
NIEUWTJES UIT DE HISTORISCH-WETENSCHAPPELIJKE 
WERELD 

Op 1 april 1960 was het honderd jaar geleden dat te Gent Jozcf Guislain, de 
bekende psychiater overleed. Dit feit werd in zijn stad gememoreerd : 1°) met een 
lezing van L. Elaut over « Jozef Guislain. psychiater, filantroop, politikus en fla-
mingant > voor de Vlaamse Kultuurkring, op 16 januari 1960; 2°) met een lezing 
van Dr. A. Evrard over « Jozef Guislain, honderd jaar na zijn overlijden > voor de 
St.-Lukasgilde, op 23 maart 1960; voorts gaf Dr. A. Evrard een kollege over 
Guislain in de Psychiatrische Kliniek van de universiteit; 3°) met een artikel van 
P. Kluyskens over « Een eeuw geleden stierf de grote alienist en filantroop Jozef 
Guislain » in De Gentenaar van 10 april 1960. 

De Verhandelingen Ken. VI. Ac. Geneesk. XXI, 1959, nr. 3-4 brengen de lezingen, 
gegeven op het Internationaal Symposium over geneeskundige opleiding, in deze 
geleerde vereniging gehouden op 6 december 1958. De woordvoerder uit Nederland 
verklaarde te willen aanvangen met het citaat van Nederlands grote dichter uit het 
verleden Vondel : « In t verleden ligt het Heden, In het Nu wat komen zai ». 

Mogen wij. ter voorlichting van de hooggeleerde, er op wijzen dat deze dichter-
lijke woorden niet van Vondel, maar van Bilderdijk zijn. Zomaar een gocde 150 
jaar verschil. 

) * * 

In « Le Scalpel » nr. 1, van 2 januari 1960, vertelt Dr. O. Dauwe uit Antwerpen 
over wat hij noemt « Scenes mouvement^es et tragiques de la pratique midicale >. 
Hoewel deze bijdrage niet behoort tot het algemeen aanvaarde domein van de 
medische geschiedenis, brengt zij toch het relaas van belevenissen uit de eerste helft 
van de twintigste eeuw, die tot de rarissima van een medische praktijk behoren. 

* < » 
:• 

Een zeer belangrijke en oorspronkelijke technisch-anatomische studie, onder de 
naam van Cava Vitalia, uit het Leuvens Anatomisch Instituut, geldt de weergave 
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van de holtcn van het menselijk organismc : hersenventrikcl.'i, hartkamer.s, darm-
lumino, cnz. De inleiding tot deze studie stipt aan (biz. 17) dat « het jaar 1954 is 
voorbijgcgaan, het vierde eeuwfeest van het overlijden van Andreas Vesalius ». 

Laten wij de geleerde samensteller van Cava Vitalia er eerbiedig attent op maken, 
dat Vesalius stierf in 1564 en dat de vierde vereeuwing van het overlijden van de 
grote anatoom nog niet voorbij is, maar nog komen moct. in 1964. 

* 

In dc Socicte Frani;. d'Histoire de la Medccine gaf Dr. L. Elaut, op 23 april 1960, 
een lezing over hot iatijns beiijmd (4609 hexameters) hygienisch traktaat van E. L. 
Geoffrey : Hygiene sire Ars dc Conservanda Sanitate (1771). 

Sinds enige jaren organizeert de vereniging Les Entrcticns dc Bichat, in de Sal-
potricre, ter gclegenhcid van haar jaarkongres, een tentoonstelling van merkwaar-
dige medisch-historische dokumenten : boeken, verluchtingen, npparaten. instrumen-
ten, dossiers, manuskripten, per.soonlijkc herinneringon bctreffendc een groot medi-
cus, een genccskundig tijdperk, een cntdekking, cnz. In 1959 ging het over de ge-
neeskunde van het verre oosten ; een unicura van schatten. r irissima en curiosa uit 
alle wcrelddelen werd daar samcngebracht van 4 tot 11 oktober. In 1960, omstreeks 
dezelfde datum, wordt de tentoonstelling, de negende uit de recks, gewijd aan Vin-
centius a Paulo en zijn medi.sch-karitatief wcrk. 

I * * 

* 
Op dc tentoonstelling Bloem en Tuin die in het Gents Museum voor Schone 

Kunsteii, tegelijkertijd met de Floralien van april-moi 1959 plaats had, werd een 
mooie stand opgesteld waarin oude plantenboeken werden uitgestald. Er was o. m. 
een Franse uitgaaf van Dodoens Cruydtbocck, anno 1557 ; voorts kruidboeken van 
Lobelius en Clusius. Voor wie belang stelde in de geschiedenis van de boekver-
luchting. was er op deze expositie wel het een en het nnder merkwaardigs te zien. 
Men kan het natuurlijk allemnal in onze vaderland.se biblioteken weervinden, 
maar het werd hier overzichtelijk samcngebracht en won daardoor aan geaktali-
seerde waarde. (Zie ook onder Bibliografie.) 

