
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJKE-HISTORISCHE WERELD. 

In de universiteit van Witwatersrand-Johannesburg werd het eerste Zuidafrikaans 
museum voor de gcschiedenis van de geneeskunde opgericht. Het ligt in het midden van 
de stad, vlak bij het akademisch ziekenhuis, de fakultaire en de private geneeskundige 
instellingen, Doel is al het materiaal dat de medische gcschiedenis kan illustreren, 
te verzamelen, te bewaren en te laten dienen voor onderwijs, research en tentoon
stellingen. Sinds zijn vijfjarig bestaan heeft het museum een zeer grote hocvcelheid in
strumenten, uitrusting, boeken en duizenden separaten ontvangen. Nummer 6en is het 
plaatsprobleem. De bibliotheck wordt met de dag rijker aan boeken van Zuidafrikaanse 
auteurs, aan foto's, schilderijen, postzegels en dia's allerhande, Er is een nauwe samen-
werking en ruil tot stand gekomen met de British Medical Association. 

Als zeer voorname taak neemt het museum op zich het verdwijnende medische pa-
trimonium van de Bantoebevolking op te sporen en te bewaren voor de toekomst: bv. 
van kruidenzoekers en toverdokters in verband met hun geloof en overlevering. Met dit 
doel worden ook opzettelijke kontakten gezocht met Europa, Engeland en de U.S.A. In 
Johannesburg bestaat een studentenvereniging voor medische gcschiedenis, te Kaapstad 
en te Bloemfontein blociende clubs voor dito. Over de medische gcschiedenis van Zuid-
afrika verschijnen in alle beroepstijdschriften tal van bijdragen. 

• 

Te Londen ovcrleed, op 17 april 1969, 88 jaar oud, Sir Arthur MacNahthy. Hij 
was medisch ambtenaar in ministerie van Voksgezondheid. Bij zijn aftreden in 1941, 
werd hij hoofdopsteller en uitgever van de geneeskundige dokumentatie van Wereld-
oorlog II. Een monumentaal werk van 20 boekdelen was het resultaat. Hij schreef medi
sche monografiecn over Hendrik VIII en Elisabeth Tudor. 

• 
Op 10-13 September 1969 werd in Churchill College te Cambridge het zevende 

kongres van de gcschiedenis der geneeskunde gehouden. Het centrale tema gold al 
hetgeen op anatomisch, fysiologisch, biochemisch, genetisch en klinisch gebied te Cam
bridge werd verricht. De eindzitting was gewijd aan de gcschiedenis van het onderwijs 
in de geneeskunde te Cambridge. 

• 
De Vijfjaarlijkse Prijs Eugene Bale (100.000 fr.) werd toegekend aan Charles 

O'Malley, professor in de anatomic aan de University of California, voor zijn boek 
Andreas Vesalius of Brussels dat in 1964 verscheen bij de vierhonderdste verjaring van 
Vesalius' overlijden (Zakunthos 1564). De prijs werd te Antwerpen op 19 September 
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1969 uitgereikt door gouvtrneur Kinsbergen. Teo Lefevre, Minister van Wetenschaps-
belcid sprak te dier gelegenheid hartige woorden en waarschuwde voor de neiging om 
de exakte wetenschappen en de geneeskunde van de universiteit uiteen te laten groeien. 
Het wachten is nu naar maatregelen die het naar elkaar groeien van exakte wetenschap
pen in historisch verband kunnen bevorderen. Minister T. Lefevre kan in dat opzicht 
heel wat ten goede verwezenlijken, .of doen evolueren. Hij moet maar het leven en het 
werk van Charles O'Malley voor ogen houden . 

• 

In het voorjaar van 1970 belcgt het Genootschap voor de Geneeskunde, Wiskunde 
en Natuurwetenschappen, in samenwerking met de Nederlandse Chemische Vereniging te 
Amsterdam een plechtigheid tot herdenking van de driehonderdste verjaring van het 
overlijden aldaar van Joh. Rudolf Glauber, de man die aan de overgang staat van de 
alchemic tot de moderne scheikunde. 

• 

De universiteit van Melbourne (Australie) houdt in maart 1970 een uitgebreid sym
posium over de geschiedenid van de geneeskunde waarvoor zij o.m. C D . O'Malley van 
Los Angeles uitgenodigd heeft. Onderwerpen zijn : de medische gcschiedenis in Australie, 
achttiende ceuw.sc anatomischc fantomcn, oudste steenoperaties met instrumentarium, de 
historische ontwikkeling van de oogspiegel, Au.stralie's oudste medische boeken. 

• 

The Hafner F'ublishing Company schenkt jaarlijks 200 dollar ter bekroning van 
ccn in het Engels geschreven oorspronkelijk artikel over dc bijdragc van een persoon 
tot de gcschiedenis van de geneeskunde. De Amer. Assoc, for the History of Medicine 
en de Midocal Library Association zullen advizeren. 
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