
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE 

WERELD 

De fakulteit der geneeskunde van de Gcntsc Universiteit, met de medewerking 
van het Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen, van het Stadsbestuur, van de 
Breeders van Licfde (Guislain-gesticht) en van de Centrale Biblioteek der Univer
siteit, houdt op 15 novembcr 1960 een plechtige akademische herdenking van Jozer 
Guislain ter gelcgcnheid van de honderdste verjaring van zijn overlijden. Een ten
toonstelling « I- Guislain » wordt opcngesteld in de Aula der Rijksuniversiteit van 
16 tot 30 november 1960. Beter laat dan nooit ! 

** * 

De Belgische Akademie voor Geneeskunde heeft, voor de eerste maal, de prijs 
Frans Jonckheere voor een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de genees
kunde, toegekend aan Prof. M. Florkin, van de Luikse universiteit, voor diens geza-
melijk werk, meer in het bijzonder voor de boeken ; Un prince, deux prcfcls, Theorie 
ccUulaire dans I'ceuvre de Theodore Schwann en Mcdecine et Medecins au pays de 
Liege. 

** * 

Het rektoraat van de Gentse Universiteit gaf de Liber Memorialis 1913'1960 van 
haar medischc fakulteit uit : 108 levensberichten en bibliografieen. Het is al met al 
een pondereus dokument van 498 bladz., dat de komcnde geslachten veel belangrijks 
bicdt om er de geschiedenis uit op te maken van wat aan en rond deze fakulteit in 
het gegevcn verloop van tijd is voorgevallen. A. Bessemans haalt een rekord, met 
20 bladzijden vol titels van wetenschappelijke bijdragen. Er zijn ook hoogleraren 
die niets schreven, of althans van wie niets vermeld wordt : de al te nederigen ! 

• * * 

Van 21 oktober tot 31 december gaat in de Albert I-Bibliotheek te Brussel een 
merkwaardige tentoonstelling van 15de- en 16de-eeuwse drukkcn door onder de titel 
« Oude Drukken uit de Nederlanden ». Reeds ecrder (van 29 aug. tot 9 okt.) werd 
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dezelfde verzameling geexposeerd in Den Haag. De boeken zijn voor het grootste 
deel afkomstig uit dc vcrmaarde bibliotheek van de hertogen van Arenberg, maar 
thans eigendom van dc Amerikaanse bibliofiel Lessing J. Rosen'wald, die de Konink-
lijke Bibliothcken van Den Haag en Brus!;el heeft aangeboden, deze kostbare druk
ken nog eon maal in hun land van herkomst te exposeren. 

Onder deze twcehonderd werken, gcdrukt tussen 1473 en 1595, zijn er verschil-
Icnde van belang voor de gcschiedeni.'; van do wetenschappcn in de Nederlanden. 
Naast een meetkundeboekje, pronostikaties en kalengiers, vindt men o. a. twee 
uitgaven van Petrus Apianus « Cosmographic » door Gemma Frisius, verder her
baria, distilecrboekjcs, werkjes over artsenijbereidkunde, bijv. een Nederlandse ver-
taling van werk van Hicronymus Bruns:hwig en van Paracelsus. Ook enkele ge-
neeskundige tractaten verdicnen een bijzondcre vermelding, o. a. « Dat Regiment 
der Ghesontheyt » (Antwerpen, c. 1510) en « Een excellent tracktaet leerende 
hoemen alle ghebreken der pocken sal moghen ghenesen... ghetoghen uut den 
boccken de.";... Theophrastus Paracelscs » (.Antwerpen, 1553). Van deze beide 
werkjes is het hier geexposeerde exemplaar het enig bekende. 

* 

Onze medewerker dh. E. Prison •w.erd om zijn verdiensten als micrograaf en 
schrijver van belangrijke publikaties over de geschiedenis van de microscoop Ho
norary Member benocmd van de sedcrt 1865 te Londen bloeiende Quekett Mi
croscopical Club. 

Tijdens de Geneeskundige Dagen te Antwerpen werd een zitting gewijd aan 
« Geschiedenis en Geneeskunde ». Op zondag 25 September 1960 werden volgcnde 
lezingen gehouden : J. van Lcnnep over « Het 14de bock van Plinius de Oude », 
P. Janssens over « De Vcnusbceldjes en de gemiddelde levensduur in de prehisto
ric » en J. Pines over « Des medecins juifs au service de la Papaute du Xlleme au 
XVIIeme siecle ». 

** 

Op 21 juli jl. werd te St. Hubert in een complex uit de XVIIIde eeuw waarin 
zich de laatste hoogoven met houtskool bevindt, het museum van de oude metaal-
bewerking geopend. In het museum zijn voorwerpen die verband houden met de 
smederij in vroeger tijden, een dokumentatie over de ontwikkeling van de ijzerbe-
werking en twee zalen die gewijd zijn aan de oude ambachten in de Ardennen. 

Het Utrechts Universiteitsmuseum is dank zij de aankoop — met behulp van de 
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Ned. Maatschappij tot bevordering der Tandheclkundc en andcre tandheelkundigc 
organisatics — in het bezit gekomen van de unieke verzameling van de in 1947 
overleden hcer Kalman Klein. De verzameling b-cvat een duizcndtal boeken tussen 
1530 en 1885 over tandheelkunde verschenen, d. i. de hclft van de gekcnde littera-
tuur uit die pcriode. Daaronder vindt men het in hot duits gcschrevcn « Zene Artz-
ney » van 1546, waarvan slechts drie e.vemplarcn bckend zijn en het « Libellus de 
dcntibus s> van Bartholomaeus Eustachius te Venetie ver.schenen in 1563. De collec-
tie bevat verder een 250 prentcn met tandheelkundigc voorstcllingen, waaronder 
karikaturcn o. a. van Daumier. Bovcndicn bcvindcn zich in de verzameling een 
500-tal oude tandheclkundige instrumenten. oude extraktie-tangen, de z.g. pelikanen 
en tandsleutels, tandcnborstels. tongschrapers en tandenstokcrs. Tot de belang-
rijkste stukken behoort een mooi kistje met instrumenten, dat toebehoord heeft aan 
en gebruikt werd door Maria Theresia, aartshertogin van Oostenrijk. 

' * 

Op 5 en 6 november 1960 had te Breda de najaarsvergadering plaats van het 
Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschap' 
pen. Een groot aantal deelnemers uit het zuiden was aanwezig. 

* 

Te Londen had van 28 tot 30 September 1960 het eerste Brits Kongres voor de 
Geschiedenis van de Geneeskunde en de Farmacie plaats. Het algemeen tema luidde : 
de evolutie van de mcdische praktijk in Groot-Brittanjc. Er was een historische 
tentoonstelling aan hot kongres verbonden. Lord Cohen of Birkenhead sprak een 
merkwaardige slotredc uit. De verhandelingcn van het kongres zullen in het voorjaar 
van 1961 verschijnen bij Pitman Medical Publishing Company Lim, tegen de prijs 
van 25 sh. 

** 
* 

Te Parijs werd op 28 oktober 1960, in een speciale zitting van de Socicte d'His-
toire de la Mededne, Dr. E. Wickesheimer, de nestor onder de beoefenaars der 
historia medica, gehuldigd ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. 
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