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• Wellcome Institute for the History of Medicine 

Current Work in the history of medicine, the international quarterly indexing journal in the history 
of medicine and allied sciences, is now available not only in printed format (for subscription details 
contact PSP Publications, BMA House, Tavistock Square, London WCIH 9JR, UK) but also onli
ne within the Wellcome Institute Library's database (WILDCat). For internet users the address is 
wihm.ucl.ac.uk and for JANet users: uk.ac.ucl.wihm. Once linked to WILDCat all searches are free. 
Here you can browse the current and in-progress issues of Current work by using the Bibliographic 
Current Awareness Services option. References from previous issues of Current work back to April 
1991 are amalgamated with the main Printed Books and Serials database, which contains records 
for the library's holdings. 
For further editorial information about Current work, or for comments and suggestions, contact 
Cathy Doggrell or Kate Bishop at: Wellcome Institute for the History of Medicine, Current Work 
in the History of Medicine, 183 Euston Road, London NWI 2BE, UK. 
email: c.doggrell'^wellcome.ac.uk, k.bishop^wellcome.ac.uk 

• Discovery of Elements. Symposium dedicated to (he memory of Walter Noddack and Ida Noddack-
Tacke. Leuven, September 17 to 20, 1996 

The initiative of this symposium has been taken at the KU Leuven, where the full scientific heritage 
of Walter and Ida Noddack has been retrieved recently. In 1996 we commemorate the 100th anni
versary of Ida Noddack-Tacke's birthday. The original scope of a meeting, dedicated to the memo
ry of the co-discoverers of element 75 (rhenium) and -probably also- element 43 (masurium/techne-
tium), has been expanded in order to cover more and general aspects, related to the discovery of 
elements, including history of science. 
The registration fee will be 10.OCX) BF, including all Symposium services (a lower fee will be propo
sed for Belgian participants). Registration after August 1 will be more expensive. Information: Dr 
Pieter Van Assche, Chairman, Westerlosesteenweg 3, B-2230 Herselt (Belgium) (T. -(- 32.14.54.02.64, 
Fx -h 32.14.54.16.88, e-mail pvasinnet.be), or Mrs. Marie-Anne Everaerts, IKS, Physics Dept., KU 
Leuven, Celestijnenlaan 200 D, B-300I Leuven (Belgium), (T. + 32.16.32.72.63, Fx + 32.16.32.79.85, 
e-mail marie-anne.everaertsafys.kuleuven.ac.be). 

• Aan de wieg van de modeme wetenschap 

Van 3 oktober tot 28 november e.k. organiseert Zuid-GeWiNa, in samenwerking met het Cultured 
Centrum van Leuven, een reeks van 7 lezingen over wetenschapsgeschiedenis, onder het motto "Aan 
de wieg van de moderne wetenschap". 
Programma: 
3/10 — G. Vanpaemel (KU Nijmegen, KU Leuven), Geleerde en vernufleling: Simon Stevin 

(1548-1620) aan het begin van de moderne wetenschap 
Tijdens de Renaissance sloeg de natuurwetenschap, die eeuwenlang door Aristoteles was 
gedomineerd, nieuwe paden in. Praktisch ingestelde ingenieurs en ' vernuftelingen' deden 
wetenschappelijk onderzoek dat aan de basis zou liggen van de Wetenschappelijke Revo-
lutie van de zeventiende eeuw. Onder hen neemt de Bruggeling Simon Stevin een zeer be-
langrijke plaats in. Zijn opvattingen over 'Spiegheling en Daet', theorie en praktijk, vormden 
het culminatiepunt van de wetenschappelijke bloei in de Nederlanden. Rondom Stevin vinden 
we tal van aanknopingspunten met de intellectuele, culturele en politieke wereld van zijn tijd. 

