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BERICHTEN 

• Als een gevolg van de stijgende druk- en verzendingskosten, die gepaard gaan met het uitgeven 
van Scientiarum Historia, ziet het bestuur van Zuid-G^ViNa zich genoodzaakt de contributie-
gelden voor individuele leden vanaf volgend jaar te verhogen tot 950 BF. Instituten enz. betalen 
1800 BF. Wij hopen dat onze leden begrip zullen kunnen opbrengen voor deze beslissing, die 
het mogelijk moet maken de materiele en inhoudelijke kwaliteit van Scientiarum Historia te 
handhaven. 

• Op 7 juni promoveerde Ad Meskens tot doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit 
Brussel op een proefschrift Wiskunde tussen Renaissance en Barok. Aspecten van wiskundebe-
oefening te Antwerpen 1550-1620. Promotor was prof .dr. J.P. Van Bendegem. Het proefschrift 
behandelt de geschiedenis van de wiskunde in Antwerpen, zowel wat betreft de diverse wiskundige 
beroepen als rekenmeester, wijnroeier, astroloog, fortenbouwer, e.d.; alsook de wiskundeschool 
van de Jezuieten in de eerste decennia van de zeventiende eeuw (een recensie is opgenomen in 
dit nummer). Het proefschrift werd uitgegeven door het Museum voor het Vlaamse Cultuurleven 
en kan aldaar besteld worden: Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen (prijs 450 BF + ver
zendingskosten). 

• Op 4 januari 1994 overleed op 88-jarige leeftijd Prof. dr. Reijer Hooykaas, erelid van ons ge-
nootschap. Hooykaas genoot wereldfaam met boeken als The Principle of Uniformity in Geology, 
Biology and Theology (1963), Religion and the Rise of Modern Science (1972), en CJ. Rheticus' 
Theatise on Holy Scripture and the Motion of the Earth (1984). Vanaf 1945 was hij buitengewoon 
hoogleraar in de geschiedenis der natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
de eerste leerstoel voor dit vak in Nederland. Later werd hij gewoon hoogleraar te Amsterdam 
en vanaf 1967 ook te Utrecht. De inhoud van zijn colleges werd uitgegeven als Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen. Van Babel tot Bohr (1971, 1976^). 

• Het genootschap bezit nog enkele otemplaren van publikaties, die het aan de leden te koop wil 
aanbieden. 

Acta Sexti Conventus Historiae Scientiae Medicinae Matheseos Naturaliumque Excolendae in 
urbe cui nomen Luxemburg (Leiden, 1971) 300,- BF 
Nicolaus Copernicus (1473-1543). Tfentoonstellingscatalogus (Gent, 1973) 300,- BF 
L. Elaut, Der Vrouwen Heimlichheid. Een laat-middeleeuws leerdicht in Nederlands van nu 
gezet (Gent enz., 1974) 400,- BF 
L. Elaut, Vopiscus Fortunatus Plempius en de ontwikkding van de Nedertandse ontleedkundige 
vaktaal [Med. KAWLSK, 1976J 150,- BF 
G.A. Lindeboom, Adriaan van de Spiegel (1578-1625) hoogleraar in de ontleed- en heelkunde 
te Padua (Amsterdam, 1978) 350,- BF 
P.A.Th.M. Jaspers en J. Roegiers, Le "M^moire sur I'air inflammable " de Jean-Pierre Minc-
kelers (1748-1824) [overdruk uit LIAS, X/2 (1983), 217-251] 250,- BF 
Catalogus van het Museum voor de geschiedenis van de Farmacie in de Fakulteit van de Far-
maceutische Wetenschappen van de R.U.G. (Gent, 1984) 200,- BF 
L.J. Vandewiele, Diorama op de eerste 25 jaren van het Zuidnederlands genootschap voor de 
geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen Zuid CeWiNa (Gent, 1985) 

50,- BF 
Gent 300 Jaar geneeskunde (Gent, 1990) 300,- BF 
Neusverkoudheid. Aantekeningen uit de geschiedenis der geneeskunde [C.H. Boehringer Sohn 
— Ingelheim am Rhein, s.d.] 200,- BF 

De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Ganteresseerden kuimen contact opnemen 
met G. Vanpaemel, Vanden Bemptlaan 4, 3001 Leuven 
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• 13de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen 
Van 5 tot 7 oktober 1995 vindt te Echternach (Luxemburg) het 13de Beneluxcongres voor de Ge
schiedenis der V^tenschappen plaats met als thema MENS EN AARDE. Sinds het ontstaan van 
de mens, hebben de mens en de aarde elkaar wederzijds beinvloed. Binnen de wetenschap is deze 
wederzijdse beinvloeding in de loop der eeuwen vanuit verschiUende invalshoeken en vakgebieden 
onderwerp van studie geweest. Soms lag de nadruk op de invloed die "luchten, wateren en 
plaatsen" uitoefenden op de gezondheid van de mens, dan weer stond — zoals in de mijn-
bouwkunde — de exploitatie van de aarde door de mens centiaal. Het congres wil laten zien 
hoe in een veelheid van wetenschapsgebieden en technisch handelen het denken over de aarde 
in de Moderne Tijd gestalte kreeg. In het bijzonder zullen onderwerpen met betrekking tot de 
natuurwetensctiappelijke, medischeen technische bestudering, verbeelding en beheersing van de 
aarde aan de orde komen. 
Onder de impuls van de mijnbouw ontstond tijdens de Renaissance een nieuwe wetenschappelijke 
interesse voor de samenstelling en opbouw van de aardkorst, en ontwikkelde zich ook een nieuw 
medisch denken en handelen. De geschriften van Agricola, Paracelsus en de toen opnieuw uit
gegeven werken van Hippocrates zijn niet weg te denken uit de kanon van de vroeg-modeme 
Europese wetenschap. Aan het einde van de achttiende eeuw kwamen de 'aardwetenschappen' 
zowel institutioneel als inhoudelijk in een stroomversnelling. Mijnbouwacademies en geologische 
diensten werden opgericht en leerstoelen ingesteld. Het terrein verbreedde zich. Mineralogie, ge
ologic, paleontologie, bodemkunde en vele mijnbouwkundige wetenschappen kwamen op, eerst 
in een betrekkelijke nauwe relatie met het nagestreefde maatschappelijk nut, later ook als acade-
mische disciplines. Ook veranderde de rol van de geneeskunde. Waar de aarde eerst een genees-
krachtig (of ziekmakend) 'agens' was voor de mens, werd de medicus zelf — in zijn rol als be-
drijfsarts in de mijnen — hulpkracht bij de exploitatie van de aarde. Al lijken zo de 
krachtsverhoudingen tussen mens en aarde omgedraaid, wie de geschiedenis van de miheuhygiene 
bestudeert, weet wel beter: mens en aarde beinvloeden elkaar nog steeds wederzijds. 
Personen die op het congres een voordracht zouden willen houden over een bepaald aspect van 
het thema worden bij deze van harte uitgenodigd zich v66r uiterlijk / maart 1995 aan te melden 
bij e6n van onderstaande contactpersonen: 
Dr. J.A. Massard-Geimer, la rue des Romains, 1̂ 6478 Echternach (voor Luxemburg) 
Prof. dr. G. Vanpaemel, Vanden Bemptlaan 4, B-3001 Leuven (voor Belgie) 
Prof. dr. A. Labisch, Institut fiir Geschichte der Medizin, Heinrich Heine Universitat, Postfach 
10 10 07, D-40001 Dusseldorf (voor Duitsland) 
Dr. E. Homburg, Parallelweg 9, NL-6245 JL Eijsden (voor Nederland). 


