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BERICHTEN 

• Verslag van de algemene ledenvergadering (Gent, 23 oklober 1992) 
1. Er wordt unaniem aanvaard aan artikel 6 van onze Statuten een amendement toe te voegen dat 
als volgt luidt: 

"6c. De mandaten worden binnen het bestuur toegewezen. Indien bij statutaire uittreding van 
een bestuurslid zijn/haar mandaat geen drie jaar heeft geduurd, kan het bestuur voorstellen aan 
de Algemene Vergadering om, in tegenstelling tot artikel 6a, dit mandaat en het bestuurslid-
maatschap voor de voile tijdsduur te verlengen." 

2. In aansluiting hierop wordt besloten het mandaat van R. Jansen-Sieben als Voorzitter te verlengen 
voor een duur van twee jaar. 
3. Er wordt unaniem besloten de statutair uittredende bestuursleden A. De Poorter en G. Vanpaemel 
te vervangen door J. Staes (botanicus) en L. De Causmaecker (apotheker). 
4. Er worden een aantal voorstellen gedaan voor de werking in 1994 die door het Bestuur verder 
zullen worden besproken. 
5. De eerste vergadering van het nieuwe bestuur vindt plaats op 27 november a.s. ten huize van D. 
Callebaut. 

• Overeenkomst Zuid-GeWiNa en GeWiNa (NL) 
Tussen Zuid-GeWiNa en GeWiNa werd een overeenkomst bereikt over het innen van contributie-
gelden voor respectievelijk de Belgische en Nederlandse leden van de verenigingen. Hierdoor worden 
de Internationale overschrijvingskosten bij betalingen tussen Belgie en Nederland vermeden. 

Belgische leden van GeWiNa kunnen voortaan hun lidraaatschapsbijdrage in Belgische franken 
storten op postrekening 000-0879571-72 van Zuid-GeWiNa, 3001 Leuven. Deze bijdrage werd vast-
gelegd op 950 fr., wat overeenkomt met het bedrag dat de Nederlandse leden betalen. De Neder
landse leden van Zuid-GeWiNa storten hun contributie in Nederlandse guldens op het gironummer 
91341 van de Postbank, t.n.v. GeWiNa (Delden). De contributie bedraagt voor hen fl 42,-. 

• Sarlon Medaille 1993-1994 
De Sarton Medaille wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt op het vlak van de geschiedenis van de wetenschap. Dit jaar valt die eer te beurt aan Dr. 
D.A. Wittop Koning, apotheker te Amsterdam. De uitreiking vindt plaats op donderdag 2 december 
1993 om 16 uur in de Aula van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9, 9000 Gent. Dr. Wittop Koning 
zal bij die gelegenheid een lezing houden over 'De beoefening van de geschiedenis van de Pharmacie 
in de Nederlanden. Een vergelijking van de stand van het onderzoek. 

• Zevende Geschiedkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen 
Op zaterdag 19 februari 1994 en zondag 20 februari 1994 vindt in het Centrum voor Kunst en Cultuur 
(Sint-Pietersabdij) te Gent de Zevende Geschiedkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen plaats. Deze 
boekenbeurs is uitgegroeid tot het belangrijkste forum voor het geschiedenisvak in Vlaanderen. Zowat 
alle disciplines zijn er vertegenwoordigd: archeologie, politieke/sociale/ekonomische geschiedenis, 
heemkunde, familiekunde, volkskunde, paleografie, wapenkunde, cultuurgeschiedenis. De nieuwste 
publikaties op elk van deze gebieden worden er gepresenteerd. 

De Zevende Geschiedkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen is een organisatie van de Konink-
lijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen. Voor inlichtingen kan men zijn wenden tot Dhr. A. Floy, 
Kraanlei 65, 9000 Gent. 

