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Op 26 december 1960 werd te Gent de Zuid-Nederlandse 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 dc Wiele. Op •) maart 1961 zal in d? lokalon van de Ken. VI. Akademie 
te Brussel de eerste werkvergadering plaats hebben, aisook dc aanstclling van het 
definitief bcstuur. Er kwamen reeds ccn zccr verheugcnd aantal inschrijvingen 
binncn ; jaarbijdrage 100 F ; sekretariaat : Zuidgewina, p. a. L. van de Wiele, Mui-
depoort 35, Gent. 

Op II fcbruari gaf L. Elaut voor do See. Fr. d'histoire de la mcdccine tc Parijs 
een lezing over L'oeuvrc anatomique de Sauveur Morand. 

Op 20 oktober 1960 overlced de bekende historicus van dc wiskunde Quido 
Vetter. Hij werd op 5 juni 1881 te Praag geboren. Hij was professor aan de Uni-
versiteit te Praag en een tijdlang (van 1934 tot 1937) president van de Academic 
internationale d'Histoire des Sciences. In een belangrijk deel van zijn publicaties 
behandclt hij de geschiedenis van de wiskunde in Tsjechoslowakijc. 

ZUID-GEWINA 

Dc eerste algcmene vcrgadering van het pas gestichte gcnootschap voor de Ge
schiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurv-'ctenschappcn, had plaats in het 
Paleis der Acadcmien te Brussel op zaterdag 4 maart 1961. 

Prof. cm. Dr. P. van Oye nam het voorzitterschap waar en verwelkomde de 
aanwezige leden ; hij had een speciaal welkomstwoord voor de Noordnederlandse 
ledcn van GeWiNa, die eraan gehouden haddcn een delegatie af te vaardigen : 
Dr. Wittop Koning, voorzitter, Mevrouw van Cittert-Eymcrs, .sccretaris, Mevrouw 
Bruins-Oosterkamp, Prof. Dr. E. M. Bruins en Dr. Bran.-;. 

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

Er werd voorgesteld een telegram te vcrsturen aan Mevrouw Vande Velde, een 
spoedig herstel wensend aan Prof. Vande Velde, die een ernstige heclkundige ope
ratic te onderstaan had. 
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Verschillende leden lieten zich vcrontschuldigen : Apr. De Smet, Dr. Van Seve-
ren. Prof. Dr. Vande Velde, Dh. Eeckhout, Prof. Dr. Polspoel, Apr. Mattelaer, 
Apr. Supply en Prof. Dr. Evens. 

Na bespreking werd het voorlopig reglement gccdgekeurd, nadar volgendc wijzi-
gingen werden aangebracht : 

Art. 4, 4° Buitcnlandse leden, vervalt. 

Art. 6, vijf leden wordt zeven leden ; beurtelings 3 of 2 wordt 3 of 4. 

Bij toepassing van art. 4. 2° werden Dr. Wittop Koning en Dr. Brans benoemd 
tot Ereledcn van het Gcnootschap. 

De leden. door het voorlopig comity voorgcdragcn om de bcstuurstuncties waar 
te ncmen. werden zonder opmerkingen aangenomen. 

Prof. Dr. van Oye decide verder mede dat de volgende bijccnkomst zal plaats 
vinden op 7 oktober 1961 te Gent en dat voor 1962 een symposium wordt in het 
vooruitzicht gcsteld over de weten.schappelijke opbloei in de Nedcrlanden gedurcnde 
dc XIXe eeuw. 

Dr. Wittop Koning. voorzitter van GcWiNa hicld craan in zijn persoonlijkc naam 
en mede namcns zijn vereniging dc bestc wensen uit te spreken voor de groei en de 
bloci van de zustervcreniging Zuid-Gcwina. Dr. Brans dankte namcns beide pas-
bcnoemdc ereleden. 

Hierna volgde de wetenschappelijkc vcrgadering. 

Als eerste spreker hicld Dr. P. Janssens (Antwerpen) een causerie over Prehis-
torische Traumatologic. Deze flink gedokumentecrde voordracht, met hchtbcelden, 
gaf een overzicht van ongcvalsverwondingen vastgcsteld op schedds en beenderen 
uit prehistorische tijden. 

Dr. Elaut (Gent) onderhicld ons levendig over de schrijver en de mhoud van 
het zeldzame boekje « Regimen Sanitatis > van Robertas Gro.<prctius van Atrecht. 

E. H. Dr. Bockstaelc (St.-Niklaas) handelde over Hadrianus Romanus Lovanicn-
si.s. medicus en mathcmaticus, ter gelcgcnheid van de 400e verjaardag van diens 
geboortc. 

19 leden woonden dc vcrgadering bij. 
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