
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE WERELD. 

De najaarsvergadering van het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, 
Wiskunde en Natuurwetenschappen had plaats tc Hoorn op 23-24 oktober 1965. 

De jaarvergadering 1966 van de Deutsche Gcsellschaft fiir Geschichte der Medizin 
und der Naturwisscnschaft heeft te Brunschwcig plaats, onmiddelhjk in aanslui
ting op het kongres van dc Soc. Int. d'Hist. de la Medecine dat te Berlijn-W ge
houden wordt op 22-27 augustus 1966. 

Ernest Wickersheimer. jarcnlang voorzitter van de Soc. Int. Hist. Medecine 
overleed op vijfentachtigjarige leeftijd. Tot zijn laatste Icvensweken beef hij zeer 
aktief en kwam o.m. op alle Franse en Duit.se kongressen. Zijn levenswerk is de 
Dictionnaire biographique des Medecins en France au Moyen-Age, dat in 1936 ver
scheen. Ofschoon doctor in de geneeskunde, werd Wickersheimer archivaris en bi-
bhothekaris bij de Sorbonne, en van 1919 tot 1950 hoofdbibliothekaris aan de uni
versiteit te Straatsburg. Deze laatste benoeming was enigszins een vergoeding voor 
het niet in aanmerking komcn voor een leerstoel in Parijs. Wickersheimer was door 
Karl Sudhoff te Leipzig in de medisch-historische discipline geschoold. Hij was een 
man van grote eenvoud, dienstvaardigheid en de beminnelijkheid zelf. Met hem 
verliezen de Franse medici-historici hun nestor. en meteen hun meest vooraanstaande 
en bekwaamste vertegenwoordiger. 

Aan de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis ontvielen in de zomer 1965 een 
drietal bekende beoefenaren. 

C A . Crommelin, die in 1910 tc Leiden uit het laboratorium van Kamerlingh-Onnes 
promoveerde, wijdde met voorhefde zijn historisch werk aan de Nederlandse natuur-
kundigen van zeventiende en achttiende eeuw : Leeuwenhoek, van Musschenbroek, 
Huygens. In 1947 werd het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der natuurweten
schappen te Leiden geopend met Crommelin als eerste direkteur. Daar werden de 
oude instrumenten van de zolders der laboratoria en klinieken ondergebracht, en 
voor het nageslacht bewaard. Met nog enkele kollega's had hij het initiatief daartoe 
genomen en belangstelling voor het opzet gewekt. Men noemt hem een der pioniers 
van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. 

Edw. Jan Dijksterhuis overleed op de leeftijd van drieenzeventig jaar. Hij was 
doctor in de wiskunde. Eerst leraar H.B.S. te Tilburg, vanaf 1953 hoogleraar in de 
geschiedenis van de exakte wetenschappen te Utrecht, en later ook te Leiden. 

In Nederland was Dijksterhuis een zeer gezien en invloedrijk man; hij was o.m. een 
der redakteuren van De Gids en lid van de Onderwijsraad. Hij was mede-uitgever 
der opera omnia van Chr. Huygens en van S. Stevin. In 1952 kreeg hij vcxjr zijn 
boek « De mechanisering van het wereldbeeld », de P.C. Hooftprijs, staatsprijs voor 
lctterkunde. Hij was een stylistisch bijna volmaakt schrijver, en blonk evenzeer uit 
als voordracht- en lesgever. Hij was lid van de Kon. Ned. Akademie voor Weten
schappen en ontving in 1962 dc George Sarton-medaille vanwegc de American 
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Society for the History of Sciences. Onbetwi.st was hij Nederlands bcste bcocfe
naar van de geschiedenis van de natuurwetenschap, en zijn afsterven maakt er al
ien bewust van dat deze branchc als het ware onthoofd werd. 

Joh. A. Vollgraff overleed, 88 jaar oud. Zelf ingenieur en wiskundige, was hij 
de zoon van een classicus. Zeer vroeg wijdde hij zich aan de geschiedenis van zijn 
vak. Hij was hoogleraar aan de eerste Vlaamse Universiteit te Gent van 1916-1918. 
Zijn levenswerk is de uitgave van Huygens Oeuvres completes, waarvoor hij alle 
manu.skripten bewerkte en ccn voUcdige biografie (387 biz) opstelde. Hij was de 
laatste overlevcnde oprichter van het Genootschap voor Gesch. der Geneeskunde, 
Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij was de bescheidenheid zelf. 

In de loop van de maanden november en deccmber 1965 wordt in de univer-
siteitsbiblioteek door de Vereniging van het Wetenschappelijk Personeel Rijks
universiteit Gent een didaktische tentoonstelling opgericht, gewijd aan de weten
schappelijke betekenis en de vcrwezelijkingen van de geneeskunde in de negentien
de eeuw. 

