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Ondcr de auspicien van de Internationale Akademie van de Geschiedenis van dc
Geneeskunde startte per 1 januari 1965 ccn nieuw, driemaandelijks tijdschrift voor
de medische geschiedenis, Clio Medica.
Uitgevers zijn Marcel Florkin, P. Huard, C. O'Malley, J. Steudcl, N . Poynter,
J. Theodorides. Artikels in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans, zowel
van leden als niet-ledcn der vermelde akademic, die tc lang of te gcspecialzeerd
zijn om opgenomen tc worden in gewone historische of wetcnschappelijke tijdschriften, zullen er een plaats vinden. De jaarprijs voor biblioteken, staatsinstellingen voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt 30 dollar, voor private personen
15 dollar, Redakticadros is : Prof. M. Florkin, Place Delcour, 17, Luik; administratieadres: Pergamon Press Lim., Headington Hill Hall, Oxford, England.

Bij de Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, Graz. Oostenrijk, verschijnt een
offsctdruk van Vinccntius Bellovaccnsis' (Vincent de Beauvais) Speculum Quadruplex, volgens de uitgaaf Douai 1624, 4 bandcn, 4340 bladzijden. Inschrijvingsprijs
bedraagt 1120 DM vcrkoopprijs 1585 DM. Het monumentale gewrocht dat een
summa brengt van de dcrtiende eeuwse natuurkennis wordt hicrmede voor vele
kringen toegankclijk waar hot tot du-sverre slechts in enkele biblioteken aanwezig
was. De eerste uitgaaf van het Speculum kwam reeds in 1473 in vier folianten van
de allervroegstc drukpers.

The Wellcome Historical Medical Museum and Library, met aan zijn hoofd Dr.
F.N.L. Poynter, heeft een reorganizatic doorgevocrd van het welbekcnde instituut
voor dc medische geschiedenis te Londcn. De bedoeling is, nog meer dan te voren,
dc unicke verzamcling van allerlei dokumentcn voor studie en onderzoek ter beschikking te stellen. Nieuwe toonkasten en galerijen zullen, beter dan voorheen, het
verband aantonen tussen de geneeskunde, dc verschillende kultuuruitingen en de
kunst. Er is ook een nieuwe afdeling voor illustratiematcriaal dat voor uitlening
en gebruik bestemd is. Een zaal voor pcrmanente tentoonstcllingen is ontworpen.
Men zit thans volop in de verhuizing.

De Austrahche Academy of Sciences te Canberra heeft een centrum voor de studie
van de wetcnschapsgeschiedcnis opgericht. Het doel is dubbel. Ten eerste een
biblioteek aan te leggen, waar al het gepubliceerde over de Australische wetenschap
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zal opgeborgen worden. Ten tweede het vcrzamelcn van archiefmateriaal dat een licht
kan werpen op het leven en het werk van AustraUsche geleerden ; o.m. manuskripten,
dagboeken, experimentele notities, persoonlijke agenda's, brieven, foto's, gedenkschriften, enz... Het samcngebrachtc materiaal zal ter beschikking van de vorsers
staan. Alles wat van nabij of van verre iets met Australische wetenschap in verlcden
en heden tc maken heeft, zal in dat groots opgezette centrum verzameld worden.
Het is voorlopig ondcrgebracht in de Basser Library te Canberra.

Het vijfdc jaarlijkse Brits kongres van de geschiedenis der geneeskunde en farmacie werd te Londcn gehouden op 15-18 September 1964. Het tema luidde : de
ontwikkeling van de medische opleiding in Groot Brittanje. Medical History 1964,
nr 1. brengt ccn Iczenswaardig vcrslag hierover.

De Schotse vercniging voor geschiedenis van de geneeskunde. kwam in de winter
1963-1964 driemaal bijeen met ccn volzette zaal. De vercniging wordt bestempeld als een aktievc en wilskrachtige vooruitgcschoven post van de medische geschiedenis in het uiterste noordcn van het Vercnigde Koninkrijk.
Dc Noorse vercniging van medische geschiedenis vergaderde vijfmaal tijdens het
wintersemester 1963-1964, waarop driemaal ccn gastspreker uit het buitenland het
woord vocrdc. Ook medisch historische uitstappen werden georganizeerd en kontakten werden gclegd met de internationale stichting van Koos. Een leerstoel voor de
geschiedenis van de geneeskunde to Oslo wordt in uitzicht gesteld.
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