NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE
WERELD
Profes.sor L. Pasteur Valery-Radot, de bekende Parijse internist en kleinzoon
van Louis Pasteur, heeft heel het Pastcurarchief dat in zijn bezit was en waaruit
hij tal van publikaties in de loop van de Iaatste vijftig jaar had bezorgd, aan de
Bibliotheque Nationale te Parijs afgestaan.

De oorspronkelijke verzameling van alle voorwerpen uit Gregor Mendels nalatenschap. die na de eerste wereldoorlog in het Augiistijnenkloo.ster te Brunn was
aangelegd en als museum Mendelianum bekend staat. werd na dc ontbinding van
het klooster in I960, naar het Moravische muzeiim overgebracht en er bewaard.
Plannen worden uitgewerkt aan alles wat op de grote bioloog-geneticus betrekking
heeft. een passende behuizing te bezorgen. en een historisch instituut met ruime
tentoonstellingskamers, biblioteek, archief, en zo meer daarrond aan te leggen,
waarvan de geschiedenis der genetika het hoofdtema vormt.

*
Van 21 tot 23 oktober 1964 had te Breslau het tweede internationale Joh. Ev.
Purkinje-symposium plaats met een in hoofdzaak Poolse, Duitse en Tsjechische
deelname, Het ging er uitsluitcnd over het tema « Purkinje » dat nog ver van
uitgeput schijnt te zijn. Het eerste symposium had in 1959 plaats.
• • *

Dr. Mirko Grmek uit Zagreb werd voor 1963-1965 belast met een leeropdracht
over de geschiedenis der biologi.sche wctenschappen aan de Ecole Pratique des
Hautes Etudes te Parijs. Voorts is hij ook tot redakteur van de Archives Internationales d'Histoire des Sciences aangesteld.
• •
1964 was een Vesaliusjaar, een Shakespearejaar, en een Galileijaar. In 1564
werd deze grote fysicus te Pisa geboren. Herdenkingen van de gebeurtenis hadden
tc Miinchen, te Hamburg, te Firenze en te Pisa plaats, met een meestal internationale en meertalige bezetting van het voordrachten- en symposiumrepertorium.
De hoofdbrok was een expositie van alle mogelijke Galileidokumenten en -instrumenten te Firenze.

*
Van 24 tot 26 augustus 1964 had te Hamburg een druk bezocht symposium
over de a.stronomische historiografie plaats, onder het afwisselend voorzitterschap
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van Bernard Sticker (Hamburg) en P. G, KuUkovsky (Moskou). Het was de
eerste samenkomst van die aard. Het opzet was zeer breed : alle problemen van de
astronomische historiografie bespreken, verzamelen en ordenen van historische dokumenten en instrumenten, universitaire belangstelling voor de geschiedenis van
het vak wekken, astronomen en astrologen uit de praktijk samenbrengen, in een
breed publick binnendringen. Er waren mededelingen uit Praag. Aarhus, New York.
Cambridge, Firenze, Cambridge (U.S.A.), New Haven, Leningrad. Jed^zejow
(Polen), Berlijn, Moskou, Miinchen. enz. (uit Frankrijk niets gevonden). In dc
Duitse pers heeft het kongres stof opgewaaid.

**
*
Een andere wetenschappelijk-historische gebeurtenis die veel stof opwaaide, was
de 103e samenkomst van de Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Artze, te
Weimar van 4 tot 9 oktober 1964 : 2000 deelnemers waarvan 1200 uit de Bondsrepubliek. Men moest hun tot in Jena en Erfurt onderdak bezorgen ; het Deutsche
Nationaltheater, waar de vergaderingen gehouden werden, hood geen voldoende
plaats aan de opgekomenen. Er was o.a. een lezing van Jacques Roger (Poitiers)
« Over de vergelijkende biologic in de Jardin du Roi en in het Hertogdom W e i mar ». Buffon en Goethe waren de grote figuren uit het ene en uit het andere
centrum. De feestrede door Hans Schimanck, ging over Galilei (1564-1964). Christiane Vulpius. die onder alle opzichten Goethe het leven heeft veraangcnaamd,
maakte in het bijzonder. en onder grote toeloop, het voorwerp uit van een met
lichtbeeldcn rijk gedokumenteerde lezing in het Goethemuzeiim zelf. De samenkomst moet luidens alle rapporten een wetenschappelijk-historisch, muzikaal en
teatraal unicuin geweest zijn. Nou Weimar, Vulpius. en de Frans-Duitse liefdesontboezemingen, met Goethe en Buffon in het centrum !

V
Het driejaarlijks internationaal kongres voor de geschiedenis der natuurweten.schappen wordt van 25 tot 29 augustus 1965 tc Warschau en te Krakow gehouden.

**
*
Het tweejaarlijks internationaal kongres voor de geschiedenis van de geneeskunde heeft in 1966 te BerUjn-West plaats.

**
*
Het 48e jaarkongres van de Deutsche Gesellschaft f. Geschichte der Medizin,
Naturwissenschaft und Technik wordt van 25 tot 29 September 1965 te Liibeck
gehouden.

