NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTOBISCHE WERELD

F. Peyton Rous die in 1911 met ccn virus een kippensarkoom kon verwekken, is
op 91-jarige leeftijd tc New York overleden. In 1966 ontving hij voor zijn kankeronderzoekingen de Nobelprijs d.i. vijfcnvijftig jaar na zijn grondleggende ontdekking.

*
G. Grmek, een Joegoslavisch geneesheer die o.m. te Parijs het Claude Bernardarchief beweikte, werd tot professor in de medische geschiedenis benoemd bij de
Harvard University tc Cambridge, Massachusetts USA.

De in het voorjaar 1970 tc Amsterdam gcplande Glauber herdenking werd naar de
maand September 1970 verschoven.
*
E.M. Bruins is aan de Gemeent. Universiteit te Amsterdam benoemd tot hoogleraar in dc geschiedenis der wiskunde.

*
Van 29 juni tot 2 juli 1970 wordt door het Moravisch Museum te Brno, onder
de auspiciSn van de Internationa! Union of the History of Science, een Gregor Mendelcolloquium gcorganizeerd, waarop een zestal tema's uit Mendels oeuvre worden besproken.
•I>1K

*
De jaarvergadering van dc D. Gesellschaft f. Geschichtc der Medizin, Naturwissenschaft und Technik heeft van 11 tot 15 September 1970 plaats te Passau. Hoofdtema van de samenkomst is : dc Beierse en Oostenrijkse Donaugewesten en hun betekenis voor de geschiedenis van de wetenschap.

•*
*
Bruno Valentin die naam maakte met een bock en talrijke bijdragen over dc geschiedenis van dc ortopcdie, is na vele omzwervingen, in zijn vaderland, te Hannover.
op 15 oktober 1969 overleden, hij was 84 jaar oud. Hij week in 1938 uit naar Brazilie
en bleef van daaruit zeer aktief medeleven met de wetenschapsgeschiedenis in de oude
wereld.
Vanaf 1 tot 3 oktober 1970houdt dc Soci^te Scicntifique pour l'histoire de la culture
sanitaire en Yougoslavie, te Serajevo haar eerste kongres
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Onder dc verjaardagen en jubilca van 1970 is een der opvallcnste dat van Otakar
Matousek die 70 jaar werd. Hij is wellicht meer bekend als programmator en dirckteurgenraal van de Tchechoslovaaksc Radio-omroep van 1930 tot 1940, en opnieuw vanaf
1945. Hij is ook ccn mcdisch historicus van naam. Hij schreef o.m. over Vesalius.
Darwin, Mendel, Purkinje en Pitka. Na 1945 bekleedde hij de leerstoel van de geschiedenis der natuurwetenschap en de geneeskunde te Praag.

**
*
Op 19 mei 1970 promoveerde aan de Rijksuniversitcit tc Utrecht dc beer D .
Spoelstra op het proefschrift DR. A N T O N I U S M A T H I J S E N U I T V I N D E R V A N H E T
GIPSVERBAND 1805-1878. Leven en werken van een Nederlandse officier van gezondheid met als achtergrond dc militair geneeskundige dienst in zijn tijd. Een der bijkomende tc verdedigen stellingen luidde : De kennis vaan de grondslagen van de geschiedenis der geneeskunde behoort deel uit tc maken van de gcestelijke bagage van de arts.

*
Het Xnide Internationaal Congres voor de geschiedenis der wetenschappen zal te
Moskou gehouden worden van 18 tot 24 augustus 1971.

'*
Ter vcrvanging van wijlen Prof Dr. P van O y i werd in de bestuursvcrgadcring
van 15 november 1969 Prof Dr. L. Elaut tot voorzittcr verkozen van het Zuidnederlandse Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde. Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Prof. Dr. Erna Lesky, directrice van het instituut voor geschiedenis der geneeskunde
aan dc universiteit te Wenen werd tot crclid benoemd van het Schwcizcrische Gesellschaft fiir Geschichtc der Medizin und der Naturwissenschaften.

**
*
Het 6de Bcnelux-congres voor de geschiedenis van de wetenschappen zal te Luxemburg plaats hebben van vrijdag 16 t / m zondag 18 oktober 1970. Met dc organisatic
ervan gclast zich dhr. Lucien Kieffer, Directeur du Collecge d'enscigncment moyen.
avenue Jos. Sax. Luxembourg.
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