
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE W E R E L D , 

Bij de Harvard University werd een Robert Troup Paine-prijs gesticht ten bedrage 
van 3000 dollar, welke om de vier jaar voor werk op het gebied van de geschiedenis/ of 
filozofie der geneeskunde zal toegekend worden. 

De Josiah Macy Jr. Stichting. die jongelieden helpt in hun proefondervindelijk 
werk, stelt voortaan twintig beurzen ter beschikking van hen die zich kort voor of na 
hun doktoraatsstudies willen toeleggen op de studie van de geschiedenis der genees' 
kunde en biologische wetenschappen. 

* * * 

De vastc kommissie voor de heropleving van de medischc school te Salerno laat 
een nieuw medisch-historisch tijdschrift verschijnen onder de naam Salerno Civifas 
Hippocratica. Het zal ook bijdragen opnemen over de kulturele en artistieke geschic 
denis van de beroemde stad. 

* * 
* 

Robert Herlinger, direkteur van het instituut voor geschiedenis der geneeskunde en 
ordinarius te Kiel is aldaar overleden op de leeftijd van 54 jaar. 

** * 

O p de leeftijd van 75 jaar overleed de bekende Duitse uitgever Franz Steiner. Hij 
was in 1945 de oostzone ontvlucht en had daarbij heel zijn bezit achtergelaten. T e 
Wiesbaden richtte hij een nieuw bedrijf op, dat zich o.m. specialiseerde in het drukken 
van de uitgaven van wetenschapplijke instituten, verenigingen, akademien, enz... Hij 
was het die o.m. de uitgave van het Sudhof Archiv van Leipzig naar de westzone wist 
te halen, voor de toekomst veilig stelde door de nodige spreidingsruimte te verzekeren in 
het Duitse binnen en buitenland. Men is algemeen van oordeel dat het een krachttoer 
is geweest. 

Men wist dat de prehistorische skeletten zogenaamd van Moutsier en Combc-
Capclle, uit het staatsmuzeum van Berlijn in de bombardementen van 1945 gebleven zijn. 
In 1966 is de schedel van de Homo Mousteriensis, zij het enigszins beschadigd, uit de 
schuiplaats waar hij werd overgebracht te voorschijn gekomen. en voor verdere antro-
pologische studie bcschikbaar gestcld. W a t cr van de schedel van Combe-Capelle ge-
worden is, weet men niet. 

* 
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De honderdvijftigste verjaring van Semmelwels' geboorte wordt te Budapest her-
dacht met een Semmelweis-week van 10 tot 16 november 1968. De regering, de we-
tenschappelijke akademie, de universiteit en de beroepsvereniging van de genceskundige 
werkers nemen er aan deel. Op het prograrama staan klinische demonstraties en histo-
rische besprekingen; er is gelegenheid voor uitstappen in de hoofdstad en de omgevlng 
naar de plaatsen die in verband staan met het leven en het werk van de grote dokter. 

* 

Te Parijs werd op 25-31 augusus 1968 het XI internationaal kongres voor geschie
denis van de wetenschappen gehouden. Voorzitter was Jean Rostand. De vergaderingen 
hadden plaats in het Museum National d'Histoire naturelle (Jardin des plantes), t.w. 
in het nieuwe gebouw van de Faculte des Sciences, rue Cuvier. 

** 
* 

Te Dubrovnik in Joegoeslavie, heeft van 29 September tot 3 oktober 1968 een sym
posium plaats over de toestand van ineetkunde en algebra in het begin van de 17de 
eeuw. 

* 
In de enig mooie en historische schutterszaal van het prachtig gerestaureerde stad-

huis van Zierikzee, werd van 11 mei tot 10 juni 1968 een tentoonstelling opengesteld 
over de medicus Levinus Leranius (1505-1568) ter gelegenheid van de vierhonderdste 
verjaring van zijn overlijden. Boeken en andere merkwaardigheden illustreerden meer 
dan vier eeuwen medisch leven in het schilderachtig, maar tot op de huidige dag af-
gezonderd stadje op Schouwen-Duiveland bij de Oosterschelde. 

* * ' * 
Bij de Boerhaave herdenking, die door de universiteit Leiden wordt ingericht, sluit 

zich het Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuur-
wetenschappen aan, dat op 16 en 17 november in Nederlands oudste universiteitsstad 
zijn najaarsvergadering houdt met een, in hoofdzaak, Boerhaave-prograrama. 

Van 31 augustus tot 6 September 1968 hield de Union Mondiale des Societes 
d'Histoire Pharmaceutique te Hamburg haar tweejaarlijkse samenkomst, 

• * * 
De vermaarde kollektie oude mikroskopen uit de verzameling Van Heurck, eigendom 

van de stad Antwerpen, vond na vele peregrinaties een veilig onderkomen in het 
Natuurhistorisch Museum van de Antwerpse Dierentuin. Daar is zij in een aparte af-
deling op een didaktische wijze blijvend tentoongesteld. Onze mederedakteur, dhr. E. 
Prison, maakte er grotendeels zijn werk van en zorgde ook voor een uitvoerige en rijk 
geillustreerde catalogus. Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling op 
24 juli II. werd hem daarvoor een warme hude gebracht. 
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