**
In de .schoot van bovengenoemde Gesellschaft heeft zich een afscheiding voorgedaan, waarvan de oorzaak in een nasleep van de ideologische geschillen uit dc
twecdc wereldoorlog dient gezocht. Tien leden hebben ontslag genomen. terwiji 34
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nieuwe leden werden opgenomen. Het aantal leden steeg van September 1963
September 1964 van 447 tot 468. De groep van de afgcscheidenen. waarvan
geografische polen tc Miinster en te Heidelberg liggen, heeft een Gesellschaft
Wi.ssenschaftsgeschichte opgericht; voorlopige voorzitter is Prof. Rothschuh.
januari 1965 houden zij hun eerste werkvergadering te Miinster.

tot
de
fiir
In

'*
Het Sudhoffs Archiv dat viermaal s jaars met een omvang van 6 vel verschijnt,
kan de binnenkomende handschriften niet meer verwerken. De redaktie weet vooralsnog niet hoe zij aan dat te(?)veel het hoofd moet bieden.
• *

*

Het instituut voor geschiedenis der geneeskunde te Mainz heeft zijn nieuwe
behuizing betrokken in het gebouwenkomplex van de universiteitsbiblioteek.

**

•
In 1964 werden wecrom in dc Bondsrepubliek twee nieuwe leerstoelen voor de
geschiedenis van de geneeskunde opgericht. te Gies.sen en te Wiirzburg. Behalve
Erlangen. Keulen en Saarbriicken bezitten alle Westduitse universiteiten een ordinariaat of extraordinariaat in het vak. Te Miinchen werden zelfs twee nieuwe
historische leerstoelen opgericht, een voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de universiteit, en een ander voor dc geschiedenis van de exakte
natuurwetenschapen en de techniek aan de Technische Hochschule.

*
Het Griekse einland Zakynthos (Zante) in dc lonische Zee bereidt zich voor.
op 1 en 2 mei 1965 het feit te herdenken dat op 15 oktober 1964 de Zuidnederlandse anatoom Andreas Vesalius aldaar. op terugreis uit Palestina, als schipbreukeling (of als pestlijder) overleed. De lokale organizator van de plechtigheden is :
Dr. Nikolas A. Barbiani, sekretaris-generaal van het Komitee voor Monumentenzorg, Alex Rovia 75, Zante.

Het Weense universitair instituut voor de geschiedenis van de geneeskunde heeft
zijn beeldarchief qua ordening en katalogcring op een andere leest geschoeid. Het
eerste fonds werd door Max Neubeurger aangelegd vanaf 1906. Thans bedraagt
het bezit 15.000 stukken : foto's van personen. apparaten, ziekenhuizen. instituten,
laboratoria van alle aard. uit alle landen en uit alle tijden. zowel etsen als olieschilderijen. steen- koper- en houtdrukken, landkaarten. enz. Bekende Weense artsen als Pohtzer, Exner. von Arlt hebben er heel hun beeldenbezit aan geschonken,
De biblioteek heeft nu een zaken- en een portretkataloog met alle denkbare referenties. Met deze reorganizatie is een enig werkinstrument ter beschikking gesteld
voor alle ondcrzoekers die er rijkelijk uit putten kunnen.

<•<
Onlangs werd in de .school van de Vlaam.se Toeri.stenbond overgcgaan tot het
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stichten van een afdeling die zich ten doel stelt de .studie, de in-standhouding en,
waar verantwoord. de restauratie te bevorderen van wat hier te lande aan oude,
Iniiten militair gebruik gestelde vestingwerken nog over is.
Als naam heeft deze afdeling gekozen : Simon Stevinstichting, naar de beroemde
Bruggeling die als gronlegger der vestingbouwkunde in de Nederlanden wordt be.''chouwd,
Ter berciking van haar doel stelt de Simon Stevinstichting zich voor :
a) een inventaris op te maken van de in ons land nog aanwezige oude vestingwerken en daarbij een oordeel te vellen over hun historische en/of esthetische
waarde ;
b) het aanleggen van een archief van gegevens over de oorspronkelijke staat van
deze vestingwerken ;
c) een aktie te voeren met het oog op het verkrijgen van een wettelijke bescherming voor de vestingwerken waarvan de instandhouding wenselijk wordt geacht ;
d) toezicht te houden op de naleving van het beschermingsbesluit ;
e) belangstelling te wekken bij de overheden, de verenigingen voor vreeradelingenverkeer en het publiek voor de geschiedkundige. esthetische en sociale waarde
van oude vestingwerken :
f)

de overheid en partikulieren te adviseren bij het opstellen van plannen tot
restauratie van oude vestingwerken.
Het adres van de stichting is : St.-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen,

*
De voorjaar.svergadering van GeWiNa (Genootschap voor de Geschiedenis van
dt Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen) heeft dit jaar plaats te
Arnhem op 15 en 16 mei.
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