
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE WERELD 

Professor P. Huard. die gelast werd met de inrichting van de pas gestichte univer
siteit van Abdidjan (Ivoorkust) is naar zijnc lecrstoel bij de medische fakulteit te 
Renncs (Fr.) teruggekeerd. Hij organizeert er dc afdeling van de wetenschap-
geschiedenis op het 91e Congres der Societes Savantes, van 1-5 april 1966. 

Dc stichters en eigenaars van Medical History, het Engelse niedisch-historisch 
driemaandelijks tijdchrift, kunnen na negen jaar bestaan de publikatie niet langer voort-
zetten, Bijna 80 procent van de abonnementen komen uit het buitenland, en het vcr-
dwijnen van het tijdschrift zou aldus een zwaar verlies befekencn voor die tak van 
wetenschap in de Engelssprekende gebicden, alsmede voor de geneeskunde en de in-
tcllektuele standing in het Britse Rijk. Die overwegingcn hebben de kuratoren van de 
Wellcome Historical Medical Library cr toe genoopt het publiceren van Medical 
History voor hun rekening te ncmcn en voort te zetten. Het dagelijks bestuur van de 
pas opgerichte British Society for the History of Medicine wordt opgenomen in het 
redaktickomitee, en bet tijdschrift wordt haar officieel orgaan. De leden zullen voor 
hun jaargeld van £ 3 Medical History inklusiof ontvangen. Om de kosten van druk
ken en vcrzenden, die elk jaar met 10 procent toenemen, op te vangen, wordt op een 
verruiming van de Britse lezerskring gchoopt. De hcle aangclegenheid wordt voorge-
steld als een van vaderlands prestige, en een beroep wordt tot f.llc Engelse artser 
gericht ora de kans tot steun door abonneren en aansluiten bij voornoemde Societi 
niet te mis-sen. Het bleek o.m. dat heel wat .schrijvcrs van bijdragen in Medical History 
niet op het tijdschrift gcabonneerd waren. De aftredende hoofdredakteuren vonden 
dat een zeer spijtige va.ststclling. 

Op 18 oktober 1965 overleed de heer Louis Bakelants, wetenschappelijke mede-
wcrker aan de afdeling der Kostbare Werken van de Koninklijke Bibliotheek van 
Belgie. Hij was een der belangrijkste medewerkers van de Bibliotheca Belgica. waar-
voor hij ruime bijdrage leverde. Hij was een uitstekend kenner van de geschiedenis van 
het humanisme in de Renaissance en een bedreven latinist. Voor het Vesalius-nuramcr 
van dit tijdschrift (1964, p. 135 c.v.) vertaalde hij in het Nederlands Vesalius' inleiding 
tot de „Fabrica" en diens brief aan Oporinus, met ccn inleiding en toelichtingen. 

ERRATUM : 

Op p. 202 van vorige jaargang, Iste ahnca, na rcgel 11 is een regel vergeten. Men 
leze: ... wiskunde en natuurweten.schappen. Het Belgisch Komitee voor de ge.schiedenis 
der wetenschappcn, onder voorzitterschap van Prof, emeritus J. Gillis,... 
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