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Berichten 
Informations 

• "Met grof geschut. Vestingbouw langs de Noordzee". Oostende, 13 juni tot 26 
September 1999. 

In de Venetiaanse Gaanderijen op de Zeedijk te Oostende loopt tot einde September 
een tentoonstelling over de vestingbouw langs de Noordzee. De tentoonstelling laat 
U op een boeiende manier kennismaken met de geschiedenis van de belangrijkste 
vestingsteden en andere kustverdedidingswerken langs de Noordzee. Oostende wordt 
als centrale vesting in beeld gebracht naast o.a. Boulogne-sur-Mer (F), Nieuwpoort 
en Den Helder (NL). Door middel van tekeningen, gravures, schilderijen, wapentuig 
en maquettes krijgt u een levendig beeld van de evolutie van de vestingbouw langs 
de Noordzee vanaf de Romeinen tot de 20ste eeuw. Boulogne-sur-Mer is een schit-
terend voorbeeld van een middeleeuwse vestingstad, Oostende van een 16de eeuwse 
bastionvesting en Den Helder van het Franse polygonale systeem. In Oostende zelf 
zijn daarbij nog restanten aanwezig van verschillende perioden en vestingsystemen 
zoals het Fort Napoleon (polygonaal fort) en de Atlantikwall (Domein Raversijde, 
verdedigingswerken uit de Tweedc Wereldoorlog). Ook het "Beleg van Oostende" 
(1601-1604) zal een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling uitmaken. 
De tentoonstelling is elke dag open van lO.OOu tot 12,30u en van 14.00u tot 19.00u. 
(op vrijdag tot 21.00u). Geleide bezoeken zijn mogelijk. Voor alle inlichtingen en 
reservaties kunt U zich wenden tot de Cultuurdienst Oostende, Stadhuis, 
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende (tel. -(-32 59 80.55.00, fax -1-32 59 51.68.62, e-mail: 
stadsbestuur@oostende.be). 

• Viering R.-A. Blondeau 

Op 18 april 1999 werd tijdens een 
plechtige academische zitting op het 
stadhuis in Poperinge de Vlaamse 
wetenschapshistoricus Roger-A. 
Blondeau gehuldigd, die op die dag 
tachtig jaar werd. Blondeau, die door 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn studies in de wis-
en natuurkunde voortijdig moest 
afbreken en vervolgens een loopbaan 
in de fiscale administratie opbouwde, 
verwierf bekendheid als biograaf van 
de Westvlaamse Jezuiet en astronoom 
Ferdinand Verbiest die een belangrij-
ke rol speelde in de Chinese missie. 
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Voor zijn boek Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest s.j. (1623-1688) aan het 
hofvan de Chinese keizer (1970) ontving hij in 1974 de Gillis-prijs van de Koninklijke 
Academic voor Wetenschappen. Nog twee andere, kleinere werkjes over Verbiest ver-
schenen in 1983 en 1987. In 1991 verscheen Wetenschap in de taal der Vlamingen. 
Vanaf Jacob van Maerlant tot de stichting van de Akademien, een gedetailleerd over-
zicht van de nederlandstalige wetenschap in de Zuidelijke Nederlanden. 
De werken van Blondeau zijn gekenmerkt door een vlotte schrijfstijl en een populari-
serende presentatie. De biografie is voor hem het middel bij uitstek om de wetenschap 
bij het grote publiek te introduceren. Zijn boeken over Mercator van Rupelmonde 
(1993) en Palfijn. Een Vlaams heelnieester in de 17de en 18de eeuw (1997) kenden 
dan ook een aanzienlijk succes. Daamaast schreef Blondeau ook een locaal histori-
sche studie over Geuzen in de Westhoek (1988) dat niet minder dan drie herdrukken 
kende. In 1992 ontving Blondeau de Sartonmedaille van de universiteit Gent. 
Op de academische zitting werd aan Blondeau een Liber Amicorum overhandigd met 
bijdragen van 29 historici over thema's die in het werk van Blondeau aan bod kwa-
men. Voor nieer informatie over dit boek kan men terecht bij Elie Balduck, 
Pitsenbosdreef 23, 8200 Brugge. 

