
er reeds eerder pogingen in de-richting van het injectiespuitje gedaan. In 1667 heb
ben FABRicus en E.t"SliOLTZ te Danzig. met een zilveren spuitje, dat in de opening 
eener tusschen twee onderbindingen opengesneden ader was gestoken, scamn1,0nium 
ingespoten, in guajactinctuur opgelost. In 1713 deed ANEL reeds door een goudsmid 
een canule vervaardigen, waarmede men in het traankanaal kon binnendringen. 
PRAVAZ (1791-1853) heeft zich op velerlei gebied als geneeskundige onderscheiden 
o.a. door zijn studiën over scoliose en haar bestrijding, over aangeboren heupont
wrichting en over aneurysma. 

SHANGHAI. - Japansche wetenschappelijke instelling. De Ja
pansche regeering heeft een bedrag van 24ooooo gulden uitgetrokken voor de stich
ting eenerinstelling voor natuurwetenschappen te Shanghai. Hieronder is begrepen 
de ziektekunde, ontleedkunde, bacteriologie, parasitologie, serologie en Chineeschc 
geneesmiddelenkunde (Brit. med. jo-urn. 29 Nov.). 

Personalia.- Emeritaat: prof. R. WEBER, psychiater te Genève. 
Overleden: prof. c. SALOMONSEN, bacterioloog te Kopenhagen, 77 jaar oud; de 

ophthalmoloog prof. VAN DUYSE te Gent.; F. A. HOFMANN, vroeger hoogleeraar in 
de inwendige gelleeskunde te Leipzig, 81 jaar oud; de chirurg A. ALSBERG te 
Hamburg, 68 jaar oud-. PINKHOF. 

BINNENLAND. 
Antony van Leeuwenhoek-film. -Op 2 December had in het gebouw Lux 

te Amsterdam voor een zestigtal genoodigden de vertooning plaats van de LEEUWEN
HOEK-film. Na een korte inleiding van den vervaardigervan wetenschappelijke films, 
den heer J. c. MOL, gaf dr. w. H. VAN SETERS eenige bijzonderheden uit het' merk
waardige leven van VAN LEEUWENHOEK. Hierna volgde de vertooning van de film, 
welke een goede anderhalf uur in beslag neemt. De film is zóó ingericht, dat, 
behalve enkele bijzonderheden uit het leven va:h VAN LEEUWENHOEK, telkens na 
elkaar worden gegeven, beschrijvingen en teekeningen door VAN LEEUWENHOEK 

·-vervaardigd_ van de door hem het eerst waargenomen "levende dierkens" en 
dezelfde dierkeus zooals die thans' met de uitstekende microscopen en uiterst sterke 
lichtbron kunnen worden verfilmd. Telkens opnieuw wordt 1nen bij vergelijking 
getroffen door het bijzondere waarnemingstalent van VAN LEEUWENHOEK. Verder 
vormen de door VAN LEEUWENHOEK vervaardigde microscopen en de z.g. aalkijker 
èen belangwekkend onderdeel van de film, die alleen hierdoor al recht van bestaan 
zou hebben. humers is het zeer goed mogelijk, dat nu vóór de herdenkingsfeesten 
van VAN LEEUWENHOEK in 1932, nog weer eenige van de 267 weggeraakte 
microscoopjes teruggevonden worden, welke door VAN LEEUWENHOEK zelf met zoo 
groote zorgvuldigheid zijn geslepen. Dat zij het bewaren waard zijn, blijkt het best 
uit de opnamen, waarbij deze lensjes voor de vergrooting werden gebezigd en op 
welke een· doorsnêe van beukenhout, verschillende protozoën en de bloedsomloop 
in den staart van een kikkerlarve niet eens zoo veel minder duidelijk uitkomen dan 
bij het gebruik van een modern microscoop. 

· Daar door de vervaardigers op critiek werd aangedrongen, moge hier de 
opme~king volgen, dat de tijd, die aan de projectie der brieven en teekeningen van 
VAN LEEUWENHOEK werd toegemeten, veelal wat kort was, terwijl daarentegen de 
door· de titels in beslag genomen tijd veilig tot op de helft kan worden teruggebracht. 
Dat aan het fraaie gedeelte over het uitkristalliseercri een misschien wat te ruime 
plaats werd gegund, is alleszins verklaarbaar. 

L, -KAISER. 

De Haagsche Ziekenfondsstrijd. - Op Maandag· 24 November 11. heeft 
een bijeenkomst plaats gehad van het bestuur van "De Volharding" met drie 
Haagsèhe specialisten, die een poging wilden doen partijen tot elkaar te brengen. 
Als gevolg daarvan ontvingen die heeren op 27 November een voorstel van· het 
bestuur, dat hierop neerkwam, dat aan de dokters van het fonds de keuze werd 
gelaten om hun particuliere praktijk, hetzij met I Mei 1925, hetzij met I Mei 1926 
geheel te !ateri :vaten. Zoolang particuliere praktijk wordt uitgeoefend, blijft het 

·maximum van 2500 leden en het salaris van f 3.50 per lid en per jaar gehandhaafd; 
'zoodra men· de particuliere praktijk heeft laten varen, wordt het maximum leden 




