NiEUWsjES urr DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE WERELD
Te Kopenhagen overfeed, op 29 maart 1971, slachtoffer van eeh verkeersongeval.
Gustav Scherz, bekend Steno-vorser. Hij was uitgever van Stenoniana CathoUca en
redakteur van het Nordisk UgeUad; doctor in de wijsbegeerte van Kopenhagen, doctor
in de teologie van Miinster, doctor in de natuurwetenschap van Fribourg, Jarenlang
onderpastoor in de Deense Hoofdstad. Hij was 66 jaar oud.
De astronoom en wiskundige Johan Kepler werd in 1571 te Weil in Wurtemburg
geboren. Tijdens het Keplerjaar 1971 worden in de acht steden waar Kepler gtleefd
heeft, symposia en andere vieringen hem ter ere gehouden. Ook Leningrad vergat hem
siet.
De Duitse Ingenieursdag die te Mainz gehouden werd van 8 tot 19 juni 1971,
voorzag een voormiddag voor historische mededelingen. De drukkunst en het papier
in verleden, heden en toekomst stonden op de agenda, en er was boviendien een technisch'historische uitstap naar de edelsteenslijperijen van Idar-Oberstein.
De Engelse vereniging tot bevordering van de geschiedenis der techniek heeft
haar zomervergadering te Mflnchen, Augsburg en Stuttgart gehouden, te zamen met
haar Duitse zustervercniging.
De Technische Universiteit van Mflnchen heeft haar eigen geneeskundige fakulteit.
Deze laatste richt voor haar rekening een leerstoel voor medische geschiedenis op.
Dat is de tweede in Miinchen.
Wie ooit te Wenen het medisch-historisch instituut van professor Erna Lesky bezocht, zal er onder de indruk gekomen zijn van het zorgvuldig en knappe restauratiewerk, onder de letding van beeldhouwer Willy Kauer, van een verzameling anatomische en obstetrische waspreparaten. Deze restauratie is thans, na zes jaar, beeindigd.
Ook het op kataloog brengen van 4000 banden uit het boekenbezit van het voormalig
Weens artsenkollege, en van de instrumentenverzameling uit het fyslologisch instituut
(19e eeuw) is ten einde.
Op de algemene vergadering van de Acad^mie Internationale d'Histoire des Sciences, gehouden te Moskou op 21 augustus 1971, werd ons redaktielid prof. Dr. P.
Bockstaelc, tot corresponderend lid van die akademie verkozen.
De leerstoel voor medische geschiedenis te Bonn, die zowat als de eerste van
Duitsland wordt beschouwd, was sinds het emeritaat van G. Steudel in 1969 onbezet.
Thans is Nikolaus Mani. titularis van het vak aan de Wisconsin State University te
Madison (USA), naar Bonn geroepen en heeft zijn ambt op 15 april 1971 opgenomen.
Walter Pagel (Exindon), vooral bekend om zijn Paracelsusvorsing, werd vereerd
met de George Sarton Medaille van de American History of Science Society voor
1970.
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