
NIEUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJK-HISTORISCHE WERELD 
Aan het Medisch-Encyclopaedisch Instituut van de Vrije Universiteit van Amster

dam werd op 17 juni 1972 onder leiding van Prof. Dr. G. A. Lindeboom. het tweehonderd-
jarig ovcrlijden herdacht van Gerard Van Swieten, lijfarts van keizerin Maria-Theresa, 
stichter der Eerste Weense Medische School en organisator van het gezondheidswezen in 
de Oostenrijks-Hongaarse monarchic. Volgende lezingen werden gehouden : 

Prof. Dr. G. A. Lindeboom ; Gerard Van Swieten - in Nederland en in Oostenrijk. 
Priv. Doz. Dr. Dr. Chr. Probst (Miinster) ; Van Swieten's Bedeutung fiir die 

medizinische Klinik. 
Dr, David Willemse : Gerard Van Swieten in zijn brieven aan Antonio Ribeiro 

Sanchez (1739-1754). 

* 
The World Directory of Historians of Mathematics, die ongeveer 700 namen en 

adressen bevat. gerangschikt volgens land (40) en beoefende specialiteit (ongeveer 
300), is thans verkrijgbaar bij Historia Mathematica, Department of Mathematics, Uni
versity of Toronto, Toronto 181, Canada. Prijs : $ 4.00 ($ 3.00 wanneer betaling 
gebeurt bij besteUing). 

* * * 
Hoe groot de belangstelling aan de Duitse Universiteiten voor het onderwijs in de 

geschiedcnis der geneeskunde is en welke steun het geniet mogc blijken uit volgend voor
beeld : het Instituut voor Geschiedenis dor Geneeskunde aan de universiteit te Fr.mkfurt 
am Main beschikt over een staf van zes universitair gediplomeerde medev erkers, een 
bibliothecaresse, een ,'ccretaresse en drie assistenten, De bibliotheek bevat meer dan 
30,000 banden. Om van te dromen ! 

** * 
Op 12 juni 1972 overleed Cesar Rodriguez Exposito, secretaris van de Sociedad 

Cubana de Historia de la Mcdicina. In vele geschriften heeft hij zich beijverd om te 
bewijzen dat aan zijn landgenoot Carlos J. Finlay de prioriteit toekomt ontdekt te 
hebben dat de gele koorts door muskieten wordt overgedragen, Ook schreef hij de 
biografie van Finlay en heeft hij diens volledige werken uitgegeven. 

* * * 
Hot XXIIIste Internationaal Kongres voor de Geschiedenis der Geneeskunde werd te 

Londen gehouden van 2 tot 9 September 1972. Meer dan 600 deelnemers uit 46 landen 
waren ingeschreven. Het volgcnde kongres zal te Budapest plaats hebben van 26 tot 
31 augustus 1974. 

** 
* 

Het volgend kongres voor dc Geschiedenis van de Phnrmacie zal gehouden worden 
te Parijs van 24 tot 29 September 1973. Inlichtingen en inschrijving op volgend adres : 
M, Lanchy, 75 rue Ordener, 75018 - Paris. 

** 
* 

Het Instituut voor Neofilologie en voor Neolatijn heeft de organisatie op zich geno
men van het Second .'ntcrnational Congress of Neo-Latin Studies dat van 19-24 augus
tus 1973 gehouden zal worden in Amsterdam. Behal've aan de humanistische studien en 
neo-latijnse letteren van de 15e-]8e eeuw, zal op het kongres tevens aandacht geschonken 
worden aan de wetenschapsgeschiedenis. Voor inlichtingen : Keizersgracht, 416 te 
Amsterdam. 
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