• Comite Beige d'histoire des sciences. Prix Dr Frans Jonckheere 

Reglement du Concours 

Le prix triennal d'histoire des sciences Dr Frans Jonckheere de FB 30.000 est 
decerne par le Comite Beige d'Histoire des Sciences pour I'annee 1999. 
Le prix est destine a recompenser un travail imprime ou manuscrit, ou encore une 
collection de travaux, relatifs a I'histoire des sciences a I'exclusion de I'histoire de la 
medecine. 
Le travail ne peut avoir ete deja couronne par un autre prix. II peut etre I'oeuvre d'un 
individu et d'une equipe. 
L'auteur doit etre de nationalite beige. 
Le travail doit etre presente dans les trois mois qui suivent I'ouverture du concours 
qui debute le 15 avril 1999. 
Les candidats sont pries de faire parvenir trois exemplaires de leur travail au secreta
riat du Comite Beige d'Histoire des Sciences: Pr. Hossam Elkhadem, Bibliotheque 
Royale de Belgique, Boulevard de I'Empereur, 4, B-1000 Bruxelles. 

• Belgisch Komitee voor de Geschiedenis der Wetenschappen. Prijs Dr. Frans 
Jonckheere 

Opening van de wedstrijd 

De driejaarlijkse prijs Dr. Frans Jonckheere voor geschiedenis der wetenschappen, 
ten bedrage van BF 30.000, zal in 1999 door het Belgisch Komitee voor de 
Geschiedenis der Wetenschappen toegekend worden. 
De prijs is ingesteld ter bekroning van een gedrukt werk, een handschrift of een ver-
zameling werken, gewijd aan de geschiedenis der wetenschappen met uitsluiting van 
de geschiedenis der geneeskunde. 
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Het werk mag niet reeds met een andere prijs bekroond zijn. Het mag geschreven zijn 
door een individueel persoon of door een groep. 
De auteur van het werk moet de Belgische nationaliteit bezitten. 
Het werk moet ingediend worden binnen de drie maanden volgende op de opening 
van de wedstrijd, die aanvangt op 15 april 1999. 
De kandidaten worden verzocht drie exemplaren van hun werk te laten geworden aan 
het secretariaat van het Belgisch Komitee voor de Geschiedenis der Wetenschappen: 
Prof. Hossam Elkhadem, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Keizerslaan 4, B-1000 
Brussel. 

• European Workshop in the Humanities on Medical Latin from the Late 
Middle Ages to the 18th Century. Brussels, 3-4 September 1999 

On Friday 3 and Saturday 4 September a workshop will be organised by the 
European Science Foundation, in collaboration with the Koninklijke Vlaamse 
Academic van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten and the Koninklijke 
Academic voor Geneeskunde van Belgie on "Medical Latin from the Late Middle 
Ages to the 18th Century". The workshop will focus not so much on the creation of 
the medical Latin language as well as on its evolution and fixation from the Late 
Middle Ages onwards. This period is particularly interesting for several reasons. It is 
one of radical changes, of religious, political and social rivalries; it is a period of 
changes in the practice of science evolving from a domination by one religion and 
one language to the coexistence of state-funded national language promoting scien
tific academies. There will be sessions on "The role of Latin in Medical Sciences", 
"The Diffusion of Medical Texts" and "The Adaptation of the Latin language to New 
Concepts and Ideas in Medicine". The program features lectures of Gundolf Keil, 
Michal McVaugh, Jan Papy, Marie-Laure Monfort, Tiziana Pesenti, Ian Maclean, 
Peter M. Jones, Daniele Jacquart, Alain Touwaide, Amalia Perfetti, Robert Halleux 
and Guido M. Giglioni. 

The workshop, which is dedicated to the memory of the late Prof. Jozef Ijsewijn, will 
be held at the Koninklijke Academic voor Geneeskunde van Belgie, Paleis der 
Academien, Hertogsstraat 1, 1(X)0 Brussels. The conference languages will be 
English, French and German. Entrance is free. Information can be obtained from the 
forementioned address (tel. 4-32-2-550.23.04, fas +32-2-550-23.05, e-mail 
kon.acad.geneeskunde@skynet.be). Registration before 24 August 1999. 
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