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• Abonnementsgelden 

De abonnementsgelden blijven voor de volgende jaargang ongewijzigd. Gewone abonnees betalen 
950 BEF, instituten e.d. 1800 BEF. Voor verzending buiten Europa worden deze bedragen verhoogd 
met 200 BEF. Deze bedragen kunnen gestort worden hetzij op postrekening 000-0879571-72, hetzij 
op bankrekening 431-4745431-64 t.n.v. Zuid-GeWiNa, 3001 Leuven. 
Abonnees in Nederland kunnen hun contributie (fl. 50,-) betalen op gironummer 91341 van de Post-
bank, t.n.v. Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen 
en Techniek (Gewina) te Delden. Daardoor vermijden zij de (aanzienlijke) bankkosten van een In
ternationale overschrijving. 
Vanaf volgend jaar kunnen leden van GeWiNa (NL) een abonnement op Scientiarum Historia ne-
men tegen de helft van de prijs: fl. 25,- i.p.v. fl. 50,-. De betaling dient dan te gebeuren bij de pen-
ningmeester van Gewina op het bovenstaande nummer. 
Tenslotte willen we nogmaals de aandacht erop vestigen dat Belgische leden van Gewina hun lid-
maatschapsbijdrage (fl. 50,-) voor het Nederlandse genootschap ook kunnen betalen op de rekening 
van Zuid-GeWiNa, eveneens met het oog op het vermijden van onnodige bankkosten. 

• Besiuur Zuid-GeWiNa 

In de algemene vergadering van 18 november 1995 werd gestemd over de in te vullen mandaten in 
het bestuur. Ter vervanging van Prof. dr. R. Jansen-Sieben, die niet meer herkiesbaar was, werd 
Prof. dr. M. Dorikens verkozen. De bestuursleden Prof. dr. D. Callebaut en Prof. dr. E. Van Schoo-
nenberghe werden herverkozen. Nadien duidde het bestuur Prof. dr. D. Callebaut aan als nieuwe 
voorzitter en dr. J. Staes als secretaris. Zij treden in functie vanaf 1 januari 1996. 
Het huidige bestuur bestaat daardoor uit D. Callebaut (mandaat tot eind 1998), J. Staes (1996), E. 
Van Schoonenberghe (1998), K. Van Camp (1997), A. Jans (1997), L. De Causmaecker (19%). 

• Spiegheling en Daet 

Het Stadsbestuur van Brugge organiseert van 9 december 1995 tot en met 31 januari 1996 een expo-
sitie in de Achiel Van Ackerzaal van de Centrale Openbare Bibliotheek, met als titel Spiegheling 
en daet. Simon Stevin van Brugghe (1548-1620). Met een educatieve tentoonstelling wenst men 
de figuur van Simon Stevin in de schijnwerpers te plaatsen. Deze geleerde, een van onze belang-
rijkste uit de zestiende eeuw, is immers nog te weinig bekend bij het grote publiek. Aan de hand 
van zijn werken, waarvan de Stadsbibliotheek een aantal eerste uitgaven bezit, wordt een beeld 
geschetst van deze veelzijdige wetenschapper. Naast archiefstukken en medailles uit het eigen bezit 
van de stedelijke instellingen worden ook bruiklenen tentoongesteld waaronder handschriften uit de 
Koninklijke Bibliotheek van Den Haag en eerste drukken uit het Museum Plantin-Moretus van 
Antwerpen. 
Bij deze expositie verschijnt een catalogus. In een eerste deel belichten vier wetenschappers, respec-
tievelijk Prof. A. Devreese, dhr. D. Imhof, dr. A. Meskens en dr. C. van den Heuvel de verdiensten 
van Stevin op de verschillende terreinen. Het tweede deel vormt de eigenlijke cataloog met de be-
schrijving van de tentoongestelde stukken (43 in aantal). De tentoonstelling heeft plaats in de Bie-
korfbibliotheek, Kuipersstraat 3, 8(XX) Brugge en is gratis toegankelijk. Ze is dagelijks open van lOu. 
tot 12u. en van 14u. tot I8u. en gesloten op zondag, 25 en 26 december en 1 januari 1996. Rondlei-
dingen kunnen telefonisch worden aangevraagd op het nummer 050/33.(X).50 (bij Valerie Logghe). 

• Simon Slevin-leerstoel 

Met ingang van 1 September 1995 is aan de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen dr. G. Vanpaemel benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Geschiedenis van de 
Natuurwetenschappen in de Nederlanden'. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Noord en Zuid. 
Deze heeft als doel het Nederlands eenheidsbesef in taal en cultuur levend te houden. 
De wetenschappelijke en technische aspecten van de Nederlandse cultuur zijn nog steeds onderbe-
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licht en worden overschaduwd door ontwikkelingen in bijvoorbeeld de schilderkunst en de staats-
vorming. De leerstoel van Vanpaemel richt zich op de interactie tussen wetenschapsbedrijf en cul
tuur binnen de grenzen van de historische Nederlanden en in het perspectief van de algemeen-Europese 
geschiedenis. 
Geert Vanpaemel (°1955) studeerde natuurkunde, wiskunde, economie en wijsbegeerte aan de KU 
Leuven. Hij promoveerde in 1985 bij prof.dr. P. Bockstaele (KU Leuven) en prof.dr. H.A.M. Snel-
ders (RU Utrecht) op het proefschrift getiteld: 'De mechanistische natuurwetenschap aan de Leu-
vense Artesfaculteit (1650-1797)', dat in 1986 werd bekroond door de Koninklijke Academic voor 
Wetenschappen. Hij is hoogleraar aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius te Brussel en daar-
naast sinds 1990 ook erkend navorser aan de KU Leuven. Zijn onderzoeksprojecten betreffen onder 
meer de universiteits- en genootschapsgeschiedenis, de relatie geloof en wetenschap en de wetenschaps-
sociologie. 
Van 1987 tot 1993 was Vanpaemel secretaris van Zuid-GeWiNa, en sinds 1990 lid van de redactie 
van Gewina en redactiesecretaris van Scientiarum Historia. 
Op 8 december jl. hield Vanpaemel in de Aula Maior van de Nijmeegse universiteit zijn inaugurele 
rede getiteld: Een standbeeld voor Stevin. Wetenschap en cultuur in de Nederlanden. 

