
NIEUWSJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE 

WERELD 

Te Gent overleed, 64 jaar cud, op 17 maart 1961, Professor Jan van de Velde, 
die er titularis was van de vrije cursus « Franz Jonckheere » in de geschiedenis van 
de geneeskunde. 

0* * 

Otto Loewi, die met Dale in 1936 de Nobel-prijs in de fysiologie en de genees
kunde ontving, vertelt in zijn autobiografie hoe hij, in 1938, voor de Nazi's Wenen 
moest verlaten, en te Brussel ecn werkkring vond. In onze hoofdstad maakte hij 
kennis met een vooraanstaande franstaligc dichteres, die niets afwist van het be-
staan van de beste Zwitserse duitsschrijvende poeten, en nooit de naam gehoord 
had van Felix Timmermans, die op cnkele uren afstand van Brussel leefde. Loewi 
schrijft dat het een van de teleurstcllingen uit zijn leven was. 

#* 

De University of Wisconsin heeft, voor een periode van vijf maand, een beroep 
gedaan op Professor ]. Steudel uit Bonn, als gastprofessor in de geschiedenis van 
de geneeskunde. 

Het tiende Internationaal Kongres voor de geschiedenis der wetenschappen zal 
plaats grijpen in de Verenigde Staten, te Ithaca, N.Y. en Philadelphia, Pa. van 26 
augustus tot 2 September 1962. Sekrctaris is Prof. Mevr. C. Doris Hellman. Voor 
alle inlichtingcn kan men zich wcndcn tot : The Secretary Xth International Con
gress of the History of Science, Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A. 

m 

De Academic Internationale d'Histoire de la Pharmacie organiseert in samcnwer-
king met de Internationale Gesellschaft fur Geschichte der Pharmacie ter gelegen-
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hcid van het 35-jarig bestaan van de Gesellschaft een Internationaal Kongres voor 
de Geschiedenis van de Pharmade te Innsbruck van 21 tot 25 September 1961, waar-
aan pharmacie-historici uit alle landen kunnen deelnemen. Het programma van het 
Kongres wordt op aanvraag gaarne toegezonden door de Generaal Sekretaris van 
de Academie, Dr. P. H. Brans, Nieuwe Binnenweg 420 te Rotterdam (Nederland). 

Dr. P. H. Brans, de wakkere oud-voorzitter van de Kring voor de Geschiedenis 
van de Pharmacie in Benelux, vielen, om zijn verdiensten op het gebied van de 
geschiedenis der artsenijbereidkunde, volgende onderscheidingen ten deel : benoeming 
tot corresponderend lid van het Museum voor de Geschiedenis van de Pharmacie 
te Zagreb ; benoeming tot Academic Correspondiente van de Real Academia de 
Farmacie te Madrid, waarvoor hem de versierselen door de Spaanse Ambassadeur 
In den Haag persoonlijk werden overhandigd ; de toekenning van de Targa de Be-
nemerenza 1960, waarvoor de grote bronzen gedenkplaat hem werd ter hand gesteld 
door Prof. Dr. A. E. Vitolo, president van de Associazione Italiana di Storia della 
Farmacia ; de uitreiking van de gouden medaille van de Kring voor de Geschiede
nis van de Pharmacie in Benelux op de laatste vergadering van deze kring in Mid-
delburg ; benoeming tot erelid van Zuid-Gewina te Brussel op 4 maart 11. 

Tot erelid van de Kring voor Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux werd 
benoemd onze medewerker apoteker L. J. Vandewiele. 

Het Springer-Verlag (Berlin-Gottingen-Heidelberg) is de publicatie begonnen van 
een nieuw tijdschrift voor de geschiedenis van de wetenschappen onder de titel 
Archive for History oi Exact Sciences. Het wordt uitgegeven onder de redactie van 
C. Truesdell met een Internationale groep mcdewerkers, waaronder O. Becker, M. 
Clagett, I. B. Cohen, E. J. Dijksterhuis, J. E. Hofmann, A. Koyre, A. Lejeune, A. 
Maier, V. Ronchi, R. Taton, B. L. van der Waerden, enz. Het doel is de vlugge 
verspreiding van belangrijkc studies over de geschiedenis van de wiskunde en de 
exakte natuurwetenschappen. De nummers verschijnen eerder onregelmatig en krij-
gen een afzonderlijke prijs naar gelang hun omvang. Vijf afzonderlijke nummers 
vormen een volume. Het eersle verschcnen nummer bevat de volgende bijdragen : 
C. TRUEDELL, A program toward rediscovering the rational mechanics of the 
age of reason ; A. SZABO, Anfange des eukhdischen Axiomensystems (samen 106 
biz., prijs : DM 19,60). 

