar benoerad. Terzelfdertijd werd te Kiel een leer
opdracht voor de geschiedenis der farmacie ingesteld. 

* 
De leeropdracht voor medische geschiedenis te Munster werd in een ordinariaat 

omgevormd ; titularis is Prof. Dr. K. E. Rotschuh. 
* * * 

De leeropdracht voor medische geschiedenis aan de universiteit Tiibingen werd 
in een ordinariaat omgevormd ; Prof, Dr. W . von Brunn is tot titularis aangesteld. 

* 
Prof. Dr. G. Uschmann werd benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis van de 

natuurwetenschappen bij de universiteit Jena. 
* * * 

Het is bekend dat de vroeg romantische dichter Novalis (1772-1801) ook voor 
medische aangelegenheden zeer veel belangstelling heeft betoond. Wellicht omdat 
hij vroeg en veel met geneesheren te maken had ; hij stierf immers, negenentwintig 
jaar oud, aan longtuberkulose. Zijn handschriften kwamen in 1960 in het bezit 
van de Freie Deutsche Hochstift te Frankfurt-M. Tal van medische aantekeningen 
bevinden zich in het fonds; zij stammen uit de laatste twee levensjaren van de 
dichter. Een uitgave van zijn voUedige werken wordt voor 1963 in het vooruit-
zicht gesteld : daarin zullen voor de eerste maal bedoelde medische aantekeningen 
verschijnen. De uitgave wordt bezorgd door een Duitser en een Australier. 

* * * 
Op 13 mei 1962 overleed te Rome na een korte ziekte Roberto Almagia, professor 

emeritus van geografie aan de Universiteit te Rome. Hij werd te Firenze geboren 
op 17 juni 1884 en was o.a. lid van de Accademia Nazionale dei Lincei (Rome) 
en van de Academie Internationale d'Histoire des Sciences. Almagia publiceerde 
talrijke studies over de geschiedenis van de geografie en van de kartografie, o.a. 
Monumcnta Italiae Cartographica (Firenze, 1929), Gli Italiani primi scopritori 
dell' America (Roma, 1937), L'opcra geografica di Luca Holstenio (Citta del 
Vaticano, 1942), Monumcnta Cartographica Vaticana (1944, 1948, 1952), 
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