• XXnd International Congress for History of Science 
Op het XlXth International Congress for History of Science, dat plaatsvond van 22 tot 29 augustus 
jl. te Zaragoza, werd Belgie unaniem aangeduid als gastland voor het volgende congres, dat moet 
plaatsvinden in 1997. De organisatie van deze grootste wetenschapshistorische bijeenkomst zal in 
handen zijn van het Nationaal Comite voor Logica, Geschiedenis en Filosofie der Wetenschappen. 
Als locatie werd voorgesteld de combinatie Luik en Alden-Biesen. Bij dezelfde gelegenheid werd Robert 
Halleux (Luik) verkozen als secretaris-generaal van de International Union of History and Philosophy 
of Science/Division of History of Science (lUHPS/DHS). 
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• Academie Internationale d'Histoire des Sciences 
Bij de jongste verkiezingen in de Academie Internationale d'Histoire des Sciences werden vier Belgen 
verkozen als corresponderend lid: C. Opsomer, P. Radelel, H. Elkhadem en G. Vanpaemel. 

• De Toga om de Wetenschap 
'De Toga om de Wetenschap' was het thema van het 12de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der 
Wetenschappen, dat plaats vond op 9 en 10 oktober 1992 te Dordrecht. De teksten van de lezingen, 
gehouden op dit congres, werden nu gepubliceerd als themanummer van Gewina, jaargang 16 (1993) 
nr. 3. Het themanummer telt 165 bladzijden en is uitgegeven onder redactie van L.C. Palm, G. Van
paemel en F.H. van Lunteren, met als titel De Toga om de Wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger 
onderwijs in de Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in Belgie en Nederland (1850-1940). 
Het bevat de bijdragen van J. Wachelder, A.I. Bierman, R.M.J. Schepers, K. Velle, H.A. Deelstra, 
B. Van Tiggelen, A. Despy-Meyer, D. Devriese, H. Marland, M. Kirejczyk, G.P.J. Verbong en N. 
Disco. Het nummer kan ook als afzonderlijk boek besteld worden bij Erasmus Publishing BV, Ma-
thenesserlaan 332, NL-3021 HZ Rotterdam (prijs fl. 19,50). 

• Museum Dr. Guislain 
Van 10 november 1993 tot en met 27 februari 1994 loop in het Museum Dr. Guislain, Jozef 
Guislainstraat 43 te 90(X) Gent (tel. 09-226.12.91) een tentoonstelling over Zuur, Zoet of Bitter Broeder 
Ebergist (1887-1943) en de Zintuiglijke Opvoeding. 

In 1901 werd onder leiding van de Broeders van Liefde het 'kinderasiel' van St. Jozef opgericht. 
Het Sint-Jozefinstituut genoot al vlug wereldwijde belangstelling als een modelinrichting voor de 
opvang van zwakzinnigen. Uit de combinatie van opvattingen uit de 19de eeuwse Franse zwakzinni-
genzorg en de ervaring in de dagelijkse omgang met zwakzinnige kinderen, kwam er in het instituut 
een unieke opvoedingsmethode tot stand: de sensoriele of zintuiglijke opvoeding. Basisidee achter 
deze benadering was dat de geestelijke vermogens van zwakzinnige kinderen niet geheel afwezig zijn, 
maar een sluimerend bestaan leiden. Via zintuiglijke prikkels hoopte men die vermogens op te wekken. 

In 1922 zou de congregatie opdracht geven om de opgedane ervaring te bundelen in een boek 
L'education sensorielle chez les Enfants Anormaux. Auteur was Broeder Ebergist (Gustaaf) De Deyne 
(1887-1943), die veel van het pedagogische materiaal uitdacht en verfijnde. Hij was ook een verwoed 
fotograaf en legde daarmee de basis van een uitzonderlijk rijke fotoverzameling, een traditie die 
door zijn opvolgers in ere werd gehouden. 

De foto's tonen ons het reilen en zeilen van de instelling: de lessen, de oefeningen, de uitstappen, 
maar ook portretten, waarin lichamelijke misvorming, geestelijke achterstand en sociale margina-
liteit zich met elkaar vermengen. Daarnaast bleek ook het archief van de instelling en een groot deel 
van de hulpmiddelen bewaard. De tentoonstelling Zuur, Zoet of Bitter toont voor de eerste keer dit 
uiterst waardevolle patrimonium aan het grote publiek. 

Het museum geeft een begeleidend fotoboek uit met 120 foto's uit de tentoonstelling, voorzien 
van een voorwoord en een korte uitleg. Een speciaal nummer van het tijdschrijft Orthopedagogica 
is geheel gewijd aan de figuur van Ebergist. Het boek L'education Sensorielle chez les Enfants 
Anormaux (1922) werd fotomechanisch gereproduceerd en wordt eveneens te koop aangeboden. Het 
museum is open eike dinsdag, donderdag en zondagnamiddag van 14.00 tot 17.(X)u. Groepsbezoeken 
kunnen eIke dag na voorafgaande afspraak op bovenstaand adres. Toegang: 60 BEF. 