• Wie is wie 

Op steeds meer terreinen wordt samengewerkt tussen Nederland en Vlaanderen. Ook op het terrein 
van de conservatie en de restauratie gaan deskundigen en vrijwilligers uit Nederland en Vlaanderen 
elkaar steeds meer opzoeken. In het voorjaar 1994 gaf de stichting Algemeen-Nederlands Congres 
de eerste tVie is wie van het Cultureel Erfgoed in Nederland en Vlaanderen uit. Deze Wie is wie 
wilde een hulpmiddel zijn opdat Nederlanders en Vlamingen elkaar beter zouden vinden bij de stu-
die en het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Het succes van de eerste uitgave toont alvast 
dat zo'n Wie is wie aan een reele nood beantwoordt. 
Auteur Adriaan Linters, docent aan het Instituut voor Conservatie en Restauratie in Gent, heeft 
nu een tweede, bijgewerkte en geactualiseerde versie klaar, die omvangrijker en vollediger is dan 
de eerste. De gids geeft voor Nederland en Vlaanderen een overzicht van tijdschriften en naslagwer-
ken over cultuurconservering, opleidings- en onderzoeksinstituten, overheidsinstellingen en particu-
liere organisaties. Van iedere opgenomen organisatie wordt het adres vermeld. Ook wordt aangege-
ven welke instanties een tijdschrift uitgeven. 
De Nederlandse, Vlaamse, federaal-Belgische en provinciale overheidsinstellingen worden opgesomd, 
met omschrijving van hun bevoegdheden. 
De gids bevat meer dan 300 adressen en bestrijkt de volgende terreinen: monumentenzorg; archeo-
logie; musea; archief- en bibliotheekwezen; roerend erfgoed; industrieel, technisch en wetenschap-
pelijk erfgoed; heemkunde. 
Wie is wie van het cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen is een handig naslagwerkje voor 
wie beroepshalve of als vrijwilliger bij cultuurconservering betrokken is. Het kost 5(X) BF/fl. 28 en 
kan worden besteld bij ANC, Gallaitstraat 86, 1210 Brussel, tel. en fax 02/241.31.64. 

• UCL. Centre Inlerfacuitaire d'etude en histoire des sciences 

Cette annee, le seminaire se tiendra le vendredi de 14h k 16h, dans le nouveau batiment de la Fa-
culte de philosophic, auditoire SOCR 21, College D. Mercier, Place Cardinal Mercier 14, Louvain-
la-Neuve. Theme central: "...juches sur des epaules de geants...". Auront lieu dans le deuxifeme 
semestre: 

09/02 M. Watelet, La fascination de Ptolemee chez les geographes de la Renaissance 
16/02 A. Tihon, Faut-il tuer Ptolemee (XlVe-XVe siecles)? 
23/02 P. Radelet, La lecture d'Aristote par Leibniz et Jean Bernoulli (1690-1749) 
08/03 Br. Van Tiggelen, Quand les geants se juchent sur les epaules des nains: Lavoisier et son 

'precurseur' Jean Rey 
15/03 Ch. Cabiaux, Inepuisable Hippocrate, lu et relu par I'homeopathie 
22.03 J. Mawhin, Euclide relu par Le Gendre, ou des Elements aux Elements de geometric 
19/04 M. Willem, Le principe de Huygens el ses reinlerpretations 
10/05 B. Hespel, Feynman, lecteur de Newton 
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Pour tous les renseignements on pent s'adresser a J.-Fr. Stoffel, 010/45.53.21. 
En outre, la Faculte des Sciences organise des cours dans le cadre de I'Enseignement postgradu^ en 
Physique. En ce qui concerne I'histoire des sciences, il faut signaler: 

— Massimo Corradi: Mecanique et science de I'ingenieur au I9e siecle (du 4 au 18 fevrier 1996) 
— Silvia Roero: Le calcul differentiel et integral de Leibniz en Europe aux 17e et I8e siecles (du 

18 au 30 mars 1996) 

Les renseignements detailles concernant I'organisation pratique de ces cours et les modalites d'in-
scription peuvent etre obtenus aupres du Secretariat du Departement de Physique, B§timent M. de 
Hemptinne, Chemin du Cyclotron 2, 1348 Louvain-la-Neuve. Tel. 010/47.32.94 ou fax 010/47.30.68. 

• Michel Bougard 

Le 9 juin 1995 Michel Bougard a soutenu sa these de doctorat en histoire des sciences et des techni
ques a I'universite Charles de Gaulle, Lille III (Sciences humaines, lettres et arts) avec la mention 
'tres honorable a I'unanimite avec les felicitations du jury'. La these, consacree a La Chimie de Ni
colas Lemery, apothicaire et medecin (1645-1715), a ete co-dirigee par M. Gerard Simon, profes-
seur emerite de I'Universite Charles de Gaulle (Lille III), et M. Robert Halleux, professeur a I'Uni
versite de Mons et a I'Universite de Liege. Le jury etait compose de M. Jean Celeyrette, Universite 
Charles de Gaulle, Lille 111, Mme Bernadette Bensaude, Universite de Paris X, et Mme Isabelle Stengers, 
Universite Libre de Bruxelles. 


