
N I E U W T J E S UIT D E WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE W E R E L D . 

Andr6 Pecker, die janrenlang sekretaris-generaal van de Societe Fran^aise 
d'Histoire de la Medicine was, is tot voorzitter van de vereniging verkozcn voor een 
pcriodc van twee jaar. Sekretaris-generaal wordt Th. Vetter. 

V 
De Franse anatoom en medicus-historicus Pierre Huard werd tot rector van de 

universiteit Arbidjan (Goudkust) aangesteld. Voor hem een eervoUe promotie, voor 
zijn vaderland een verlies. 

* 

Het vierde Benelux-Kongres voor dc geschiedenis der wetenschappen kwam op 
3 en 4 oktober 1964 te Leuven bijeen. De laatste namiddag werd volledig besteed aan 
Vesalius. Te Brussel werden op 13, 14, en 15 oktober 1964 Vesaliusdagen gehouden 
in het Akademienpaleis. Koning Boudewijn was op de opening aanwezig. Te dicr 
gelegenheid was er een tentoonstelling van boeken en andere Vesaliana. In verschil-
lende plaatsen van het land werden volksvoordrachten aan de Brabantse anatoom 
gewijd. Ook radio en televisie deden mce. In maart 1964 kwam een Vesalius-post-
zegel van 0,50 fr. in omloop. 

* * 

Dc Societe Internationale d'Histoire de la Medecine heeft een aanpassin aan haar 
.•itatuten aangebracht. Ook werd een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter is A. Paz-
zini (Rome), sekretaris-generaal W . Koch (Stockholm). Fr. Sondervorst (Leuven), 
na een goed gevuld ambt van sekretaris-generaal, wordt ondervoorzitter; E. 
Wickersheimer (Straatsburg) jarenlang voorzitter wordt erevoorzitter ; adjunkt-se-
kretaris is L. Dulieu (Montpellier) ; penningmeester is I. Simon (Parijs) en 
archivist A. Finot (Parijs). 

De Deutsche Gesellschaft fiir Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und 
Technik heeft voor de eerstkomende twee jaar volgend Dagelijks Bestuur: voorzitter 
Fr. Klemm (Miinchen), sekretaris F. H. Eulner (Frankfurt-Main) : penningmeester 
G. Kerstein (Hameln). Het aanstaande jaarkongres van de vereniging wordt in 
September 1965 te Liibeck gehouden. De nieuwe voorzitter is direkteur van de bibli-
otheek van het Deutsche Museum te Miinchen en leider van het Instituut voor 
Geschiedenis der Natuurwetenschappen dat aan het museum verbonden is. Klemm 
is historicus van de natuurkunde en de techniek. 

( * * 
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De universiteit van Briinn heeft een instituut voor de geschiedenis van de genees-
kunde opgericht. 
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