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O p 28 december 1965 overfeed, drieentachtig jaar oud, Lynn Thorndike, een zeer bekend figuur uit de wereld van de wetenschapsgeschicdenis. Akademisch gezien was hij
archeoloog en filoloog. Hij doceerde aan verschillende Amerikaanse universiteiten, zijn
laatste was de Columbia University te New York. Van zijn hand is vooral bekend de
History of Magic and Experimental Science die drie uitgaven had, de laatste in 1950. Hij
was gespeciahseerd in de wetenschap van de middeleeuwen ; wat hij schreef is gewoon
reusachtig, zijn werkkracht bleef onverminderd tot zijn laatste dagen; in het najaar van
1965 verscheen nog een boek over Michael Scott van zijn hand. Men zegde van hem
dat hij de man was die het grootste aantal Latijnse manuskripten gelezen heeft. Zijn
leerlingen zijn legio. Hij had de reputatie niet gemakkelijk in de omgang te zijn.
Het eerstkomend internationaal kongres voor medische geschiedenis wordt gehouden
te Sienna van 22 tot 28 September 1968.
Het eerstkomend Duits kongres voor geschiedenis van de geneeskunde en natuurwetenschappen heeft plaats te Neurenberg van 2 tot 4 September 1967.
De aanstaande voorjaarsvergadering van het Genootschap voor de geschiedenis der
geneeskunde en natuurwetenschappen (Gewina) wordt te ZwoIIe gehouden.
In raaart en april 1967 wordt te Londen in het Royal College of Surgeons, onder het
voorzittersschap van Lord Brock of Wimbleton, het feit herdacht dat honderd jaar geieden. Lister zijn eerste bevindingen met de antiseptische behandeling van etterende wonden heeft gepubliceerd.
T e Vancouver, de hoofdstad van British Columbia (Canada), werd een vereniging
voor de studie van de geschiedenis der hygienische wetenschappen opgericht. Zij kwam
tot stand op initiatief van de hoogleraar in de geschiedenis van de geneeskunde en van
de docenten uit zijn departement in de universiteit van die stad.
De Osier Club van het Londens Royal College of Physicians liet zijn jaarlijks oratie
houden door Charles Coury, die sprak over Osier en de Franse Geneeskunde. Het moet
uitgegroeid zijn tot een persoonlijke triomf voor de spreker, niet het minst omdat hij een
elegante Engelse taalvituositeit aan de dag legde die de aanwezigen letterlijk verblufte.
Bij dezelfde gelegenheid schonk de Amerikaanse ambassadeur de merkwaardige verzameling van Osiers briefwisseling met de National Library te Washington, aan de Osier
Club.
T e Sommieres bij Montpellier werden op 12 juni 1966, de dokters Marc en Gustave
Dax, vader en zoon, gehuldigd. Weinig bekend is het dat het de eerste van de twee was
die, in 1836, er de aandacht op vestigde dat de linker hersenhelft iets te maken heeft met
het sraakvermogen. Beiden waren, hun leven lang, huisarts in het dorp, waar ze ook geboren werden en dat, nu, hun naam schonk aan het marktpleintje aldaar. Voor de plechtigheid was de fine fleur van de Franse en internationale neurologie opgekomen.
In mei 1965 werd te Coimbra door de Portugese anatomen een zitting aan Vesalius
en zijn werk gewijd, na al de andere die in 1964 de Nederlandse geleerde in de herinne-
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ring opriepen. Er werd vooral gewezen op de rol die Vesalius te Madrid speelde als
hofarts van Filips II. Daar kwam hij onder meer in betrekking met een Portugese dokter
bij het ziekbcd van de kroonprins. W i e die Portugese dokter was. gaf aanleiding tot veel
betwisting. Men is het er nu over eens dat het een zekere Antonio Peres was. Ook met
de Joodse arts Amato Lusitano onderhield Vesalius veel betrekkingen.
De Parijse leerstoel in de geschiedenis van de geneeskunde heeft in de laatste veertig
jaar nooit uitgeblonken door de wetenschappelijke wanrde van zijn titularissen, noch
door de oorsronkelijkheid van wat er uit voortgekomen is. V a n een echt instituut w a s
er geen spraak, en zij die de leerstoel bekleedden hadden maar een zorg n.m. er zo vlug
mogelijk uit wegkomen en naar om 't even wclk andere betrekking overgaan. Het was
voor de enen een wachtkaraer en voor de anderen een strafkolonie. Natuurlijk met de
daarbijhorendc gevolgen. De situatie was tot een ergerniswekkende acuutheid gekomen
onder de vorige titularis die kolleges gaf in de reumatologie, en nooit een voet gezet had
in een medisch-historische vergadering, of nooit een letter geschreven had over het vak
dat hij te doceren kreeg. Thans zijn de vooruitzichten beter met de benoeming, een jaar
of zo geleden, van Charles Coury, die naam gemaakt heeft door zijn geschreven en gesproken woord. De hoop is gewettigd dat de kentering een goede is, en dat het in die
richting zal voortgaan. Te Parijs ontbreekt het materiaal waarempel niet om medischhistorisch werk van allereerste gehalte te leveren.
Het zcsde Engelse kongres voor medische geschiedenis wordt gehouden in de universiteit van Sussex van 6 tot 9 septemebr 1967. Het kongrestema luidt: geneeskunde in de
jaren 1860.
De Wellcome Historical Medical Library, het hoofdkwartier en de schatkamer van
Engelands geneeskundig bezit uit het verleden, heeft een nieuwe stunt verwezenlijkt door
de uitgave van het tweede deel van zijn kataloog van gedrukte boeken. Hij bestrijkt een
goede twee eeuwen, van 1641 tot 1850. Men kan alleen maar bewondering opbrengen
voor dit stuk vakmanschap. Biblioteekkundig is het knap werk waar niets aan ontbreekt.
Het boekenbezit dat er op inventaris wordt gebracht, beloopt 18.000 titels. Er zitten evenveel kontinentale als insulaire items tussen. gewone, zeldzame, zeer zeldzame, unieke.
De Amerikaanse afdeling van de Pfizer Company heeft haar 1965-prijs van 500 dollar
toegekend aan Charles O'Malley uit Los Angeles voor zijn Vesaliusboek.
Harvard die voor de belangrijkste en de meest toonaangevende onder de Amerikaanse
universiteiten doorgaat, heeft op 1 juli 1966 een beslissende stap gezet met de oprichting
van een volkomen autonoom instituut voor de wetenschapsgeschicdenis. Daardoor is zij
gemachtigd akademische diploma's van elke graad in dat vak uit te reiken. Titularis wordt
John E. Murdoch. Het is het sluitstuk van een streven dat op het eind van de jaren 1890
een aanvang nam met enkele kursussen, en over de wisselvalligheden van veel verspreide
pogingen heen, tot de uiteindelijke akademische bekroning heeft geleid.
De Universiteit van Buenos Aires heeft een afdeling voor studie van de wetenschapsgeschiedenis opgericht. Zij heeft een onderkomen gekregen in de Ciutad Universitaria.
Gemot Rath, titularis van de geschiedenis der geneeskunde te Gottingen, werd te
MiJnchen benoemd als opvolger van W . Liebbrand.
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