Op 29 oktober 1965 werd het nieuwe tehuis van het museum voor de Geschie-
nis der Wetenschappen in de Gentse Universiteit opengesteld, in de aanwezigheid 
van dc Minister-Staatssekretaris van Wetenschap en kultuur. Prof. P. van Oye 
bracht dier gelegenheid de historick van het Museum in herinnering. Het museum is 
gelegen in het stadscentrum. vlak bij de Aula. Mecr 9, Gent. 

In de Westduitse Republiek wordt de geschiedenis van wetenschappen in de vol
gcnde instituten en ordinariaten gedoceerd : 

1. Geneeskunde: Berlijn, Bonn, Diisseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt-Main, Frei
burg. Giessen, Gottingen, Hamburg, Heidelberg, Kiel, Keulen, Mainz, Marburg 
Miinchen, Miinster, Saarbriicken-Hamburg, Tiibingen, Wiirzburg. 

2. Natuurwetenschap: Bonn. Frankfurt Main, Gottingen, Hamburg, Mainz, Miin
chen, Tiibingen. 

3. Farmacie: Braunschweig. Kiel, Marburg, Miinchen. 

Dc Duit.se vereniging voor de geschiedenis van de diergeneeskunde hield haar 
tweede symposium te Hannover op 21 mei 1965. 

In het kader van de Nederlandse Vakantielessen die te Leuven werden gehouden 
van 23 tot en met 26 augustus 1965. werd een lessencyclus ingeschakeld over de ge
schiedenis van enkele wetenschappelijke disciplines. Door A. Louis werden 4 lessen 
gegevcn over de geschiedenis der plantkunde, door L.J. Vandewiele 2 lessen over 
de geschiedenis der artsenijbercidkunde en door P. Boeynaems 2 lessen over de 
geschiedenis der geneeskunde. 
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Aan de Rijksuniversiteit te Gent, fakulteit Geneeskunde, herneemt Dr. L. Elaut. 
lektor, zijn vrije kursus in de Geschiedenis van de Geneeskunde, genaamd „Fr. 
Jonckheere". 

De lessen worden gegevcn in het auditorium van de Inwendige Khniek, Pasteur-
dreef 2, telkens de maandag van 17.30 u. tot 18.30 u., op volgende datums en vol
gens onderstaand programma. 
11 oktober 1965 : Geneeskunde in de prehistoric. 
18 oktober 1965: Asklepios en zijn eredienst. 
25 oktober 1965 ; Homerische geneeskunde. 
8 november 1965 : Hippokrates en zijn werken. 

22 november 1965 : Griekenlands wijsgeren in de geneeskunde. 

6 deccmber 1965 : Allervroegste renaissance geneeskunde. 
13 deccmber 1965 : Een beroemd en berucht hospitaal : De Parijse Salpetriere. 
3 januari 1966 : Botanic en mineralogie in de geneeskunde. 

10 januari 1966 : Letterkundigen en geneesheren. 
17 januari 1966 : Sociale geneeskundigen in Vlaanderen. 
24 januari 1966 : Geschiedenis van de tuberkuloze. 
31 januari 1966; Twee grondleggers van de psychiatric: Kracpelin en Bleuler. 

7 februari 1966 : Geschiedenis van de tandheelkunde. 
14 februaril966 : Semmelweis en de kraambedkoorts. 

In het Stedelijk Museum van Kortrijk werd van 6 tot 22 november 1965 een ten
toonstelling gehouden onder het motto „Farmaceutisch Kunstbezit in Zuid West-
Vlaanderen ". Alhoewel, zoals het motto aangaf, deze tentoonstelling beperkend was, 
werd de bezoeker getroffen door de grote en rijke keuze van het tentoongestelde, do-
kumenten, boeken, apothekerspotten, vijzels, farmaceutische varia, meestendeels uit 
privaat bezit. De geillustreerde en keurig gedrukte catalogus, samengesteld door ap. 
B. Mattelaer en met kommentaar voorzien door Dr. ap. L.J. Vandewiele, was voor de 
bezoekers van deze tentoonstelling een uitstekende gids. 

Ledenvergadering van Zuid GeWiNa op 27 november 1965. 

De Heer Voorzitter Prof. Dr. P. van Oye opent de vergadering, die plaats vindt 
in het museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Korte Meir 9, te Gent. 
Hij verwelkomt de 25 aanwezigen en verontschuldigt Dr. Brans, Mevr. Dr. van 
Cittert-Eymers en Ir. Swartele, die verhinderd waren. 

