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kelijkheid : de Brandaan als artes-tekst ; L.J.
Vandewiele, Over de Vijf taeffels en de Antidotarius in de Mnl. Circa /nj?anj-manuscripten ;
S. de Vriendt, Doven in de Middeleeuwen : drie
vragen aan medievisten; J. Vromans, Het
Cesprachbiichlein, ed. Hoffmann von Fallersleben ; Paul Wackers, In 's hemels naam : hemelbenamingen in het Middelnederlands ; J.P.

BOEKBESPREKINGEN

Westgeest, Maerlant bij de dokter ; het dichterlijk gewaad gaat uit ; J.H. Winkelman, Lucas
van Leyden en de artes-literatuur ; Johanna
Maria van Winter, Project voor een Internationale database van culinaire recepten.
Men ziet het : voor iedere 'soort' wetenschapshistoricus is er wat bij I

BERICHTEN
• Bestuur
Op de najaarsvergadering 1991 van Zuid-GeWiNa werden de mandaten van de bestuursleden P.
Bockstaele en C. Gysel vacant gesteld. Zij waren niet meer verkiesbaar. In hun plaats werden verkozen
Prof. dr. K. Van Camp en dhr. A. Jans. Het bestuur duidde vervolgens Prof. dr. R. Jansen-Sieben
aan als nieuwe voorzitter van het genootschap. Ria Jansen-Sieben is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universite Libre de Bruxelles. Haar onderzoek betreft de middelnederlandse
letterkunde, in het bijzonder met betrekking op de zgn. 'artes'-teksten. In 1989 publiceerde zij een
Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur (Utrecht, H&S).
• Op maandag 25 mei 1992 promoveerde Nicole Halsberghe tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Leuven op een proefschrift over "De Ling-tai Yi-xiang zhi
(1674) van Ferdinand Verbiest. Vertaling, annotatie en commentaar van het theoretische en illustratieve
gedeelte." Promoter was prof. dr. U. Libbrecht.
• Op vrijdag 16 oktober 1992 vindt in Brussel de eerste "Dag van de Jonge Onderzoeker" plaats.
Deze dag is een initiatief van het Nationaal Comite voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de
Wetenschappen. Jonge vorsers in deze disciphnes kunnen op deze dag hun onderzoeksprojecten voorstellen aan hun collega's. Het is de bedoeling dat jaarlijks een Dag van de Jonge Onderzoekers wordt
georganiseerd. Inlichtingen bij Prof. R. Halleux, Institul d'histoire des sciences et des techniques,
avenue des Tilleuls 15, 4000 Liege.
• In de Galerij van het Gemeentekrediet (Passage 44, Kruidtuinlaan te Brussel) loopt tot 28 juni
een tentoonstelling Onder het mes — Au fil du scalpel over de geschiedenis van de chirurgie. Er
wordt een geschiedkundig overzicht gegeven van de heelkunde van de Oudheid tot nu. Een tweede
luik toont talloze inslrumenten uit de verschillende deelgebieden van de heelkunde. De tentoonstelling
is elke dag te bezoeken van 11 tot 18 uur behalve op zon- en feestdagen. De catalogus kost 500 frank.
• Tot 14 juni vindt in de Galerij van de ASLK, Kreupelenstraat 12 te Brussel een tentoonstelling
plaats onder de titel Specerijkelijk. De Specerijenroutes. In het eerste deel wordt het belang van
de specerijen in onze maatschappij geschetst. Het tweede deel behandelt de specerijenroutes. De
tentoonstelling is elke dag te bezoeken van 10 tot 18 uur. De bijzonder fraaie catalogus kost 850
frank. Tegelijkertijd loopt in de Nationale Plantentuin te Meise een tentoonstelling over Specerijplanten, elke dag te bezoeken van 13 tot 17 uur (behalve op vrijdag en op feestdagen).

