
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJKE-HISTORISCHE WERELD. 

Univ. Prof. Dr. Erna Lesky, direktrice van het Instituut voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde van de universiteit te Wenen, werd ter gelegcnheid van de Semmelweis-
herdenkingsweek te Budapest op 11 novcmber 1968. tot erelid van het Verbond der Hon-
gaarse Medische Genootschappen en van het Hongaars Genootschap voor de Geschie
denis der Geneeskunde genoemd. Ter gelcgcnheid van de Boerhaave-herdenking te Leiden 
op 15 novcmber 1968 werd haar, op de openingszittig, de Boerhaave-medaille overreikt. 

In de D.D.R. moeten voortaan al diegenen die lid zijn van een wetenschappelijke 
vereniging waarvan de zetel buiten het grondgebied van het land gevestigd is, daarvan 
aangifte doen bij de overheid. 

m* 

Aan de universiteit van Stuttgart werd een ordinariaat voor de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen en techniek opgericht; titularis werd A. Hermann uit Miinchen. 

Het eerstkomende jaarkongrcs van dc Gesellschaft f. Geschichte, Medizin, Naturw. u. 
Technik wordt van 4-8 oktober 1969 te Koblenz gehouden. Het centrale kongrestema 
luidt; de 17e eeuw; de mecste medcdelingen zullen zich daarrond moeten scharen. 

Bij gebrck aan ruimte, en aan geldraiddelen om het te verhelpen, heeft de Royal 
Medical Society van Edingburg, een deel van haar 10.000 banden bevattende biblioteek 
te gelde gemaakt. Vijftienhondcrd zeldzame ekscmplaren kwamen in de Southeby-ver-
koopzaal onder de hamer. Naar het blijkt komen er daarna nog. De Amerikanen zijn 
er op vcrlekkerd. 

* 

Max Neuburger, ract J. Pagel en Karl Sudhoff een van de grote voortrekkers van 
de wetenschappelijke studie van de medische geschiedenis, werd honderd jaar geleden 
(1868) geboren. 

Hij was de stichter van het medisch-historisch instituut in het Josephinum, de 
vroegere militaire akademie te Wenen, dat sindsdien zijn naam draagt. Van 1939 tot 
1948 was hij werkzaam aan het Wellcome Museum te Londen, en droeg er veel bij tot 
de huidige faam van die hooggespecialiseerde instelling. 
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De palaeopatologic, die zich toelegtop de studie van de ziekte en haar vcrschijnselen 
in de verre oudheid, maakt daartoe sinds lang gebruik van mikroskopische technicken. 
zij roept nu ook de elektronenmikroskoop ter hulp en Lewin is er o.m. in geslaagd allcr-
duidclijkst documentatie te verzamclen over eender welke vormen van ultrastruktuur, van 
bewijzen en vcrduidelijkingcn van ziekten, precies zoals het gcbeurt met dezelfde proces
sen op dc dag van heden. 

• « 

De universiteit van Melbourne die reeds ccn lecrstoel van medische geschiedenis 
bezet, kreeg thans ook haar eerste titularis in de persoon van K.F. Russell. Weldra zullen 
andere Australische universiteiten volgen, zo wordt aangekondigd. 

Op 19 en 20 april 1969 memoreert de Societe Fran(;aise d'Histoire de la Medecine 
het derde ceuwfcest der geboorte van de anatoom Jacques-Benigne Winslow met een 
plechtigc vergadcring aan zijn werk gewijd, en met ccn uitstap naar medisch-historische 
plaatscn in de omgeving van Parijs. 

* 

Naar aanlcding van de lOOste verjaring van het overlijden van dc kartograaf Phi
lippe Vandermaelen (1795-1869), wordt door de CoroncUi-Wcltbund der Globusfrcunde 
en dc Conferentie over de geschiedenis van de kartografie een gemeenschappelijk congrcs 
ingericht. Het zal plaats hebben van 17 tot 20 September 1969 in de Koninklijke 
Bibliotheek van Belgie, 4 Keizerslaan ,Brusscl I, met volgende thema's : «Globen en 
Armillairsferen, gisteren, heden, morgcn* en «Techniek en Wetenschap in de Kartografie 
tot 1870>. 
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