
NIEUWTJES UIT DE HISTORISCH-WETENSCHAPPELIJKE 
WERELD 

Waar in 1961 er in de Duitse Bondsrepubliek zes leerstoclen bestonden voor de 
geschiedenis van de geneeskunde (Bonn, Frankfurt. Gottingen, Heidelberg, Miin
ster, Mtinchen) werden er onlangs nog zeven andere opgericht (Berlijn, Dusseldorf, 
Freiburg, Hamburg, Kiel, Mainz en Tubingen) terwijl er in 1963 nog een voorzien 
wordt te Marburg, Met de leerstoel te Wenen en die tc Zurich, beschikt het Duitse 
spraakgebied thans over zestien lecrstoelen voor de geschiedenis van de geneeskunde. 

* * * 

De Zwitser Ch. Lichtenthiiler, de bekende Hippokrates-specialist, werd tot hoog
leraar in de geschiedenis van de geneeskunde te Hamburg benoemd. 

* 

Walter Artelt, hoogleraar in de medische geschiedenis te Frankfurt a. Main, 
werd voor het akademi.sch jaar 1962-63 tot rektor van de universiteit aldaar ver-
kozen. Na prof. Steudcl te Bonn is het de tweede maal in korte tijd dat een medicus-
historicus tot het rektoraat van een Duitse universiteit wordt geroepen. 

* 

De Deutsche GescUsch. f, Ge.schichte d. Medizin heeft van 1959 tot 1962 haar 
ledcnaantal van 300 tot 400 zien aangroeien. 

* * * 

De jaarvergadering van de D, Ges, Geschichtc d. Medizin heeft van 28 Septem
ber tot 2 oktober 1963 te Schaffhausen (Zw.) plaats, 

p i c * 

De Sudhoff-plakette voor 1963 werd toegekend aan Professor Schimanck, histo-
ricu.s van de technische wetenschappen, ter gelegenheid van zijn 75e vcrjaardag. 

* * * 

In de Bclgi-sche Radio werden in de maand april en mei 1963 door L, Elaut vier 
lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde gehouden, 

* 

Het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuur
wetenschappen bestaat vijftig jaar, Dit jubileum wordt op 8 en 9 juni 1963 te 
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Gorinchem gevierd ; het was immers door een inwoner van die stad dat het Ge
nootschap ten jare 1913 werd opgericht. 

* 

Prof. Dr. E. J. Dijksterhuis heeft, na de Sudhoff-mcdaille, de George Sarton-
medaillc voor zijn werk op het gebied van de geschiedenis der natuurwetenschap
pen ontvangen. 

r** 
De Leonardo da Vinci-medaille werd door de Society for the History of Tech

nology (U.S.A,) toegekend aan Prof. E)r. R. J. Forbes. Het was de eerste maal 
dat deze medaille werd uitgereikt. 

Ingcricht voor de Bcnelux-landen, wordt onder de auspicien van de Academic 
Internationale d'Histoire de la Pharmacic en in samenwerking met het Internationale 
GeseUschaft fiir Geschichtc der Pharmazie van 17 tot 21 September 1963 het In-
ternationaal Congres voor de Geschiedenis van de Pharmacic te Rotterdam ge
houden. Inschrijvingen hiervoor dienen te geschicden voor 1 juli 1963. Bijkomende 
inlichtingen worden graag verstrekt door dc organisatoren van het kongres p / a 
Dr. P. H. Brans, Nieuwe Binnenweg 420, Rotterdam W . 

4< 

Tot bestendig sekretaris van de Union Mondiale des Societes d'Histoire de la 
Pharmacic, werd Dr. P. H. Brans, apotcker te Rotterdam, aangestcld. 

I * * * 
In de loop van de maand oktober zal te Wakken, zijn gcboortedorp, de 400ste 

verjaring herdacht worden van de gcboorte van dc kartograaf en graveur Jodocus 
Hondius of Joost de Hondt (1563-1612), Het hgt in de bedoeUng van Zuid GeWiNa 
zijn najaarsvergadering te laten samenvallen met dc feestviering die dan aldaar zal 
gehouden worden, 

* * * 
Te Brussel is een vereniging gesticht die zich tot doel stelt de geschiedenis van 

het ziekenhuiswezen te bevordercn. Elk jaar zullen er Annalen uitgegeven worden 
met studies over dit onderwerp. Het sekretariaat is gevestigd : Hoogstraat 298A, 
Brussel. 

* * * 
Op 1 mei 1962 overleed de PooI.se historicus van de scheikunde dr. Bmilian 

Franciszek Ostachowski (geb. in 1890). Lange jaren onderwees hij scheikunde in 
zijn geboortestad Krakau. Naast verschillendc studies over de geschiedenis van de 
chemie in Polen publiceerde hij enkele bijdragen over van Helmont : « Van Helmont 
i jego system przyrodniczo-lekarski » (Van Helmont en zijn medisch-natuurwe-
tenschappclijk systeem) in : Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oras Historii 
Nauk Przyrodniczych, 10, 1929 en « Jan Baptysta van Helmont i jego filozofia 
przyrody » (Van Helmont en zijn natuurfilosofie), Krakau 1932. 
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