US 



* * * 
Het Bestendig Dotaticfonds te Antwcrpcn schonk aan het Museum Plantin-Mc-"*''!' 

aldaar, een eksemplaar van dc zcldzame Vesalius' uitgave : Anatomes totius, acre 
insculpta dclincatio etc. per Jacobum Grcvinum. Lutctiac Parisiorum 1565. Dit is een 
der Parijse uitgavcn van het in Engeland verschcnen Epitome van Vesalius met de 
koperplaten van Thomas Geminus. Het boek werd met kommcntaar voorzicn door 
de franse gcncesheer en humanist Jacques Grevin (1538-1570), die tevcns dichter 
was en een der stichters van het « theatre regulier » in Frankrijk. 

** * 
Hoe zeer de boeken van Vesalius aan opbod zijn, kan men uitmaken aan de 

prijzen die de antikwariaton voor deze werkcn vragcn. Door een Londense anti-
kwarische boekhandel worden nnil. een licht geschondcn eksemplaar van de eerste 
uitgave van het « De corporis human! fabrica », Basel 1543, en een eksemplaar van 
de tweede uitgave van hetzclfde werk, cvcnecns te Basel 1555, aangeboden aan de 
prijs van 550 engclse ponden voor ieder boek, i.e. mecr dan 77.000 F voor een boek. 

* * * 
In 1964 zal het vierhonderd jaar gcleden zijn, dat Galilei te Pisa werd geboren. 

Om dit te herdenken wordt door het Domus Galilaeana een prijs uitgcschreven van 
4.000.000 lire (vier miljoen), dc Prcmio Galileo, 1964, voor ecn studie over het leven 
en het wcrk van deze gclecrde. Dc tekst moct worden ingezondcn tussen 1 augustus 
en 30 September 1963. De toegelaten talen zijn : Duits, Engels, Frans, Italiaans, 
Portugees, Russisch en Spaans. Voor nadcrc inlichtingcn kan men zich wenden tot : 
Domus Gahlaeana, Via S. Maria 18, Pisa, Itahe. 

* 
In het Rijksmuscum voor dc Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden, 

Steenstraat lA, heeft van 1 juni tot 29 oktober 1961 ecn tcntoonstelling plaats onder 
het motto : « Uit de Kindcrjarcn van de Elcktriciteit ». Deze tijdclijke tcntoonstelling 
wil ecn overzicht geven van de ontwikkeling van dc leer der elcktriciteit van W . 
Gilbert's « De Magnete » (1600) lot Faraday's ontdekking van de elektromagne-
tische inductie in I83I. De ontwikkclingsgang wordt geillustreerd met oude instru-
mcnten, portrettcn. boeken en prenten, terwijl ook spectaal hiertoe ontworpen de-
monstratie-opstellingen de bczoekers in staat stellen zelf een aantal fundamentele 
proeven in werking te stellen. Het museum is open maandags t./m. zaterdags 10-16 
uur, zondags 13-16 uur. 

* * 

Als geschenk aan de Nijmecgse afdeling van de Kon. Ncdcrlandse Maatschappij 
tot Bevordering van de Geneeskunst, die op 6 mei II. haar 75-jarig bestaan vierde, 
stelde de gcmeente Nijmegcn de uit 1613 stammende Chirurgijnskamer aan de Grote 
Markt aldaar ter beschikking van de jubilerendc vereniging om als societcits- of 
vergadcrzaal voor hare leden te diencn. Dit eerbiedwaardig lokaal ral binnenkort 
voor die intentie gerestaurcerd worden. 
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