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J. GILLIS-FONDS & J. GILLIS-PRIJS 

Ter aanmoediging van de studie van de geschiedenis en van de filo-
sofic van de wetenschappen, werd door Prof. J. Gillis een schenking ge
daan aan de Koninklijke Vlaamse Academic voor W^etenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van Belgie, bestemd om tweejaarlijks een studie 
op dit gebied te bekronen. 

Dc redaktie van Scientiarum Historia verheugt zich hierover en 
feliciteert Prof. J. Gillis om dit gelukkig initiatief. 

Hieronder publiceren wij het algemeen reglement van het J. Gillis-
Fonds en het uitvoeringsreglement van de J. Gillis-Prijs: 

ALGEMEEN REGLEMENT V A N HET J. GILLIS-FONDS 

Artikel 1. De Koninkhjke Vlaamse Academic voor Wetenschappen, Lettereo 
en Schone Kunsten van Belgie aanvaardt de schenking van 400.000 
fr. (zijnde vierhonderduizend frank), waaraan geen lasten verboa-
den zijn, Dit bedrag kan aangevuld worden. 

Artikel 2. Ter gelegenheid van de in art. 1 vermdde schenking, wordt een J. 
Gillis-fonds gesticht ter bevordering van de geschiedenis en van de 
filosofie der Wetenschappen. Dc inkomsten van het fonds worden 
besteed aan het verlenen van een ]. Gillis-prijs. 

Artikel 3a. Dc besteding geschiedt door de Klasse der Wetenschappen op voor
stel van een bestendige commissie bestaande uit drie leden van de 
Klasse der Wetenschappen. waartoe van rechtswege de stichter, 
J. Gillis, behoort en uit twee leden van de Klasse der Letteren en 
der Morcle en Staatkundige Wetenschappen .Zij wordt bijgestaan 
door de vaste Secretaris van de Academic. 

Artikel 3b. De samenstelling van de bestendige commissie zal elk jaar in het 
Jaarboek verschijnen. 

Artikel 4. De Klasse der Wetenschappen zal een ontwerp van reglement be-
treffende het toekennen van dc besteding uitwerken, in overeen-
stemming met de inzichten van de schenker. 
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Artikel 5. Alle onvoorziene gevallen aangaande de prijs worden door de Klasse 
der Wetenschappen geregeld op voorstel van de onder art. 3a ver-
mclde commissie. 

Artikel 6. Voor alle andere onvoorziene gevallen betreffende het fonds is dc 
Bestuurscommissie van de Koninklijke Vlaamse Academic voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie bevoegd. 

UITVOERINGSREGLEMENT V A N D E J. GILLIS-PRIJS 

De J. Gillis-prijs is bestemd om belangrijk oorspronkelijk werk te 
bekronen op het gebied van de geschiedenis en van de filosofie 
der wetenschappen. 

Deze prijs zal om de twee jaar toegekend worden aan een studie 
over de geschiedenis en (of) de filosofie, vanaf de Renaissance, 
van een of meer wetenschappen. De prijs zal cvcntuccl voor de 
eerste maal in 1970 worden toegekend. 

Komen in aanmerking, ofwel onuitgegeven studies ,die in het geval 
van bekroning door de Academic zullen uitgegeven worden, ofwel 
studies die in de loop van het voorafgaande tijdvak in druk zijn ver
schenen. 

De ingezonden onuitgegeven werken moeten in het Nederlands of 
het Engels zijn; naar gelang van de gekozen taal moet er een uit
voerige samenvatting in dc andere taal aan tocgevoegd worden. Dc 
reeds in druk verschenen werken dienen ofwel in het Nederlands 
ofwel in het Engels te zijn gesteld. 

Werken waaraan reeds een prijs werd toegekend komen niet in 
aanmerking. 

De prijs kan alleen toegekend worden aan auteurs van Belgische 
nationaliteit. 

Het bedrag van de prijs wordt vastgesteld op minstens 30.000 fr. 
De prijs kan niet vcrdeeld worden. Hogere opbrengst van het ka-
pitaal wordt bij het kapitaal gevoegd. Wordt de prijs niet toe
gekend, dan wordt het bedrag ervan voorbehouden tot de eerst-
volgcndc periode, op het einde waarvan cvcntuccl twee prijzen kun-
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nen toegekend worden. Zo er dan slechts een kandidaat bekroond 
wordt, wordt het bedrag van de voorgaande periode bij het kapitaal 
gevoegd. 

Artikel 8. De prijs wordt toegekend door de Klasse der Wetenschappen, op 
voorstel van de door haar aangcstelde Bestendige Commissie. Deze 
zal om de twee jaar van 1970 af in de maand oktober haar voorstel 
aan de Klasse der Wetenschappen mededclen. 

Artikel 9. De aangeboden werken moeten uiterlijk op 1 mei van het jaar waar
in de prijs kan toegekend worden bij de Vaste Secretaris van de 
Koninklijke Vlaamse Academic voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van Belgie, Paleis der Academien, Hertogsstraat 1, 
Brussel 1, worden ingediend met de vermelding : voor de J. Gillis-
prijs. 

Artikel 10. De aangeboden werken moeten in twee eensluidende exemplaren 
( + platen en figuren) overgemaakt worden. De onuitgegeven stu
dies moeten getypt zijn. 

Artikel 11. Onvoorziene gevallen met betrekking tot de prijs worden, na verslag 
van de Bestendige Commissie, door de Klasse der Wetenschappen 
geregeld. 

Artikel 12. Voor onvoorziene gevallen met betrekking tot het fonds is de Be
stuurscommissie van de Academic bevoegd. 
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