
NIEUWTJES UIT D E WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE WERELD 

Het Belgisch ministerie van financien heeft een bankbiljet van 5.(X)0 fr. uitgegeven 
met dc beeltenis van Andre Vesale (s ic ) . De gelijkenis met de grote anatoom is niet 
buitengewoon geslaagd. De Vesaliuspostzegel van 1964 was in dat opzicht stukken 
beter. 

De naam van Professor C. Heymans, de Vlaamse Nobelprijs geneeskunde en fy
siologie 1938, zal gegeven worden aan een maankrater in de Zee van de Stormen. 

Te Damme gaan in de loop van 1971 de opgravingen voort onder leiding van 
dhr. Ph. Deprez. Alles wordt gefinancieerd door de Brusselse mecenas P. Solvay. 
Men hoopt weldra heel dc havenkom met twee sassen bloot tc leggen en een rijke 
oogst van gebruiksvoorwerpen, wapens enz. boven te halen. 

Te Leuven overleed kanunnik Adolphe Rome, bekend voor zijn kommentaren op 
de oude Griekse geografen en astronomen Pappius, Theoon van Alexandrie, Ptole-
maeus, de Almagest, enz. 

Het tweejaarlijkse internationaal kongres voor de geschiedenis der geneeskunde 
heeft te Londen plaats van 9 tot 14 September 1972. 

Het Duitse jaarkongres voor de geschiedenis van de geneeskunde enz. heeft plaats 
te Bremershaven in September 1971. 

De Harvard University Press stelt een prijs van 3000 dollar ter beschikking voor 
de publikatie van een onuitgegeven handschrift-boek over de geschiedenis en/of de 
filozofie van de geneeskunde. 

Te Londen overleed, 70 jaar oud, W.S.C. Copeman, lid van de redaktie van 
Medical History, en voorzitter van de Faculty of the History and Pharmacy. Hij 
schreef een boek over Doctors and Diseases in Tudor Times (1960) en een geschiede
nis van de reuma. 

De University of Edinburgh ontwerpt in dc herfst van 1971 een groots geplande 
historische conferentie. ten einde de invloedcn aan het licht te brengen van de weten-
schap op de litcratuur, de schone kunsten, de muziek, de wijsbegeerte en de socialc 
gedragingen. Men verwacht een tocvloed van Britse en vreemde geleerden; de univer
siteit geeft drie dagen logics en voile pension tegen zespond per deelnemer. 
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De Royal University of Malta heeft haar eerste cre-fellowship tocgekend aan 
Paul Cassar voor zijn boek The Medical History of Malta. 

Op 23 januari 1971 was het vijfenzeventig jaar geledcn dat W.E . Rontgen te 
Wiirzburg mededcling gaf van dc ontdckkiiig der stralen die naar hem genocmd worden. 
Dit feit werd tcr plaatsc herdacht door dc 131 jaar oude Physikalisch-Medizinische 
Gcscllschaft. De 89 jarige dochter van W . Rontgen was aanwezig. 

De nnjaarsvcrgadering van GeWiNa zal plaats hebben tc Haarlem op 6 en 7 
novcmber 1971, met als thema ; de wetcnschappen in de periode 1865-1885. 

Het Internationaal kongres voor de geschiedenis van de farmacic heeft dit jaar 
plaats te Praag van 20 tot 25 September 1971. 

Te Mechelcn had van 3 tot 6 September 1970 het 41stc Kongres plaats van de 
Federatie van de kringen voor oudhcidkunde en geschiedenis van Belgie. Er was ook 
een sectie voorzien voor de geschiedenis van dc wetcnschappen waarop 9 lezingen 
werden gehouden. Op de slotvcrgadcring werd met ecnparigheid van stcmmen een 
motie goedgekcurd waarin o.m. de wens werd uitgedrukt -sdat de geschiedenis van dc 
wetcnschappen als sectie zou ingjstcld worden in de hogcre facultcitcn». 

J.W. van Spronsen werd als eerste de J. Gillisprijs tocgekend door dc Konink
lijke Vlaamse Academic voor Wetcnschappen, Letteren en Schone Kunsten om zijn 
werk ; «Thc Periodic System of Chemical Elements. The History of the first hundred 
years». In het kader van bet Belgisch-Nedcrlands cultured akkoord heeft hij in februari 
1971 aan de universiteit te Gent vier gastkollcges gehouden over «Dc problematiek 
van dc wctcnschapsgeschiedcnis». 

Tot sckretaris-generaal van de International Academy of the History of Medicine 
werd mevr. Erna I-esky gekozen. Tevens werd haar de Internationale prijs voor bijzon
dere verdienste op het gebied van dc geschiedenis der geneeskunde verleent in de votm 
van het goudcn Asklepios-beeldje. Deze prijs door de Societe Internationale d'histoire 
de la medecine (Parijs) en dc Accademia di storia dell' arte sanitaria (Rome) gesticht 
werd tot nu toe nog maar eenmaal geschonken. 

Door the Royal Institution of Londen werd ccn nieuwe lecrstoel voor de geschie
denis van dc wetcnschappen opgcricht. Tot Icktor werd benoemd Frank Greeaway, 
conservator van de scheikundige afdelling in het Science Museum. 

De Research Publications te New Haven. U.S.A. kondigt de publikatie aan op 
mikrofilm aan een aantal moeilijk beschikbarc vroegere wetenschappelijke uitgaven. 
Zo verschijnen op mikrofilm Early American Medical Imprints: 1668-1820 en Ameri
can Natural History 1769-1865. Verder worden in het vooruitzicht gesteld het Journal 
des S?avans en dc Acta Eruditorum. 
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