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BERICHTEN 

• Besluur 
Op de algemene vergadering van Zuid-GeWiNa, gehouden te Dordrecht op 9 november 1992, werden 
verkozen als nieuwe leden van het bestuur Prof. dr. E. Van Schoonenberghe en Prof. dr. D. Callebaut 
ter vervanging van de aftredende bestuursleden Prof. dr. H.A. Deelstra en Dr. apr. L.J. Vandewiele. 
Bij dezelfde gelegenheid werd besloten aan Dr. apr. L.J. Vandewiele, stichtend lid en jarenlang secretaris 
en bestuurslid, het erelidmaatschap van ons genootschap toe te kennen. 

• Botanica in de Zuidelijke Nederlanden 

Van 13 maart tot 13 juni 1992 loopt in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen een tentoonstelling 
over "De Botanica in de Zuidelijke Nederlanden (einde 15e eeuw-ca. 1650)". Deze tentoonstelling belicht 
de ontwikkeling van de plantkunde in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de introductie van de boek-
drukkunst in onze gewesten tot het midden van de zeventiende eeuw. Ze is voornamelijk opgebouwd 
rond de werken van Rembert Dodoens, Carolus Clusius en Mathias Lobelius. Van de enkele duizenden 
houtblokken die in opdracht van de Antwerpse aartsdrukker Christoffel Plantijn werden vervaardigd 
voor de plantenafbeeldingen en die nu nog in het Museum Plantin-Moretus worden bewaard, wordt 
een aantal getoond met de originele ontwerptekeningen bij de overeenstemmende afdruk in de gedrukte 
werken. 

In de tentoonsteUing wordt ook aandacht besteed aan de plantkunde in onze streken v66r de drie 
grote botanici, vanaf het eerste kruidenboek dat in de Nederlanden werd uitgegeven (1484). Eveneens 
wordt de nawerking die hier van hen is uitgegaan, belicht. Bijzondere aandacht is er voor de Ant
werpse apotheker Pieter van Coudenberghe. Bij de tentoonstelling wordt een wetenschappelijke ca-
talogus uitgegeven. 

• ALTAIR 

De werkgroep ALTAIR organiseert tijdens het academiejaar 1992-1993 een aantal lezingen aan de Uni-
versite Libre de Bruxelles, telkens op zaterdag voormiddag van 10 tot 12 uur. 

Cyclus Mathematiques : 
31 oktober : Chr. Radoux, "Femmes mathematiciennes" 
12 december : J.-P. Tignol, "La theorie des equations algebriques de Cardan a Galois" 
6 maart : J. Doyen, "Les aires et volumes chez Archimede" 
24 april : A. Allard, "Diophante" 

Cyclus Sciences de la Matiere : 
14 november : J. Michel, "La place de Rome dans I'histoire des sciences, quelques reflexions generales 

en guise d'introduction." 
30 januari: G. Vire, "Le role de Rome dans la transmission de I'astronomie antique : le de Astronomia 

d'Hygin" 
20 maart : A. Deman, "L'apport remain a la connaissance geographique de la terre" 
8 mei : Chr. Leitz, "Textes astronomiques egyptiens" 
Inlichtingen (02)519.57.40, (02)519.57.42 en (02)650.38.57. 

• Derde Cyclus Onderwijs N.F.W.a 

GESCHIEDENIS VAN WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK 
academiejaar 1992-1993 

Sedert 1985 wordt, met ondersteuning van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, 
een progiamma ingericht voor Deide Cyclus onderwijs in de geschiedenis van wetenschappen en techniek. 
Het programma wordt gepatroneerd door het Nationaal Comite voor Logica, Geschiedenis en Filosofie 
van de Wetenschappen (Koninklijke Academie en Academic royale). 

Het doel van het Derde Cyclus onderwijs is het verstrekken van een onderzoeksopleiding aan stu-
denten die reeds houder zijn van een diploma op het niveau van de tweede cyclus universitair onderwijs. 
De cursussen zijn echter ook toegankelijk voor vrije studenten, mils toestemming van de betrokken 
docent. 
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De Derde Cyclus heeft een minimum duur van twee jaar. Tijdens het eerste jaar stelt de student 
een programma samen, te kiezen uit een beperkt aantal orientatie-cursussen. Het tweede jaar voorziet 
in een grote waaier van specialisatie-cursussen. De student dient in totaal ten minste vier cursussen 
te volgen. Op het einde van de cyclus legt de student een eindverhandeling voor onder leiding van 
een promoter. 

Inschrijving is gratis. De cursussen worden gedoceerd door professionele historici van wetenschappen 
en techniek, verbonden aan universiteiten, hogescholen, N.F.W.O., bibliotheken, archieven en rausea. 
De cursussen worden gedoceerd in het Nederlands en/of het Frans, in de instelling waaraan de docent 
verbonden is. Het N.F.W.O. vergoedt aan de studenten, die formeel aan een universiteit zijn ingeschreven, 
de verplaatsingsonkosten. Mits toelating van de docentenraad is het ook mogelijk cursussen te volgen 
te Parijs, Lille, Straatsburg of Maastricht. Vanaf het academiejaar 1992-1993 werd het programma 
verruimd met cursussen over de filosofie en de sociologie van de wetenschappen, alsook over de in-
dustriele archeologie. 

Wie het volledige programma met succes voltooit, ontvangt een wetenschappelijk certificaat. 
Meer inlichtingen en het volledige programma van het Derde Cyclus onderwijs kan men vrijblijvend 

aanvragen op het onderstaande adres. 

Prof. R. HALLEUX 
coordinator 
Institui de mathematiques 
15, av. de Tilleuls 
4000 LIEGE 
Tel. : 041/66.94.79 
Fax : 041/66.95.47 


