
NIEUWTJES UIT DE WERELD V A N D E WETENSCHAPSGESCHEEDENIS 

Gemot Rath de siiids zes znaand benoemde ordinarius in de medische geschiedenis 
te Miichen is eJdaar aan een kortstondige ziekte overleden. Hij was 48 jaar oud. 

In Dc Standaard van 13.14.16.18 november 1967 verschenen boven de handteke-
ning van L. Cr. waardeerbare bijdragen over het onderwijs in de wetenschapsgeschie-
denis in de Belgische universiteiten. Vooral op de flagrante tekorten dienaangaande in 
ons land werd gewezen. Het is te hopen dat de stem zal gehoord worden, nu er over 
universitaire expansie, aanpassing van universitaire programma's en modernizering van 
het hoger onderwijs in het bijzonder zoveel gesproken en geschreven wordt. 

Met januari 1967 vercheen het eerste nummer van Episteme, een nieuw tijdschrfft 
gewijd aan de kritisch-historische studie van de geneeskundige en biologische weten-
schappen. Het werd geboren te Milaan, komt viermaal 's jaars van de pers, en publi-
ceert bijdragen in het Italiaans, Spaans, Duits, Engels en Frans, naast boekbesprekingen 
en allerlei. W e wensen de jonge kollega welkom en een lang leven. 

De voorjaarvergadering van het Genootschap voor de Geschiedenis van de Genees-
kunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft op 11 en 12 mei 1968 plaats te Zierik-
zee ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaring van het overlijden, op 1 juli 1568, 
van Levinus Lemmius die aldaar geboren werd, leefde, werkte en stierf. 

Het tijdschrift Lc Fureteur Medical dat zich in hoofdzaak ten doel stelde minder 
bekcnde werken en auteurs uit de medische-historische wereld op te sporen en te bestu-
deren, heeft opgehouden te verschijnen met december 1966. Het kende vijfentwintig 
jaargangen ; het eerste nummer verscheen te Lyon in voile oorlog. op 1 januari 1942. 
De redaktie gaf als reden op : gebrek aan verjonging van de medewerkers, de oudere 
vielen weg, er kwamen geen nieuwe bij. 

T e Brussel overleed, vijfentachtig jaar oud, de chirurg Albert Hustin. Hij was het 
die in 1914 op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog het gebruik van natrium-
citraat voor het onstolbaar maken van het bloed invoerde. Dank zij deze ontdekking is 
de bloedtransfusie een veilige geneesmetode geworden, en werden miljoenen mensenle-
vens gered. 

De George Sarton-Medaille voor het jaar 1966 werd toegekend aan Anneliese 
Maier voor het geheel van haar werk over de geschiedenis van de mekanika in de 
veertiende eeuw. De Pfizer Prijs voor hetzelfde jaar vie! te beurt aan Pearce Williams 
voor zijn boek Michael Faraday, a Biography. De twee prijzen werden toegewezen 
door de History of Science Society. 
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Dezelfde Society ontving schenkingen van de United States Steel Foundation en 
van de National Sciences Foundation om de onkosten te helpen dragen van het opstel-
len van een analystische index over de kritische biografieen die in Isis verschenen zijn. 
Het opstellen van dc index werd toevertrouwd aan Magda Whitrow en haar mede
werkers in het Imperial College van de University of London. De twee eerste delen 
zouden verschijnen in de winter van 1967-68, de twee laatste betrekkelijk kort daarop. 

Het volgend Internationaal kongres voor geschiedenis van de geneeskunde wordt 
gehouden te Sienna van 22 tot 28 September 1968. 

Te Londen bij Sotheby kwam op 13 en 14 november II., om ons onbekende rede-
nen, de zeer waardevolle en in 1791 gestichte biblioteek van de Medico-Chirurgical 
Society of Aberdeen onder de hamer. Het was een belangrijke medisch-historische ver-
zamcling. Onder de duizenden verkochte boeken kwamen o.m. voor : Jenner's Variolae 
Vaccinae (1798). Lind's Treatise of the Scurvy (1753), werken van Boerhaave, Harvey, 
Spigelius, Vesalius en vele andere. Er was ook een lot bij van 2250 medische proef-
schriften, die tussen de jaren 1753 en 1827 aan de univeriteit van Edingburgh werden 
voorgedragen. Verder 152 medische dissertaties die tussen de JEU-en 1654 en 1720 aan 
Nederlandse universiteiten werden verdcdigd enz. 

De afdeling geschiedenis der geneeskunde van het Institut fur Geschichte der Me-
dizin und der Naturwissenschaften aan de Humboldt-Universitat te Berlijn, zal haar 
jaarlijkse bijeenkomst, die van 8 tot 12 oktober 1968 te Halle/Saale plaats vindt, in het 
teken stellen van een Boerhaave-herdenking. Als thema is voorzien : « Die Bedeutung 
Boerhaaves f iir die Entwicklung der Medizin ». 

Prof. Erna Lesky, directrice van het Instituut voor de geschiedenis van de ge
neeskunde aan de de universiteit van Wenen, werd tot erelid gekozen van het Grieks 
Genootschap voor de geschiedenis van de geneeskunde. 

Op de jaarvergadering van het Genootschap voor de geschiedenis der wetenschap-
pen in Dusseldorf op 8 januari 1968 werd Prof. Dr. Robert Herrlinger, bestuurder van 
het Instituut voor de geschiedenis van de geneeskunde en farmacie aan universiteit Kiel, 
tot voorzitter verkozen voor de ambsperiode 1968-1970. Ondervoorzitter werd Prof. Dr. 
Karl August Ott, bestuurder van het Romaans Seminaric aan dezelfde universieit. 

Op 18-19 mei 1968 houdt de Kring voor geschiedenis der Pharmacie in Benelux 
de voorjaarsvergadering te Oudenaarde. Bij deze gelegenheid wordt onder impuls van 
Apr. M. De Smet (Oudenaarde) een tentoonstelling georganiseerd : « Oudenaarde en de 
Farmacie ». De tentoonstelling In het Liedtskasteel is toegankelijk voor het publiek van 
18 mei tot 3 juni. 
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