
N I E U W T J E S UIT D E WETENSCHAPPELIJKE-HISTORISCHE W E R E L D 

Op 17 augustus 1973 zal het drie eeuwen geleden zijn, dat Reinier de Graaf, 
dokter te Delft, overleed. Door zijn ondcrzockingen van de alvleesklier en van de 
menselijke gencratie-organen heeft hij zich een blijvende naam in de geschiedenis der 
Geneeskunde verworvcn. 

Teneinde de figuur en de verdiensten van deze wereldberoemde Nederlandcr 
op passende wijze te herdenken, heeft zich een Nederlands comity gevormd, waarin de 
voorzitters van vijf wetenschappelijke verenigingen zitting hebben. 

Het ligt in het voornemen op 11 augustus 1973 in de Aula van het St. Hippolytus 
Ziekenhuis te Delft een herdcnkingsplechtighcid te houden, waarin de voorzitter van 
het Werkcomite, Prof. Dr. G. A. Lindeboom, een rede zal uitspreken, terwijl dan de 
eerste exemplaren van een door hem geschreven biografie van Reinier de Graaf aanwe-
zig zuUen zijn. 

Bij die gelegenheid zal tevcns een borstbeeld van De Graaf worden onthuld, dat 
vervaardigd wordt door de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst, en aan de 
Gemeente Delft zal worden aangeboden. 

Secretaris van het Comite is de Gemeente-archivaris van Delft, de heer 
C D . Goudappcl (Oude Delft 169, Delft 2201). 

* 

In het vooruitzicht van de viering van de 500ste verjaardag van de geboorte van 
Copernicus, heeft het Pnstituut voor studie van dc Renaissance en het Humanisme aan 
de Vrije Universiteit te Brussel besloten op woensdag 4 april 1973 een studiedag te 
wijden aan deze beroemde Pool. Voornoemde studiedag zal gehouden worden in de 
Conferentiezaal van het Instituut voor Sociologie, Johannalaan 44 te Brussel. 

Anderzijds organiseert het Instituut op 22 en 23 november 1973 zijn 5de intema-
tionaal colloqium gewijd aan het thema < waanzin en waanwijsheid tijdens de Renais
sance >. 

* 
De voorjaarsvergadering van het Genootschap voor Geschiedenis der Genees

kunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek zal gehouden worden op zater-
dag 28 april te Dordrecht en Gorkum en op zcndag 29 april te Gorkum. Belangstellen-
den kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot de secretaris. Dr. A. J. E. M. 
Smeur, Dennenlaan 17, Dorst (N.B.). Nederland. 

* 
Professor Erna Lesky, bestuurster van het Instituut voor geschiedenis der genees

kunde aan de universiteit van Wenen, werd vereerd met de gouden verdiensten-

medaille van dc stad Wenen. Zij werd ook benoemd tot erelid van de Joegoslavische 

Vereniging voor de geschiedenis van de geneeskunde. 

Onze medcredakteuren L. Elaut en P. Boeynaems werden op de ledenvergadering 
van 15 September 1972 van het Deutsche Gesellschaft fur Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik verkozen tot corresponderend lid. 
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