10/10 — H. Deelstra (UIA), Ernest Solvay (1838-1922). Scheikundige, industrieel en maecenas 
Ernest Solvay is niet alleen de grondlegger van de eerste Belgische multinational, maar tevens 
een geniaal uitvinder, een weldoener voor de mensheid, een maecenas voor de wetenschap-
pen en een sociaal bewogen denker. In deze lezing wordt eerst een korte biografie geschetst. De 
meeste aandacht zal gaan naar de uitvinding van het sodaprocMe en vooral naar de manier 
waarop dit uiteindelijk het reeds bestaand procede van Leblanc kon vervangen. Daarbij wordt 
getracht het scheikundig gebeuren te situeren in de scheikundige kennis van de bewuste periode. 
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17/10 — E. Van Schoonenberghe (KIHO), Louis Pasteur (1822-1895) 
De naam Pasteur is internationaal zeer bekend omdat meerdere instituten, die zich bezig-
houden met menselijke bacteriologie naar hem genoemd werden. Zijn onderzoek hierover 
en vaccinaties tegen hondsdolheid kwam echter pas in zijn latere periode. Eerst had hij 
een strijd moeten leveren tegen diegenen die nog steeds de spontane generatie van micro-
organismen aannamen. Door het onderzoek van de gisting (i.h.b. problemen met de wijn-
gisting) kon Pasteur aantonen dat de gistcdlen dit proces sturen: het is niet een louter che-
mische reactie maar een biochemische. De gistcdlen zijn dus geen spontaan neveneffect 
van de gisting. Zij dienden vanaf de start aanwezig te zijn en stonden in voor het omzet-
tingsproces van suiker tot alcohol. 

7/11 — D. Callebaut (UIA), J. Plateau (1801-1883):pionier van defilm, van de oppervlaktespanning 
en van de stabiliteit 
Joseph Plateau was hoogleraar aan de universiteit van Gent. Hij deed talloze ontdekkin-
gen op gebied van de optica, o.a. de persistentie van de lichtindrukken op de retina. Hij 
ontwierp verscheidene toestellen die men de voorlopers van de cinematografie kan noe-
men. Ook deed hij baanbrekend onderzoek over oppervlaktespanning en stabiliteit, zoals 
de beroemde proef van Plateau waarbij een oliesfeer in suspensie door rotatie een ellipsoi-
de wordt, bij sterkere rotatie een torus, die zich vervolgens opsplitst in een systeem dat 
veel gelijkenis vertoont met een planetenstelsel. Beroemd zijn ook zijn proeven met zeep-
vliezen in configuraties met metaaldraad. De problemen betreffende oppervlaktespanning 
zijn thans nog zeer actueel in ruimtetuigen, maar ook in kopieertoestellen, in de meteoro-
logie, in drainage van schuim, enz. 

14/11 — K. Van Camp (RUCA), De herbronning van de Westerse wetenschap 
In het jaar 10(X) was in onze contreien de wetenschap volledig verdwenen. Rond die tijd 
komen schuchter de eerste contacten op gang met de Spaanse Moren van o.a. Toledo. Door 
vertalingen uit het Arabisch, Hebreeuws en Grieks dringt de Griekse wetenschap terug door 
in West-Europa. Deze herbronning duurt meer dan drie eeuwen. In de I4de eeuw, na het 
ontstaan van een typisch westerse instdling 'de universiteit', krijgen we een eerste bloei 
in o.a. de theoretische mechanica. Voor de echte doorbraak van de moderne wetenschap 
die sommige Griekse misverstanden opruimt moeten we toch wachten tot Copernicus en 
Galilei. De opmars van de theoretische mechanica van het jaar 1000 tot v66r Galilei il-
lustreert zeer goed de herbronning van de westerse wereld. 

