
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE 

WERELD 

Te Edinburg stierf op 24 december 1959 John Ritchie (gcb. 1884). Hij stichtte 
de Scottish Society of the History of Medicine in 1948 en was haar voorzitter van 
1951 tot 1954. Hij was een bekond bibliofiel en verzorgde de boekerij van het R. 
College of Physicians te Edinburg. Hij schrecf o. m. de geschiedenis van het labo-
ratorium van deze instelling, benevens zeer verzorgde bijdragen in Medical History. 

* 

Charles Singer, een van dc vruchtbaarste en beste medici historici uit het Anglo-
Saksisch taalgebied, overleed op 10 juni 1960 (geb. 1878). Hij behoorde tot een 
vooraanstaande Israelitische familie uit Londen. kende perfekt Latijn, Grieks en 
Hebreeuws, en bezat daarenbovcn een zecr uitgebreide kennis van het oud en het 
nieuw testament. Hij was van huize uit zooloog van de echtste Oxfordse stempel 
en doceerde aldaar het vak. Vanaf 1911 legde hij zich toe op de medische geschie
denis, wellicht onder invloed van William Osier; zijn eerste bijdragen golden 
Hildegard van Bingen, van wie hij tal van raanuskripten uitgaf. Singer werkte ook 
in Abyssinie, Duitsland, Malta, Saloniki, en vanaf 1920 te Londen als lektor in de 
medische geschiedenis aan University College. Hij was tevens een groot reiziger 
en bezocht vaak de Verenigde Staten voor lezingen. De bibliografie van Singer is 
even omvangrijk als belangrijk ; zijn historische traktaten zijn over heel de wereld 
verspreid, o, m. zijn Short History of Medicine, Short History of Biology, Short 
History of Science, The earliest Chemical Industry, A Prelude to Modem Science. 
Ook over Vesalius' anatomie leverde hij belangrijke bijdragen. Hij was een joviaal 
man, een schitterend causeur, een voornaam schrijver, maar bovenal een nauwgezet 
vorser, die dc medische geschiedenis en die van natuurwetenschap met oorspronke-
lijke bijdragen heeft verrijkt. 

* 

Georg Sticker wiens honderdste verjaardag in april 1960 werd gevierd, overleed 
op 25 augustus 1960. Hij was ordinarius in de geschiedenis der genccskunde te 
Wiirzburg van 1921 tot 1934. Hem vielen in zijn lang leven vcel credoktoraten te 
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beurt. Zijn rijke biblioteek en vele handschriften schonk Sticker aan zijn Alma Mater. 
Voor de beoordeling van zijn wetenschappelijk werk verwijzen wij nanr Sc, Hist. 
nr. 2, 1960. 

* 

Eberhard Stiibler overleed op 5 juli 1960 (geb. 1891) ; hij was hoogleraar in de 
geschiedenis van dc geneeskunde te Tiibingen. Hij schreef over de historische ont-
wikkeling van de ziekteverpleging een klassiek boek, voorts over de geschiedenis 
van de verloskunde te Tiibingen, over tal van Schwabische arisen van wie hij zeer 
treffendc Icvensbeelden tekende. Hij was in zijn land de laatste medisch historicus 
die nog praktijk deed. 

Joseph Gottlieb werd tot extra-ordinarius in de medische geschiedenis benoemd 
aan de universiteit van Saarland. 

*m * 

Erna Lesky werd benoemd tot bestuurster van het instituut voor medische ge
schiedenis te Wcnen, met leeropdracht in dat vak. 

K. E. Rothschuh kreeg de leerstoel in dc medische geschiedenis te Miinster toe-
gewezen; hij wordt ook direkteur van het Medizinhistorisches Institut aldaar. 

* 

Ernest Wickesheimer (Fr.) werd eredoctor der geneeskundigc fakulteit van 

Frankfurt a. Main. 

De 44ste jaarvergadering van de D. Gesellschaft fiir Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik wordt van 16 tot 20 September 1961 te Augsburg 
gehouden. 

De voorjaarsvergadering van het Genootschap voor de geschiedenis van de ge
neeskunde, wiskunde en natuurwetenschap wordt te Hardcrwijk in mei 1961 ge
houden. 
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v 
Op 26 december 1960 werd te Gent de Zuid-Ncderlandse Vereniging voor dc 

geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwctenschappen (verkort : Zuid-
gewina) gesticht. Het voorlopig bestuur bestaat uit Prof. P. van Oye, Dr. L. Elaut, 
Ap. L. van de Wiele. Op 4 maart 1961 zal in d? lokalcn van de Kon. VI. Akademie 
te Brussel de eerste werkvergadering plaats hebben, alsook de aanstelling van het 
definiticf bestuur. Er kwamcn reeds een zccr verheugcnd aantal inschrijvingen 
binncn; jaarbijdrage 100 F ; sekretariaat : Zuidgewina, p. a. L. van de Wiele, Mui-
depoort 35, Gent. 

«» 

Op 11 februari gaf L. Elaut voor de Soc. Fr. d'histoire de la modecine to Parijs 
een lezing over L'oeuvrc anatomique de Sauvcur Morand. 

* 

Op 20 oktober I960 overleed de bekende historicus van dc wiskunde Quido 
Vettcr. Hij werd op 5 juni 1881 te Praag geboren. Hij was profes.sor aan de Uni
versiteit te Praag en een tijdlang (van 1934 tot 1937) president van de Academic 
Internationale d'HisCoire des Sciences. In een belangrijk deel van zijn publicaties 
behandelt hij de geschiedenis van de wiskunde in Tsjechoslowakije. 

ZUID-GEWINA 

De eerste aigcmene vcrgadering van het pas ge.stichte genootschap voor de Ge
schiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwctenschappen, had plaats in het 
Paleis der Academien te Brussel op zaterdag 4 maart 1961. 

Prof. cm. Dr. P. van Oye nam het voorzittenschap waar en verwelkomde de 
aanwezige leden ; hij had een speciaal welkomstwoord voor de Noordnedcrlandse 
Icden van GeWiNa, die eraan gehouden hadden een delegatie at te vaardigen : 
Dr. Wittop Koning, voorzitter, Mevrouw van Cittert-Eymcrs, secretaris, Mevrouw 
Bruins-Oosterkamp, Prof. Dr. E. M. Bruins en Dr. Bran.s. 

De w.n. sccretaris Apr. L. Vandewiele gaf verslag over de voorbereidende werk-
zaamheden, alsook over de kastoestand. 

Er werd voorgesteld een telegram te versturen aan Mevrouw Vande Velde, een 
spoedig herstel wensend aan Prof. Vande Velde, die een ernstige heelkundigc ope
ratic te onderstaan had. 
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