Tot genoegen van de aanwezige leden deelt de voorzitter mede, dat in de bestuurs-
vergadering van 10 juni 1965 beslist werd, in het vervolg de publikaties van de 
leden, welke handclen over de geschiedenis van de wetenschappen, aan de overige 
leden te schenken. Dit in de mate van het mogelijke en mits de leden hun jaar-
lijkse contributie betaald hebben. 

De voorzitter feliciteert Prof. Ir. Quintyn, om de prachtige realisatie van het nieuwe 
Museum voor de Geschiedenis der Wetenschappen. 

Na lezing en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, wordt het 
woord verleend aan Prof. Dr. L. ELAUT, die handelde over de Franse Vesalius-
vertaling van Prof. J. Verschaffelt 1924. Hij deelt mede dat Verschaffelt als .secretaris 
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van de Hollandse Societeit van Wetenschappen te Haarlem deze vertaling aangevat 
heeft, waarvan slechts een 40 bladzijden in druk zijn verschenen. Prof. Elaut spreekt 
zijn onverdeeld respect uit voor dit werk en aarzelt niet de Vlaming Verschaffelt 
als een Latijn-Franse taalvirtuoos te bestempelen. Een geanimeerde bespreking, 
waaraan vooral Dr. Wittop Koning en Prof. Gillis dcelnamen, volgde deze uiteen-
zctting. 

Daarna werd het woord gegevcn aan Prof. Ir. J.B. QUINTYN. Spreker handelde 
over Neo-Wetenschap en Humanisme. Hij synthetiseert de hele problematiek van de 
biologic in vier vraagstukken: 

1. — wat betekent het leven ? 
2. — hoe is het leven ontstaan? (niet: , ,waarom?') 
3. — uit wat bcstaan en hoe verlopen de levensmechanismen zoals de verwek-

king, het groeien, de ziekten, het denken, het gevoelen, het voortplanten 
en het sterven ? 

4. — is het leven beperkt tot onze aarde ? 

Het valt op dat vraagstuk nr. 3, op weinig na, de totaliteit van ons wetenschap-
pelijk-biologisch patrimoium innecmt. Die onevenwichtige toestand van zaken kan 
hoofdzakelijk toegeschreven worden aan het antropocentrisch denken, d.i. aan het 
feit dat de mens zich voorstelt — bewust of onbewust — het middelpunt van de 
kosmos te zijn. W a t vandaag geheten wordt ..neo-wetenschap " wil daaraan ontsnap-
pen en stuurt daardoor het humanistisch denken nieuwe wegen op. Als voorbeel-
den daarvan worden achtereenvolgens onder de loep genomen: het optimistisch 
humanisme van Julien Huxley, het analytisch humanisme van B. Rus.sell en het tra-
gisch humanisme van Jean Rostand. Deze drie, in het licht van deze „neo-wetenschap" 
monden aldus uit in ofwel anti-humanisme, ofwel supra-humanisme. Daarenboven 
moet van alle humanisme uiteraard gczegd worden dat zij alle geocentrisch afgestemd 
zijn net als de astronomic bv. voor Copernicus. W a a r ten slotte het bestaan van het 
leven buiten de aarde, wiskundig gezien, hoogst waarschijnlijk is, suggereert spreker 
dat op het wetenschappelijk vlak, de tijd gekomen is om niet alleen te denken aan de 
toekomst van ,.de mens " maar ook en wel aan de toekomst van „leven", tout court. 

Als volgende spreker trad op Prof. Dr. M. THIERY met het thema : verlostang, 
hefboom en vacuum-extractor. De ..redding van het geklemde hoofd " is het hoogtc
punt van de 18e-eeuwse verloskundc. De oplossing van dit netelige probleem moet 
worden toegeschreven aan de vrijwel gelijktijdige introductie in de obstetric van de 
drie verschillende werktuigen : tang, hevel en vacuum-extractor. Die instrumenten. 
hoewel gelijktijdig in gebruik. hebben een ongelijk succes gekcnd. Daar waar de 
obstetricus de verlostang niet meer zou verlaten, viel de hevel, na meer dan ander-
halve eeuw met enthousiasme te zijn gebruikt, in de tweede helft van de 19e eeuw 
geleidelijk in onbruik. Sinds circa 50 jaar maakt dit instrument geen deel meer uit van 
verloskundig instrumentarium. Hoewel reeds in 1708 voor het eerst het luchtledige in 
de verloskundc werd gebruikt, duurde het tot 1849 vooraleer een min of meer bruik-
baar instrument werd geconstrucerd. Weer zal een eeuw voorbijgaan voor men tot 
een echte „extractor " zal komcn. Spreker illustreerde zijn voordracht met dia's. 

Met een bezock aan het nieuwe Museum voor de Geschiedenis van de Weten-
-schappcn, werd deze welgslaagde vergadering besloten. 
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