21/11 — R. Jansen-Sieben (VUB, ULB), Middeleeuwse eel- en kookgewoonten 
Onze eerste middeleeuwse keukenrecepten zijn geschreven door arisen: in de medische sector 
werd voedsel beschouwd als eventueel ziekte-verwekkend (pathogeen), ziekte-werend (pre-
ventieO of medicinaal (curatieO- Vandaar ook de grote rol van de voeding in de gezondheids-
regimina. De (weinig talrijke) kookboeken die bewaard zijn gebleven, waren kenndijk 
bestemd voor de zeer gegoede kringen: daarop wijzen de dure ingredienten en de langduri-
ge, omslachtige toebereidingen. De middeleeuwse tafelmanieren verschillen grondig van 
de onze. In de 15de eeuw ontstaat duidelijk een behoefte aan voorschriften. ' Welvoeglijk-
heid' is daarbij een belangrijk nieuw begrip. 

28/11 — J. Staes (KU Leuven), Anthoni Van Leeuwenhoek (1632-1723): zijn microscopische waar-
nemingen en zijn brieven naar Leuven 
De Delfste microscopist Anthoni van Leeuwenhoek werd vooral beroemd door zijn ont-
dekking van de " kleine diertjes" in tal van vloeistoffen, o.a. water, bloed en zaad. Daar-
naast gaf hij zeer waardevolle microscopische beschrijvingen van vlooien, luizen en tal van 
organische materialen, die aanleiding gaven tot boeiende wetenschappelijke discussies. De 
kwaliteit van de door hem zelf gemaakte microscooplenzen was onovertroffen. Ondanks 
het feit dat h i j ' ongeletterd' was (d.w.z. hij kende geen Latijn), werden zijn prestaties zeer 
hoog gewaardeerd, o.a. door de Londense Royal Society, die zijn Nederlandse brieven ver-
taalde en publiceerde, en ook door de Leuvense hoogleraren, die zijn waarnemingen her-
haalden en hem een eremedaille toekenden. 

De lezingen vinden telkens plaats op donderdagavond van 20 tot 22u in het Cultured Centrum " De 
Romaanse Poort", Brusselsestraat 63 te 30(X) Leuven. Voor inlichtingen kan men terecht bij de se-
cretaris van Zuid-GeWiNa J. Staes, Parkstraat 7, 3(XX) Leuven. 
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Najaarsvergadering Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 

De Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux houdt op 26 en 27 oktober 1996 haar 
najaarsbijeenkomst in Antwerpen. Op zaterdag 26 oktober wordt een bezoek gebracht aan de ten-
toonstelling "Peeler van Coudenberghe, apotheker-botanicus (15I7-I599) en tijdgenoten. De natuur 
als verzamelobject in de zestiende eeuw" in het centrum Elzenveld, Prof. Sommezaal. Aansluitend 
vindt dan de eerste congresdag plaats in het Dr. Lazarus Marquis Auditorium van het centrum El
zenveld. Op zondag wordt verder vergaderd in de gebouwen van K.A.V.A., Consciencestraat 41 te 
2018 Antwerpen. Inlichtingen bij de secretaris van de Kring Apr. J. Van Gelder, M. Spronklaan 
54, NL 4205 CJ Gorinchem. Td. apotheek * 18.362.26.61, Id. prive •18.362.65.06 en fax •18.362.57.91. 
Er weze aan herinnerd dat enkele dagen voordien, op donderdag 24 oktober het standbedd van Pee
ler van Coudenberghe in Antwerpen wordt onthuld. 

Najaarsvergadering Zuid-GeWiNa 

Op zaterdag 19 oktober vanaf ll.OOu vindt in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (Tervu-
ren) de najaarsvergadering plaats van Zuid-GeWiNa in samenwerking met de Nederlandse zusterve-
reniging GeWiNa. Het theam is "Wetenschap en techniek in de kolonien". Aansluitend is er moge-
lijkheid om het museum te bezoeken. Een uitnodiging met het programma wordt t.z.t. toegestuurd 
aan alle leden van Zuid-GeWiNa. Inlichtingen bij Prof. D. Callebaut (td. 03/820.24.57, fax 
03/820.22.45, e-mail calldirkKuia.ua.ac.be). 

