
NIEUWTJES UIT D E WETENSCHAPPEU)K-HISTORISCHE WERELD 

Op 20, 21 en 22 oktober 1967 houden alle Beneluxgenootschappen voor weten-
schapsgeschiedenis te Maastricht hun samengevoegde jaarlijkse of tweejaarlijkse ver
gadering. 

Hen groep van 25 Rijnlandse medici-historici hebben onder leiding van Prof. J. 
Steudel uit Bonn hun voorjaarsvergadering gehouden in het Museum van Wetenschaps-
geschiedenis te Gent. Ze werden door de prorector Gillis namens de universiteit begroet 
en een receptie aangeboden. Op de dagorde ^wa^en losse mededelingen en gedachten-
wisselingen over problemen die in de aktualiteit staan, en een rondvraag over de 
onderzoekingen die aan gang zijn in de instituten van de deelnemers. 

In de maand april 1967 herdacht, in een sfeer van akademisch traditionalisme, het 
Royal College of Surgeons of England de eeuwverjaring van Listers eerste publikatie 
over de antiseptische metode. Het tema van de plechtige vergadering luidde : de man 
die de chirurgie veilig heeft gemaakt. Een tentoonstelling van handschriften, brieven, 
instrumenten en andere Listeriana wordt in het Welcome Historical Medical Museum 
opengesteld van mei tot einde herfst 1967, 

De Brit. Soc. for the History of Medecine houdt haar zesde jaarcongres in de Uni
versity of Sussex te Brighton van 6 tot 9 September 1967. Het tema luidt: de genees-
kunde in de jaren 1860. 

Ten einde belangstellenden meer bezoek- en studiegelegenheid te verschaffen, 
heeft het Londense Wellcome Museum and Library ook des zaterdags zowel in de voor-
als in de namiddag, zijn deuren en verzamelingen opengesteld. 

De universiteit van Oslo heeft een biblioteek voor medische geschiedenis aangelegd. 
Zij is ondergebracht in het hygienisch instituut, 

Bij de honderdste verjaring van de geboortedag van de bekende internist Koranyi, 
heeft de Hongaarse regering een postzegel met zijn beeltenis uitgegeven. 

Met de passende luister werd de zeshonderdste verjaring herdacht van de stich-
ting van de eerste Hongaarse universiteit in 1367 door koning Louis van Anjou te Pecs, 
de grootste stad in het zuidwesten van het land, op gelijke afstand van Kroatie, Dalma
tic, Oostenrijk en Italic. De katederbezetting werd in den beginne door Italiaanse pro-
fessoren uit Padua en Bologna afkomstig, verzekerd. Ten einde de invloed van de 
Franse Anjoufamilie te breken, werd de zetel van de universiteit in 1379 door koning 
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Sigismund naar Buda overgebracht. De universiteit was meer dan een eeuw lang de 
speelbal van politieke kuiperijen en leed er zeer veel onder. 

De universiteit van Erlangen heeft een ordinariaat met instituut voor medische 
geschiedenis opgericht. Magnus Schmld werd tot eerste titularis aangesteld. 

Het instituut voor medische geschiedenis van Firenze heeft onder de recente over-
stroming veel geleden; water en oliemodder zijn tot op de eerste verdieping doorge-
drongen. Het Leidse museum voor wetenschapsgeschiedenis en het Deutsches Mu
seum hebben reeds hulp geboden in geld en in natura. 

De Mayc Clinic, de meest bekende instelling voor geneeskundige behandeling en 
onderzoek te Rochester, Minnesota (U.S.A.) is voor een dusver door haar verwaarloos-
de tak van de medicijnen belangstelling gaan tonen, t.w. de geschiedenis van de genees-
kunde. Er wordt naar gestreefd, na korte tijd met de andere instellingen van die aard 
in de U.S.A. op gelijke voet te staan. Er werd begonnen met het aanleggen van een 
biblioteek die reeds 7.000 banden telt : de staatsbegroting van Minnesota stelde, in 
tweemaal 800.000 dollar ter beschikking. Ter gelegenheid van de inhuldiging van haar 
hlstorische biblioteek heeft de Mayo Clinic een symposium gehouden waarop nadruk-
kelijk gewezen werd op het belang van de hlstoria medica voor de wetenschappelijke 
vorming van bevoegde clinici, chirurgen en velerlei specialisten die het hoofdkenmerk 
en het hoofddoel blijft van deze wereldvermaarde instelling. 

De Soci£t£ Fran^aise d'Histoire de la Medecine die sinds jaren in een letargische 
toestand verkeerde, heeft een nieuwe start genomen. De anatoom-chirurg-historicus 
Pierre Huard heeft haar, met zijn vestiging te Parijs, nieuw leven ingeblazen. Ze is 
o.m. begonnen met de uitgaaf van een driemaandelijks orgaan Histoire des Sciences 
Medicales, waarvan het eerste nummer in januari-maart 1967 verscheen. Het was de 
aftredende voorzitter Andr£ Pecker die het initiatief daartoe genomen had. 
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