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BERICHTEN 
INFORMATIONS 

• Carlos Gysel overleden 

Op 11 September 1997 overleed te Antwcrpen op 83-jarige leeftijd Carlos Gysel, 
bekend als historicus van de tandheelkunde. Lie. Gysel was stichtend lid van het 
Zuid-GeWiNa en sedert 1990 ook lid van de redactie van Scientiarum Historia. In 
een van onze volgende nummers zal een In Memoriam verschijnen. Kort voor zijn 
dood had Gysel de laatste hand gelegd aan een omvangrijk werk Histoire de 
rOrthodontie. De Belgische Vereniging voor Orthodontie deelt mee dat zij dit werk 
als blijk van hulde en dankbaarheid aan haar stichter en ere-voorzitter ter beschikking 
wil stellen van alle geinteresseerden. Men kan een cxemplaar bekomen op aanvraag 
bij de Heymans Stichting, De Pintelaan 185, B-9000 Gent, Belgie. 

• Ernest Solvay et son temps 

L'Universite Libre de Bruxelles a Charleroi et le Musee des Sciences et des 
Techniques de ParentviUe presentent du 22 septembre 1997 au 28 fevrier 1998 h. 
r Ancienne Amicale Solvay, rue de Chatelet 442, 6030 Charleroi (Couillet) une expo
sition sur "Ernest Solvay et son temps". Industriel a la reussite eclatante, mecene, 
homme de science, citoyen engage sur le plan politique et social, Ernest Solvay est 
une figure mythique de la Belgique. L'exposition offre un itincraire au travers d'ar-
chives et de photos anciennes, mais aussi d'experiences interactives et de documents 
sonores. Un ouvrage scientifique Ernest Solvay et son temps, redige par 15 specia-
listes et richement illustre, est en vente a I'exposition au prix de 750 FB et en librai-
rie au prix de 950 FB. 

• Met Recht en Rede 

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Jozef 
Guislain (1797-1860) organiseert het Museum Dokter Guislain van 21 november 
1997 tot 30 april 1998 een tentoonstelling 'Met Recht en Rede. Waanzin tussen Wet 
en Kabinet'. Jozef Guislain introducecrde de moderne psychiatric in onze gewesten. 
Hij ijverde voor een menswaardige behandeling van geesteszieken, die tot een flink 
stuk in de vorige eeuw amper als mensen werden beschouwd. Pas in kreeg Belgie 
zijn eerste krankzinnigenwet, die 140 jaar vrijwel onveranderd van kracht blijft. De 
wetgevende initiatieven op het vlak van de geestesziekenzorg dienen als leidraad 
voor de tentoonstelling. 
De tentoonstelling kon beroep doen op vele kleine coUecties in binnen- en buiten-
land. In het bijzonder is te vermelden de grote hoeveelheid objecten ter beschikking 
gesteld door archivarissen en conservators van de oude Nederlandse gestichten. 
Muilkorven, postoelen, geleideriemen, boeken geschreven door paticnten in een zelf 
ontworpen taal, creeren een aangrijpend beeld van het leven achter de muren van de 
gestichten. De meeste voorwerpen zijn voor het eerst in ons land te zien. 
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Inlichtingen: Museum Dr Guislain, Jozef Guislainstraat 43, B-9000 Gent (tel +32 9 
216 35 95, fax+32 9 216 35 51). 

• Vierde symposium 'Geschiedenis der geneeskundige wetenschappen' 