Herdenking van de tweehonderdste geboortedag van Adolphe Quetelet 

In het kader van dit herdenkingsjaar zijn een aantal activiteiten gepland, waaronder opendeurdagen 
in het Quetdetfonds (5 en 19 oktober) en de Koninklijke Sterrenwachl van Belgie, het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut en het Bdgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (7, 8, 14 en 15 oktober). 
Een nummer van het Aslronomisch Bulletin zal geheel aan Quetelet worden gewijd. Op 21, 22 en 
23 oktober vindl aan de Universite Catholique de Louvain (Louvain-le-Neuve) een congres plaats 
in het kader van de Quetdet-leerstoel 1996 met als ihema "Entre I'ulile et le futile: pistes pour une 
demographic du XXIeme siecle". Inlichtingen bij het Instituut voor Demographic — UCL, Place 
Montesquieu 1 (bte 17), 1348 Louvain-la Neuve (Id 010/47.29.51; fax 010/47.29.52, e-mail 
loriaux'jdemo.ucl.ac.be). 
Op initiatief van Prof. J.J. Droesbeke (ULB) wordt op 24 en 25 oktober een congres georganiseerd 
aan de Koninklijke Academic voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie (Paleis der 
Academien, Hertogsstraat 1, 1000 Brussd) over "Quetelet: een man vol ideeen. De aclualiteil en 
het universde karakter van het wetenschappelijk gedachtengoed van Quetelet". Hierbij komen ook 
wetenschapshislorische aspecten aan de orde. Sprekers zijn M. Ackerman, R. Andre, M. Armatte, 
M. Bru, C. Cheruy, A. Desrosieres, J.-J. Droesbeke, Z. Kenessey, J. Michon, P. Paquet, T.M. Por
ter, A. Quinet, S.M. Sligler en L. Vilquin. Inlichtingen bij ULB — LMTD, Institut de Sociologie, 
Jeanndaan 44, 1050 Brussd (id 02/650.33.66, fax 02/650.34.66, e-mail dariona.mlb.ac.be). 
Aansluitend kan gemeld worden dat ook door de Societa Italiana di Statistica in oktober een con
gres over het werk van Quetelet zal worden georganiseerd. Bij het ter perse gaan waren hierover nog 
geen verdere gegevens beschikbaar. Inlichtingen: A. Rizzi, Salita de Crescenzi 26, I-00I86 Roma, 
Italic, (td. '39.6.68.69.845, fax •39.6.68.80.67.42). 

Centre interfacuKaire d 'etude en histoire des sciences 

Pendant I'annee 1996-1997 le seminaire d'histoire des sciences etudiera les controverses scientifi-
ques, afin de mettre en evidence leurs causes, leur deroulement et surtoul leur denouement. On len-
tera d'etablir une typologie des differentes manieres par lesqudles se terminent les controverses scien-
lifiques. Le seminaire se tiendra le vendredi de 16h30 a I8h30 dans I'auditoire CYCL 02 (Batiment 
Marc de Hemptinne, chemin du Cyclotron 2 a 1348 Louvain-la-Neuve). Le Centre inaugure aussi 
une nouvdle collection "Reminiscience", qui veut etre le lieu de publication de ses colloques et se-
minaires, comme de certaines recherches de ses membres. Quatre volumes ont deja paru: J.-F. Stof-
fel, Pierre Duhem et ses doctorands, Le realisme : Contributions au seminaire d'histoire des scien
ces 1993-1994, les actes du collogue Mgr Georges Lemaftre, savant et croyant. et J.-F. Stoffel, 
Alexandre Koyre : Bibliographic de la lilterature primaire et secondaire. Renseignements : Centre 
interfacultaire d'elude en histoire des sciences, Institut superieur de philosophic. Collage Desir^ Merder, 
Place du Cardinal Mercer 14, 1348 Louvain-la-Neuve. 
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