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BERICHTEN 
INFORMATIONS 

• De verborgen geschiedenis van de roos (Nationale Plantentuin, Meise) 

Ter gelegenheid van het 1 Ida Wereldrozencongres, dat plaatsvindt van 6 tot 9 juli, 
organiseert de Nationale Plantentuin te Meisen een tentoonstelling rond de roos, en 
in het bijzonder rond de figuur van Fran9ois Crepin (1830-1903). Crepin was van 
1876 tot 1901 directeur van de Plantentuin. Hij stelde een rozenherbarium samen, dat 
met zijn 43.000 bladen de grootste collectie ter wereld is. 
De tentoonstelling loopt van 21 juni tot 7 September in het Kasteel van Bouchout in 
de Nationale Plantentuin te Meise. Ze is dagelijks geopend, behalve op vrijdag. 
Inlichtingen 02/269.39.05. 

• Materiae Promotionis. Natuurwetenschap aan de Oude Leuvense 
Universiteit (Universiteitsbibliotheek, Leuven) 

Van 27 juni tot 5 September vindt in de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven 
een tentoonstelling plaats over het onderwijs en de beoefening van de natuurweten
schap aan de Oude Leuvense Universiteit (1425-1797). Er worden boeken, manu-
scripten en prenten getoond uit het bezit van de Leuvense Universiteitsbibliotheek en 
het Universiteitsarchief. Blikvangers zijn o.a. de eerste gedrukte editie van Euclides' 
Elementen (1482), Regiomontanus' Epitoma (1496), Vesalius' De humani corporis 
fabrica (1543), Copernicus' De lateribus et angulis triangulorum (1542), Fuchs' De 
historia stirpium (1542) en Galilei's Sidereus Nuncius (1609). Verder word aandacht 
besteed aan wetenschappelijke werken uit de Zuidelijke Nederlanden en in het bij
zonder aan de wijze waarop de Leuvense universiteit heeft bijgedragen tot de 
vemieuwing van het wetenschappelijk denken in de vroegmoderne tijd. De voort-
durende hervormingen van de universitaire opleiding tonen aan dat van een eng con-
servatisme volstrekt geen sprake was. 

De tentoonstelling Materiae promotionis wil vanuit dit perspectief de band tussen 
universiteit en wetenschap belichten. Een centraal thema is daarbij het 'universitaire 
boek', als beknopt leerboek, als wetenschappelijke verhandeling, als didactische 
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parafrase of als periodiek tijdschrift. Veel aandacht gaat ook naar de institutionele 
aspecten van het onderwijs: zij bepalen voor een groot gedeelte de wijze waarop de 
natuurwetenschap zich als kennisvorm kon ontplooien. Tenslotte biedt deze tentoon
stelling de gelegenheid om kennis te maken met de rijke collecties van de Leuvense 
universiteit i.v.m. haar eigen geschiedenis. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven waarin alle 
stukken worden beschreven en de relevante wetenschapshistorische en boekhis-
torische achtergrondcn worden belicht. De tentoonstelling is elke dag te bezoeken 
van maandag tot vrijdag tussen 9.00u en 17.00u. 

• 14de Beneluxcongres voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 

Het 14de Beneluxcongres voor de Geschiedenis van de Wetenschappen zal plaats 
vinden van 16 tot 18 oktober 1998 in Mechelen. Als hoofdthema werd gekozen voor 
"De Eeuwwende (ca. 1870-1930)". Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor vrije 
mededelingen. Voor meer inlichtingen kan men terecht bij Prof dr. D. Callebaut, 
U.I.A., Dept. Natuurkunde, 2610 Wilrijk (tel, 03/820.24.57) of Dr. J. Staes, KU 
Leuven, Monitoraat Wetenschappen, Naamsestraat 61, 3000 Leuven (tel. 
016/32.42.76). 

• 14eme Congres Benelux pour I'Histoire des Sciences 

Le 14eme Congres Benelux pour I'histoire des sciences aura lieu du 16 au 18 octo-
bre 1998 a Malines. Le theme principal est "Le Tournant du Siecle (ca. 1870-1930)". 
II y aura aussi possibilite de presenter des communications libres. Pour toute infor
mation on peut s'adresser au Prof dr. C. Callebaut, U.I.A., Dept. Natuurkunde, 2610 
Wilrijk (tel. 03/820.24.57) ou au Dr. J. Staes, KU Leuven, Monitoraat 
Wetenschappen, Naamsestraat 61, 3000 Leuven (tel. 016/32.42.76). 

• Liebig-Wohler-Freundschafts-Preis 

Dr. Jan W. van Spronsen, lid van Zuid-GcWiNa en voorzitter van de Historische 
Commissie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, ontving van de 
Wilhelm Lewicki Stiftung (Ludwigshafen) de Liebig-Wohler-Preundschafts-Preis 
1997. 

• From Libavius'Alchemia (1597) to Stahl's phlogiston (1697): Chemistry and 
chemists in search of identity (Louvain-la-Neuve 21-22 novemberl997) 

This colloquium aims at concentrating on the period between the publication of 
Libavius' Alchemia (1597), recognised as the first chemical textbook on chemistry, 
and the early mention of the phlogistic hypothesis in Stahl's chemical works (1697), 
which hypothesis is the first attempt to provide chemistry and especially chemical 
reactions with a general theoretical framework. The emergence of chemistry as a dis
cipline is deeply intertwined with the advent of the chemist, a mixture of metallur
gist, alchemist, physician, apothecary, textbook writer, academician and manufactu
rer. More specifically, each contribution shall focus on the definition of chemists and 
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chemistry from 1597 until 1697, through the study of chosen individuals represen
ting the different practical and theoretical traditions that may be identified in the che
mistry in the XVIIth century. 
The colloquium is organised in the frame of the Centre interfacultaire d'etude en his-
toire des sciences from the Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve. 
Speakers include B. Joly (Lille III), A. Clericuzio (Universita di Cassino / Warburg 
Institute, London), B. Van Tiggelen , A. Nieto-Galan (Barcelona), M. Bougard, 
R. Knoeff (Wellcome Institute for the History of Medecine, Cambridge), B. Mahieu, 
A.-CI. Dere (Nantes), J. Berger (MPI fiir Wissenschaftsgeschichte, Berlin) and 
B. Bensaude-Vincent. 
Any information, request or mail relating to the colloquium should be sent to : 
Brigitte Van Tiggelen, Conferenciere ESST-UCL "Colloque 1597-1697", Centre 
interfacultaire d'etude en histoire des sciences Universite catholique de Louvain, 
SC/PHYS/FYMA, Chemin du cyclotron 2, B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 
Belgique (tel -i-32 10 47 32 86, fax/telecopie -1-32 10 47 24 14, e-mail 
tiggelen@mod.ucl.ac.be). 
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