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Op 4 december 1960 werd in de 69e algemene vergadering van de Nedcrlandse 
patoloog-anatomenvereniging te Haarlem, het feit herdacht dat dit genootschap 40 
jaar bestaat. O. H. Dijkstra, voorzitter. gaf te dier gelegenheid een lezenswaard 
verslag van de werking, en o.m. van de evolutie der ziektekundige ontleedkunde 
in Nederland, vanaf Boerhaave tot de huidige tijd. De Nederlandse anatomo-
patologie had merkwaardige beoefcnaars, en le bracht vooraanstaande werken op 
haar gebied tot stand ; thans zoekt ze meer en meer kontakten met zustervereni-
gingen op, om haar gezichtseinder te verruimen en bij te dragen tot het groeien van 
een Europese geest onder de geleerden. 

* 

De ambassadeur van Belgie in Griekenland, graaf Geoffroy d'Aspremont Lynden, 
heeft in de nieuwe stad op het ciland Zante (of Zakynthos) het Andreas Vesa-
liusplein geopend. De oude stad werd door de aardbeving van 13 augustus 1953 
met de grond gelijk gemaakt. Het Andreas Vesaliusplein is een der mooiste van 
de nieuwe stad. Vesalius overleed in 1564 op het eiland Zante, waar hij aan wal 
was gegaan na een schipbreuk toen hij van een bedevaart naar het Heilig Land 
terugkwam. De plechtigheid had plaats in aanwezigheid van de metropoliet, dc 
prefekt. de burgemeester en andere autoriteiten, en werd bijgewoond door talrijke 
bewoners van de stad. De ambassadeur, die de toespraak van de burgemeester in 
het Grieks beantwoordde, legde de nadruk op alles wat de wetenschap van Vesa
lius verschuldigd was aan dc Hellenistische kultuur, waarmede hij vertrouwd was 
geraakt in het Collegium Trilingue te Leliven, en aan zijn rechtstreekse kennis van 
de grote denkers van de Griekse oudheid. 

Het is de bedoeling in 1964 op het Vesaliusplein een Vesaliusbeeld op te richten, 
en te Zante bij gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden 
van de beroemde geneeskundige, een internationaal kongres voor heelkunde te be-
leggen. Een plaatselijk navorser, Nikolaos Barbiani, heeft belangwekkende onder-
zoekingen verricht over het werk van Vesalius en de omstandigheden van diens 
dood. Te Zante is hij de onvermoeibare ijveraar voor de nagedachtenis van de 
grote geleerde. 

** 
* 
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In 1S6I verschecn het klassieke werk van Little On the influence of abnormal 
parturition, difficult lat>our, premature birth, asphyxia neonatorum on the mental 
and physical condition of (he child. Omdat dit honderd jaar gelcden is. liet het 
London Hospital een medallion aanbrengen in het geboortehuis van de Britse orto-
pedische chirurg. 

Orvo.";i Hetilap. het Hongaarse tijdschrift voor genceskunde, vierde in 1957 zijn 
honderdjarig jubileum. E tn van de glorietitels van het wcekblad is, dat het van 
meet af aan de zijde van Semmelweis stond, wanneer deze vrouwenarts zijn dra-
matische strijd aanbond tegcn de kraambcdkoorts. In zijn kolonnen publiceerde 
Semmelweis, in het Hongaars, voor het eerst zijn boek dat later in het Duits onder 
de titel Aetiologic des Puerpcralfiebcrs verscheen. 

** * 

De vereniging van medische afgestudeerden heeft besloten haar steun te verlencn 
aan de stichting van een muzeum voor de geschiedenis van de geneeskunde bij de 
gcnce.skundige fakultcit van de univcrsiteit Witwatersrand, te Johannesburg in 
Zuid-Afrika. 

W . J. Bishop die het tijdschrift Medical History uitgeeft, kwam tragisch om het 
leven. Het voortverschijncn van het tijdschrift komt door dit onverwacht overlijden 
in het gedrang. 

De voorzitter van de Soc. fran?. d'Histoire de la mSdecine, dr. Hahn, werd door 
de medische fakulteit van Parijs benoemd tot konscrvator van haar muzeum voor 
medische geschiedenis. 

De univcrsiteit Gottingcn heeft tot direkteur van het nieuwe aldaar opgerichte 
instituut voor de geschiedenis van de genpc-^kunde, Gemot Rath uit het medisch-
historisch instituut van Bonn, aangesteld. 

* 
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Het oude Heidelberg heeft in de schoot van zijn univcrsiteit een instituut voor 
de geschiedenis van de geneeskunde opgericht; tot bcstuurder werd Heinrich 
Schipperges, die te Kiel dezelfde leeropdracht en ambt vervulde, onlangs aangesteld. 

Een nieuw instituut voor de geschiedenis van de geneeskunde werd te Valencia 
geopend ; direkteur is Lopez Pinero die vroeger aan het instituut van Salamanca 
verbonden was. Het nieuw instituut zal ook een bulletin uitgeven, benevens een 
verzamcling van medische klassieken in het Spaans. 

** 
* 

Van 26 tot 28 oktober 1961 richtte het Nachrichtentechnische Gesellschaft in 
saraenwerking met het Physikalischen Verein Frankfurt en het VDE-Bezirksverein 
Frankfurt een bijeenkomst in te Frankfurt met als thema « 100 Jahre Elektro-
akustik » en dit ter herinnering dat het 100 jaar geleden was, nl. op 26 oktober 1861. 
dat Philipp Reis zijn uitvinding van de telefoon voor het eci-st in het Physikalischen 
Verein te Frankfurt-am-Main bekend maakte. 

* 

Ter gelegenheid van de Geneeskundige Dagen te Antwerpen werd op 24 Sep
tember een zitting g^houden waarop volgende lezingen werden voorgedragen : J. 
Van Lennep over « De rol van een geneesheer in het behoud van de kathedraal te 
Antwerpen tijdens de Franse omwenteling » ; J. Pines over « La contribution juive 
a la medecine Arabe au Moyen-Age » ; P. Jansscns over « Beschouwingen over 
de therapeutische mogelijkheden van dc prehistorische mens ». 

* 

De American Institute of Physics ontving van de Amerlkaanse ingenieur en 
filantroop Dannie N. Heineman een gift van 40.000 dollars of 2.000.000 B. F voor 
de oprichting van een Niels Bohr Library. De bibliotheek zal boeken aanschaffen 
over de geschiedenis en de filosofie van de natuurkunde en zal een centrum bc-
vattcn voor de werkzaamheden van het instituut op dit gebied. 
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