NIEUWTJES UIT D E WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE

WERELD

Maurice Bariety, voorzitter van Societe internationale d'Histoire de la Medecine,
is te Parijs op 9 juni 1971 overleden (74 jaar).

**
De dierenartsen gaan zich interesseren voor de wetenschappelijke geschiedenis van
hun vak. Zij hidden te Niirnberg van 10 tot 17 juni 1971 hun achtste internationaal
symposium, dat door dcclnemers uit acht landen werd bijgewoond.
*•

*

T e Wenen heeft in juni 1972 een internationaal symposium plaats, met als hoofdtema : de evolutie van het diergenceskundig onderwijs.

**
*
Het Internationaal Kepler-syraposiuni te Weil, de geboorteplaats van de grote astronoom,
in de maand augustus 1971 gehouden. heeft geleid tot de oprichting van een beperkt
en gesloten, doch permanente groep Keplervorsers uit Amerika en Europa. Zij zuUen
er zich bijzonder op toclcggen die Kepler-problcmen te bestudcren, die tot nog toe
weinig aandacht hebben gekregen.

*

Het Kepler-symposium van 1971 heeft op zich genomen in 1973 de vijhonderdste
verjaring van Nicolaus Corpernicus' geboorte te herdenken, Deze herdenking zal in de
Duitse Bondsrepubliek plaats hebben.

**
De Deutsche Gesellschaft fiir Geschichtc der Medizin, Naturwissenschaft und Technik bezit een overvloedige verzameling oorkonden en merkwaardige dokumenten over
de wetcnschapsgeschiedenis. Vanaf 1973 zal alles een gepaste behuizing vinden in het
anatomiegebouw van de oude universiteit Ingolstadt, dat dagtckent uit 1723-1735. De
stad en de vrienden van het museum nemen de restauratie met de moderne inrichting voor
hun rekening, zij beloopt 1 miljoen DM. Gelden voor onderhoud en bewerktuiging, ten
bedrage van 150.000 DM s jaars, zullcn uit de stcun van vrienden en officiele instanties
bijeengebracht worden. In 1974 heeft de plechtige opening van het Museum plaats.
Ereleden zullen jaarlijks 250 D M bijdragen.

**
*

Het 23e internationaal kongres voor de geschiedenis van de geneeskunde dat te
Louden op 2-9 September 1972 gehouden wordt, krijgt stilaan vorm. De inschrijvingen
zijn geopend, exkursies naar Oxford en Cambridge e.a. werden vastgelegd, een voorlopig programma dat er tamelijk definitief uitziet komt in omloop. De wetenschappelijke vergaderingen worden gehouden in het Senate House van de London University,
Malet Street: heel de selekte Engelse hoofdstad is van de partij, voorzitter is dr. F.N.L.
Poynter. E.- zijn symposiums over «Somc Concepts of clinical Medicine* en <<:The History
of Provision for health and welfare*, waarvan de inhoud vooraf naar alle inschrijvers
wordt toegezonden. Dc lijst van de reeds aangemelde dcclnemers bevat een keur namen
uit de oude en de nieuwe wereld.

**
*

De universiteit van Kopenhagen werd in 1479 gesticht. Wetenschappelijke kongressen en luisterrijke vieringen worden van nu af aan al ontworpen.
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Het jaarlijks kongres van de D. Ges. Gesch. Medizin, enz. heeft te Gottingen vaii
15 tot 20 September 1972 plaats.

***
The Wellcome Trust die te Londen het gelijknamig instituut en museum voor medische geschiedenis financiert, heeft een nieuw bewijs voor goed begrepen edelmoedigheid gegcven, door een uniek historisch ensemble af te staan aan het Department of
Medical History van de Australische universiteit te Melbourne. Te weten de uitrusting
en de meubilering van de befaamdc Londense apoteek Sacory and Moore, die in 1915
aldaar geopend werd. De meubels. uit rijk mahonic vervaardigd, stammen uit een nog
oudere apoteck van 1860-70. De apoteck van die naam zelf heeft een verleden dat
tot 1797 reikt, en mag er zich op beroemen de klandizie te hebben gehad van het
Engelse koningenhuis vanaf Victoria. De hele farmaceutische fournituur ging mee naar
Melbourne, waar de faam van het huis en van de schenkers door een begrijpend milieu
zullen hoog gehouden worden. W i e het breed heeft laat het breed hangen.

**
*

Te Londen, heeft het Kings College Hospital Medical School, die voor de opleiding
van Engelse artsen instaat, nu ook besloten een onafhankeijkc afdeling voor medische
geschiedenis op te richten. De beste en bekendste namen van de staf zetten zich in.

**
*

De Indiase Eerste-Minister Indira Gandhi heeft op 14 februari 1970 het museum en
de biblioteek van het Mcdisch Historisch Instituut te Ncw-Dchli ingchuldigd. Naast de
geschiedenis behartigd het Instituut ook de filozofic en de encyklopedie van de geneeskunde. Het vraagt dubbels om zijn biblioteek aan te vullen en neemt de verzendingskosten op zich.

*
O p het jaarkongres van de Gesellschaft fiir Geschichtc der Medizin te Bremershaven hebben Rolf Miiller en Gundolf Kcil medegedeeld dat zij een vijfde manuskript
van Ypermans Chirurgfie op het spoor gekomen zijn. waardoor Van Leersums uitgave
van 1912 op wat lossere schroeven komt tc staan. Dat handschrift is niet zelfstandig,
maar is ingebouwd in een andcr werk, omstreeks 1400 door een zekere Jan Bertrand uit
het Latijn in het Diets gekompileerd. Het manuskript bevindt zich in Den Haag; het
gehele zal later gepubliceerd worden.

**
*

De voorjaarsvcrgadering van bet Gcnootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft plaats op zaterdag 15 en zondag 16
april 1972 te Amersfoort. Belangstellenden kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot de secretaris, Dr. A.J.E.M. Smeur, Prins Alexanderlaan 13, Breda.

**
*

Van 17 tot 22 juli 1972 heeft de Hannover het 2de Internationaal Leibniz-Kongres
plaats. Het is gewijd aan de wisselwerking tussen wijsbegeerte en wetenschap in de 17de
en 18dc eeuw. Inlichtingen bij het inrichtingsbureau : Niedersachsischen Landesbibliothek,
B.R.D. 3 Hannover, Am Archive I.
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