• Nieuw Tijdschrift 
De uitgeverij Mediselect BV (NL) brengt vanaf oktober 1993 een nieuw tijdschrift op de markt: Ge
schiedenis der Geneeskunde. Het richt zich op alle werkers in de gezondheidszorg en aanverwante 
beroepsgroepen die een bijzondere belangstelling hebben voor de geschiedenis van de geneeskunde, 
de farmacie, de tandheelkunde, de veeartsenij, en andere hieraan gerelateerde disciplines. De hoofd-
redactie berust bij Prof. dr. H. Beukers, Leiden en Prof. dr. R. van Hee, Antwerpen. 

Geschiedenis der Geneeskunde verschijnt zesmaal per jaar en publiceert artikelen, boekbespre-
kingen, speciale rubrieken en een agenda in het Nederlands, afgestemd op lezers met een middelbaar 
en universitair opieidingsniveau. Het eerste nummer is begin november verschenen en bevat o.a. uit-
voerige artikelen over "De behandeling van steekwonden omstreeks 1600" (P. Broos), "Theriak" 
(A.I. Bierman), "Militaire hospitalen in het Romeinse rijk" (M. Dolmans), "Uit de geschiedenis 
van de neuspoliep" (G.T. Haneveld), "Bijdrage van Japanners aan intra-uteriene anticonceptie" 
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(M. Thiery), " Hanaoka Seishu, Japans pionier van de heelkunde" (H. Beukers), en " Florence Nigh
tingale, grondlegster van de verpleegkunde" (R. Rubens). 
Abonneren kost 1790 BEF voor particulieren. Men kan een proefnummer aanvragen bij Mediselect 
bv. Int. Antwoordnummer 1183, NL — 3800 VB Amersfoort. 

• Tentoonstelling "Ubbo Emmius en zijn Tijd" 
Van 21 mei t/m 30 oktober 1994 organiseert het Universiteitsmuseum Groningen (Zwanestraat 33, 
9712 CK Groningen, tel. 050-635562 of 050-635082) in samenwerking met het Ostfriesisches Lan
desmuseum te Emden de tentoonstelling "Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland 
in de 16e en 17 eeuw." Aanleiding hiervoor is de herdenking van de Reductie van Groningen die 
vier eeuwen geleden tot stand kwam en de Emder Revolution die een jaar later in Oost-Friesland, 
net over de grens met Groningen, plaatsvond. Door herovering op de Spanjaarden werd Groningen 
in 1594 een blijvend onderdeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Emden verwierf in 
1595, na een opstand tegen het grafelijk gezag, een zelfstandiger positie. 

In de onderdelen religie, onderwijs, kartografie, economic en politieke geschiedenis schetst de 
tentoonstelling een veelzijdig beeld van Groningen en Oost-Friesland in de 16e en 17e eeuw. Bij de 
expositie verschijnen een catalogus en een bundel met artikelen over de Groningse humanist en eerste 
rector van de in 1614 opgerichte universiteit, Ubbo Emmius. Na Groningen verhuist de tentoonstelling 
naar het Ostfriesisches Landesmuseum in Emden en is daar te zien van 4 december 1994 tot 30 april 
1995. 

• Christiaan Huygens-Congres 1995 
Het congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw in 1995 zal worden gewijd aan Christiaan Huygens, 
wiens driehonderdste sterfdag dat jaar (op 8 juli) zal worden herdacht. Het congres zal worden ge-
organiseerd in samenwerking met de Vereniging Hofwijck. Het zal plaats vinden in Voorburg, naar 
het zich nu laat aanzien op vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli. 

De organisatie van het congres bevindt zich nog in een voorlopig stadium, maar reeds werd een 
'Call for papers' verspreid. Kandidaat-sprekers voor korte voordrachten van ca. 25 minuten kunnen 
zich opgeven bij dr A. Eyffinger, Statenlaan 4, 2582 GL Den Haag. Nadere suggesties worden in-
gewacht. 


