
NmUWTJES UIT DE WETENSCHAPPELIJKE-HISTORISCHE WERELD. 

De Harvard University Press heeft met 1 januari 1968 de uitgave ondemomen van 
< Journal of the History of Science ». Initiatiefnemer is Everett Mendelsohn; met een 
intemationaal redaktiekomitee zorgt hi] voor een zesmaandelijkse aflevering tegen 7.50 
dollar per jaar. 

it 
Het tijdschrift voor archeologie en geschiedenis « Spiegel Historiael» dat, nu al drie 

jaar. een frisse en kleurrijke noot op de leestafel brengt, vindt dat uit Zuidnederland te 
weinig arikelen binnenkomen op de redaktie. Wij delen deze mening, en zetten derhalve 
de wetenschapshistorici aan medewerkig met vermeld tijdschrift te willen overwegen. 
Redaktieadres: Sp. Hist. Postbus 200 Bussum, Nederland. 

•A-
De University of California, Los Angeles heeft een intemationaal symposium geor-

ganizeerd over de geschiedenis van het medisch onderwijs; de Josiah Macy Jr. Founda
tion zorgde voor de fondsen. Tijdens het symposium dat vijf dagen in beslag nam, werd 
een zaal met zeldzame historische boeken opengesteld; een gedenkplaat voor de begun-
stigers werd qeplaatst, een kataloog werd uitgegeven, manuskripten, inkunabels en 
eerste edities werden tentoongesteld. De Welcome Historical Medical Museum van 
Londen had waardevolle stukken in bruikleen gezonden, vooral over het traditioneel 
Chinees medisch systeem waarvoor thans overal veel belangstelling bestaat. 

it 
De universiteit van Teheran begint zich te interesseren aan de medische geschie

denis, en stelt die in haar studie- en onderzoekingsprogramma op hetzeflde niveau als de 
volksgezondb eid. Er werd een hoogleraar voor het vak met een staf medewerkers aan-
gesteld. Zij zoeken kontakt met alle instituten over de hele wereld voor samenwerking, 
uitwisseling van assistenten en het stofferen van hun biblioteek met overdrukken, boeken, 
enz.... 

it 
De Wellcome Trust eigenaar van het bekend museum en biblioteek heeft zijn raad 

van kuratoren uitgebreid met tal van bekende historic! uit Canada, Duitsland en het En-
gelse binnenland. Het geheel zai voortaan de naam dragen van Wellcome Institute of the 
History of Medicine. Het museum neemt al maar meer uitbreiding. 

if 
Het vierde intemationaal kongres voor anestesiologie in September 1968 te Londen, 

heeft een afdeling voorbehoudcn voor de geschiedenis van haar discipline .Er waren 200 
aanwerigen bij de openingsplechtigheid, en een tcntoonstelling was de hele duur van het 
kongres geopend en zal toegankelijk zjin tot einde november. 

it 
Het derde Spaans kongres voor medische geschiedenis wordt in het voorjaar 1969 

te Valencia gehouden onder het voorzitterschap van Lopez Pinero hoofd van het in-
stituut van medische geschiedenis in die stad. 
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