Naar aanleiding van het 125-jarig bcstaan van de « Apathekersvereniging van 
Antwerpen > zal deze zomer in het Museum voor Folklore te Antwerpen een ten
toonstelling worden ingericht onder de titel « Farmacie in de Folklore ». Men wil 
hierin een zo volledig mogelijk overzicht geven van de rol die Antwerpen gespeeld 
heeft op het gebied van de farmacie. De tentoonstelling zal tevens een huldemani-
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festatie zijn in memoriam Oscar Van Schoor (Dendcrmonde 1873 - Antwerpen 
1936), apoteker, verzaraelaar en historicus van de farmacie. 

Op 13 februari 1960 hield Dr. P. Bocynacms voor de Bestendige Commissie voor 
de Geschiedenis der Wetenschappen van de Koninklijkc Vlaamse Academic van 
Belgic te Brussel, een lezing over « Het instrumentarium en de bibliotheek van het 
Chirurgijnsgilde te leper ». 

* 

Op het XVIIde Internationaal Congres voor de Geschiedenis der Geneeskunde, 
dat van 4 tot 14 September 1960 te Athene en te Kos zal plaats hebben, zullen 
volgende thenias behandeld worden : 1. Hippokrates en zijn school. 2. De school 
van Alexandrii;. 3. De Byzantijnsc geneeskunde. 4. Onder de rubriek « varia » zullen 
enkel lezingen toegelaten worden in zover ze betrekking hebben op de geneeskunde 
der Grieken. Voorzitter van het Congres is : Pr. Sp. N. Oeconomos, 3 rue Grivon, 
Athene, Griekcniand. 

!** ' * 

De inrichters van de Floriade, de grote bloemententoonstelling die te Rotterdam 
deze lente en zomer doorgaat en die samenvalt met de herdenking dat vier honderd 
jaar geleden Ogier van Busbeke de eerste tulpen in Europa verspreidde, hebben 
ook aandacht gehad voor de geschiedenis van de botanic. Vooreerst werd met een 
oude, door paarden getrokken postkoets de weg van Istanboel naar Rotterdam 
afgelegd, vermoedelijk dezelfde weg die de eerste tulp in de 16de eeuw heeft ge-
volgd. Verder werd er een duplicaat gemaakt van de Clusiustuin, zoals die in de 
Leidse Hortus bewaard is gebleven. Met medewerking van de Leidse Hortus en 
instanties in Israel is een afdeling ingericht gewijd aan de bloemen en planten uit 
de Bijbel terwiji Zweden zijn bijdrage aan Linnaeus wijdt. Ten slotte vindt men 
er de reconstructie van een 18de eeuwse tuin. 

Aan de Universiteit van Tennessee worden van 6 juni tot 1 juli 1960 lessen 
georganiseerd over de geschiedenis van de wetenschappen voor leraars en profes-
soren in de wetenschappen. Elke deelnemer zal a) lessen volgen over de geschie
denis van de wetenschap, b) seminariewerk leveren over de geschiedenis van zijn 
eigen vak, en c) lezingen van vier vooraanstaande historici van de wetenschappen 
bijwonen. 

* 
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Door de Association Paul Langevin werd op 30 en 31 januari te Parijs een collo
quium georganiseerd, waarop de waarde van de geschiedenis der wetenschappen 
voor het onderwijs en de opvoeding werd besprokcn. In de openingsrede zei Louis 
de Broglie o. a. : « L'introduction de I'histoire des sciences dans I'enseignement au 
niveau des etudes du second degre serait, semble-t-il, souhaitable. Elle pent faire 
reflechir des jeunes esprits sur les conditions dans lesquelles la science progresse, 
sur son passe ct sur son avenir, elle apporterait un utile complement aux enseigne-
ments d'histoire, de psychologie et de philosophic des sciences ». Uit de discussies, 
geleid door Rene Lucas, bleek de overeen-stemming onder de aanwezige specialisten 
en leraars ten voordele van het invoeren van de geschiedenis der wetenschappen 
in het middelbaar onderwijs en zelfs, « sous une forme anecdotique s>, in het lager 
onderwijs. Voor verderc gegevens, zie La Nature, mars 1960, 123-124. 

* * 
• # 

Aan de Universiteit van Californie te Los Angeles werd door het Department 
of History een spcciaal programma opgesteld voor studies in de geschiedenis van 
de wetenschappen, leidend tot de graad van doctor in de geschiedenis. lets derge-
lijks hoopt men te verwezenlijkcn aan de Universiteit van Princeton, waar door 
samenwerking van de filosofische en de historische faculteiten een programma tot 
stand kwam voor hogere studies in de filosofie en de geschiedenis van de weten
schappen. Aan de studenten zal de mogelijkheid worden gebodcn, naast lessen over 
filosofie en geschiedenis ook cursusscn in dc exacte vakken te volgen. 

Het 3de Benelux Congres voor de Geschiedenis der Wetenschappen had te Lu
xemburg plaats van 20 tot 23 april 1960. Wegens plaatsgebrek wordt het verslag 
hierover in het volgend nummer opgenomen. 
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