Het vierde symposium 'Geschiedenis der geneeskundige wetenschappen' wordt 
georganiscerd op zaterdag 21 maart 1998 door de Koninklijke Academic voor 
Geneeskunde van Belgie in samenwerking met de Societas Belgica Historiae 
Medicinae, de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux-Cercle 
Benelux d'Histoire de la Pharmacie, het Zuidnederlands Genootschap voor de 
Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen (Zuid-
GeWiNa) en het Collegium Medico-Historicum Brugense. Het thema is 'De pest in 
de Nederlanden: medisch-historische beschouwingen naar aanleiding van de 650e 
verjaardag van de Zwarte Dood'. 
Met betrekking tot de grote pestcpidemie uit het midden van de 14e eeuw en de late
re epidemieen in de Nederlanden in de late Middeleeuwen en de Moderne Tijd zul-
len volgende deelaspecten behandeld wordcn: de maatschappelijke context, de iden-
tificatieproblemcn van de ziektc, bronnen voor de studie van de reacties op medisch, 
maatschappelijk, mentaal en religieus gebied. 
Lezingen zullen worden gehouden door prof. dr. E. Thoen (Universiteit Gent/FWO 
Vlaanderen), prof, em dr. S.R. Pattyn (Tropisch Instituut/UIA/KAGB), K. Bleukx 
(Leuven), dr. E. Cockx-Indestege (KB Brussel), prof. dr. J. Dequeker (KU Leuven), 
prof. dr. Th. Mertens (UFSIA), dr. W. Bracke (KAWLSK/Centrum Europese 
Cultuur), dr. J. 'Van Laere (KAGB), prof. em. dr. E. Lacroix (Universiteit 
Genl/KAGB), prof. em. dr. J. Lemli (KU Leuven/KAGB), dr. C. Huygelen (KAGB), 
dr. C. Cluse (Universitat Trier), prof. em. dr. R. Jansen-Sieben (VU Brussel), prof. dr. 
C. De Backer (KU Leuven), prof. em. dr. H.A. Bosman-Jelgersma (RU Leiden). 
Het symposium vindt plaats in het Paleis der Academien, Hertogsstraat 1 te Brussel. 
Meer inlichtingen kan men bekomen bij Herwig Deumens, Koninklijke Academic 
voor Geneeskunde van Belgie, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel (tel. +32 2 550 23 04, 
fax +32 2 550 23 05). 

• Herdenking Pieter van Foreest 

Vierhonderd jaar geleden overleed te Alkmaar de "HoUandse Hippocrates", Pieter 
van Foreest. Deze gebeurtenis is in Nederland door wetenschap en nabestaanden op 
indrukwekkende wijze herdacht. De stijlvoUe en perfecte organisatie van de herden-
kingsfeesten te Alkmaar, op 13 maart j.l., zullen de bevoorrechte genodigden lang in 
het geheugen blijven. Te dier gelegenheid verschenen twee boekwerken over de her-
dachte. Het eerste belicht het leven en werk van Pieter van Foreest, en bevat, onder 
de redactie van prof. dr. H. Bosman-Jelgersma, bijdragen van veertien auteurs. Het 
tweede deel behandelt het wetenschappelijke werk van Forestus, met een voUedige 
bibliografie van alle teksten, met inbegrip van de gedichten en brieven. Boeiend is bv. 
zijn in die tijd zeer moderne, en zeer hevige pamflet tegen de heersende kwakzalver-
ij. Mevr. Bosman-Jelgersma bespreekt o.m. grondig de houding van Van Foreest 
t.o.v. eigentijdse stromingen, zoals het paracelsisme. 
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Beide boeken zijn schitterend uitgegeven, van groot formaat en rijk gei'Uustreerd. 
Deel I draagt als titel Pieter van Foreest, De HoUandse Hippocrates en deel II Petrus 
Forestus Medicus. Beide delen kunnen besteld worden bij Mevr. Prof. dr. H. Bosman-
Jelgersma, Mathenesselaan 1, NL 2343 HA Oegstgeest, gironummer 14.37.60 t.n.v. 
Project Pieter van Foreest. Deel I kosl fl. 40,- en deel II fl. 75,- plus telkens fl. 10,-
verzendkosten. 

• The "Belgica" Centennial Symposium 

The "Belgica" Centennial Symposium will be held in Brussels (14-16 May 1998) 
under the High Patronage of His Majesty the King Albert II, to commemorate the 
100th anniversary of Gerlache's 1897-1899 "Belgica" expedition. The Symposium 
will bring together historians and natural scientists to discuss, during the first two 
days, the role of the "Belgica" expedition in the geographical discovery and Antarctic 
science at the end of the 19th century. More than 30 contributions are expected to 
address topics such as the historical context in Belgium, the role of the learned socie
ties or the geographical congresses, the remarkable "Men" of the "Belgica" (De 
Gerlache, Amundsen, Cook, Arctowski, Dobrowolski, Racovitza, Lecointe,...), the 
scientific achievements and geographical discoveries, and the impact of this expedi
tion with respect to Belgian involvement in Antarctica. The final day of the 
Symposium will be devoted to present current developments in Antarctic research. 
For further information, please contact Prof H. Decleir, Geografisch Instituut, VUB, 
Pleinlaan 2, B-1050 Brussel (tel. +32 2 629 33 83, fax +32 2 629 33 78, e-mail hde-
cleir@vub.ac.be), or Dr. CI. De Broyer, Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles (tel. +32 2 627 41 27, fax +32 2 627 42 
77, e-mail debroyer@kbinirsnb.be). Up to date information will be available at the 
following web sites: http://www.vub.ac.be/DGGF/announce/belgica.html and 
http://www.belspo.be/antar/ 

