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Wetenschappelijke betrekkingen tussen Polen en Basel. — Het Poolse tijdschrift 
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, uitgcgeven door dc Poolse Academie van we-
tcnschappcn. publiccert van tijd tot tijd cen bijzonder nummer, dat in tegenstelling 
met de gewone nummers niet in het Pools maar in een van de grote Europese talen 
Duits, Engels of Frans is opgcsteld. Het tweede van dergclijke bijzondere nummers 
vcrscheen in 1960 en is gewijd aan de wetenschappelijke betrekkingen tussen Polen 
en Basel. De eerste belangrijke contacten werden gelcgd door Poolse theologen, 
die deelnamen aan de concilies van Konstanz en Basel in de eerste helft van de 15e 
eeuw. Dit wordt uitvoerig onderzocht door Ignacy Zarebski in zijn bijdrage : 
« Zur Bedeutung des Aufcnthaltcs von Krakaucr Universitatsprofessoren auf dem 
Easier Konzil fur die Geistesgeschichte Pokns » (biz. 7-23). 

Henry Barycz bespreekt « Die ersten wissenschaftlichen Verbindungen Polens 
mit Basel » (biz. 25-47) tussen de jaren 1460 (oprichting van de Baselse Universi-
teit) en 1540 (jaar waarin men voor het eerst met zekerheid Polen kan nawijzen 
onder de Baseler-studenten). 

Zeer belangrijk voor de kennis van de verspreiding der Erasmiaanse ideeen in 
Polen is de studie van Lcszck Hajdukiewicz : « Im Biicherkreis des Erasmus von 
Rotterdam. Aus der Geschichte der bibliophilen Beziehungen zwischcn Polen und 
Basel im 16. Jahrhundcrt » (biz. 49-102). Vooral twee figuren worden hierin bespro-
ken : de hervormer Jan Laski (Johannes a Lasco) die de bibliotheek van Erasmus 
kocht en naar Polen overbracht en de bisschop van Krakau Piotr Tomicki, vice-
kanselier van het koningrijk. 

Ook Karol Glombiowski behandelt de invloed van Erasmus op de Poolse huma-
nisten in zijn artikcl « Ueber die Verbreitung der Schriften des Erasmus von Rot
terdam in Schlesien in der Zcit der Renaissance » biz. 125-152). 

De betrekkingen tussen Polen en Basel komen ook tot uiting in het feit dat ver-
schillende werken van Poolse geleerden in deze om zijn drukkerijen beroemde stad 
werden gedrukt. De rij opcnt in 1496 met de Cosmographia van de Silezier Lau-
rentius Corvinus, professor aan de univcrsiteit te Krakau. Andere belangrijke wer
ken van Polen, uitgegeven te Basel, zijn o.a. Copernicus' Revolutionum libri (1566), 
G. J. Rheticus' Dc libris Revolutionum Nicolai Copcrnici. Narrafio Prima (1541), 
Witelo's Perspcctiva (1572). Uitvoerig handelt hierover "Waldemar "Voise in « "Werke 
polnischer Gclchrter in Easier Druckereien » (biz. 103-123). 

In dirckter verband met de geschiedenis van de wetenschappen staat de studie 
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van Stanislaw Sokol : « Polnische Mediziner in Basel im X"VI.-X"VII. Jahrhun

dcrt s. (biz. 175-190). 

Deze « Sonderheft » bevat verder nog de volgende bijdragen : Maria Sipayllo, 
« Die Beziehungen der Familie Leszczynski zu der Universitat in Basel » (biz. 153-
173) ; Jan Hulewicz, « Studien von Polen an der Universitat Basel in den Jahren 
1880-1918 » (biz. 191-201) ; Adam "Vetulani, « Die HochschuUager fur die Pol-
nischen in der Schweiz internierten Soldaten (1940-1945) » (biz. 203-222). Als slot 
krijgt men een overzicht van de literatuur betreffende de kulturcle betrekkingen 
tussen Polen en Basel. 

Eksamen- en coUcgegelden aan de medische fakulteit te Leuven in de 18de eeuw. — 
In een oud medisch boek vonden we een los blad papier waarop een medisch stu
dent, die zich te Leuven liet inschrijven op 6 maart 1781, met kaligrafische hand 
heeft opgetekend de diverse gelden die hij te betalen had aan de medische fakulteit. 
De totale som voor inschrijving, collegcld, anatomisch amfitheatcr, bibliotheek, 
eksamengeld bedraagt 318 florijnen en 7 stuivers. De koopkracht van dc gulden in 
1781 zijnde meer dan het honderdvoudige van de huidige frank, mogen we besluiten 
dat de universitaire studies in de 18de eeuw een dure affaire waren. Hieronder het 
rekensommetje zoals het door de student werd opgetekend : 

Jura solvenda pro Gradibus adipiscendis in Medicina in ordinem ad Licentiam. 

inscriptio 6 Mart. 1781 
pro Baccalaureatu 
pro theatro anatomico 
pro 3 parvis disput. pro Bac 
pro Magna disput 
pro libro thesium select, pro Hallis 
pro bibliotheca Ursitatis ante examen Licentiae receptori Bibl. solvendum 
pro examine Licentiae 
pro theatro anatom 
libr. thesium selectarum pro hallis 
pro 3 parv. disp. p. Lie 
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