• Symposium international Zenobe Gramme 

En 2001, la commune d'Amay commemore les 100 ans du deces d'un de ses enfants 
celebres, Zenobe Gramme. Inventeur de la dynamo, Zenobe Gramme marqua sans 
conteste de son empreinte le 20eme siecle, en apportant une contribution importante 
au developpement industriel. 
Dans le cadre de cette celebration, un symposium scientifique international sera orga
nise. Si vous desirez participer ou assister a ce colloque, nous vous invitons a pren
dre contact avec mademoiselle Claire Moreau, secretaire du colloque. Administration 
communale d'Amay, 76 chaussee Fr. Terwagne, B-4540 Amay. (Tel.: +32 85 31 29 
91, Fax:+32 85 31 49 99). 

• ULB: DEA en Histoire, Ethique et Philosophie des Sciences et des 
Techniques Biomedicales 

L'objet du DEA (Diplome d'Etudes Approfondies) est de stimuler la recherche trans-
disciplinaire (medecine, sante publique, biologic, philosophie, histoire, sociologie, 
droit, sciences politiques, economic,...) en developpant la reflexion historique, ethi-
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que et philosophique sur les problemes poses par le developpement des connaissan-
ces et des technologies dans le secteur des sciences de la vie. II entend encore mont-
rcr I'apport de Fhistoire des sciences a la reflexion et a la recherche dans le domai-
ne biomedical. 
Ce DEA s'adrcsse prioritairement aux medecins et aux philosophes. Les candidatu
res des porteurs d'un autre diplome de deuxieme cycle peuvent etre soumises a exa-
men. 
Le DEA constitue un cadre privilegie, tout particulicrement, pour les etudiants sou-
haitant poursuivre des etudes doctorales requerant une reflexion transdisciplinaire sur 
des questions liees aux sciences et aux techniques biomedicales. II offre aussi la pos-
sibilite aux praticiens des sciences biomedicales d'acquerir les bases theoriques leur 
permettant de clarifier et de conceptualiser les problemes ethiques et philosophiques 
auxquels ils sont confrontes dans leur activite de tous les jours. 
Pour obtenir le Diplome d'Etudes Approfondies en Histoire, Ethique et Philosophie 
des Sciences et des Techniques Biomedicales, I'etudiant suivra un minimum de 300 
heures de cours (incluant au moins 150 heures de cours et seminaires de troisieme 
cycle). II satisfera en outre a I'cnscmble des epreuves associees a ces enseignements 
et prescntera avec succes un memoire ecrit. L'etudiant soumettra un projet de recher
che qui devra etre approuve par le directeur d'etudes qu'il aura choisi parmi les 
enseignants de rang professoral coUaborant au DEA. La formation s'etalera sur une 
annee academique mais pourra, a la demande de l'etudiant, etre repartie sur deux 
annees. 

Toute information peut etre obtenue au secretariat de I'lnstitut de Philosophie, Av. 
F.D. Roosevelt, 50, C.R 175/01, 1050 Bruxelles (tel +32 2 650 26 28, fax: +32 2 650 
36 47). Coordonnateur: Jean-Noel Missa (e-mailjmissa@ulb.ac.be). 

• Quetelet: un homme d'idees 

L'Academic royale de Belgique a tenu a celebrer en 1996 le bicentenaire de la nais-
sance de celui qui fut son secretaire perpetuel de 1834 a 1874 en organisant sous le 
haut patronage de S.M. le Roi, un colloque intitule "Quetelet: un homme d'idees. 
Actualite et universalite de la pensee scientifique de Quetelet". Ce colloque a reuni 
des personnalites du monde scientifique des differents doniaines dans lesquels 
Quetelet a joue un role important. Les Actes du Colloque contiennent les textes des 
conferences presentees dans ce colloque, interessant tous les passionnes d'histoire 
des sciences exactes et des sciences humaines. Pour obtenir I'ouvrage (au prix uni-
taire de 950 FB), on peut s'adresser a Altera Diffusion, rue Rodenbach 98, B-1190 
Bruxelles. 

• Instrumentos cientiflcos des siglo XVI. La corte Espanola y la Escuela de 
Lovaina 

Van 26 november 1997 tot I februari 1998 loopt in de Fundacion Carlos de Amberes 
tc Madrid een tentoonstelling over de Lcuvense instrumentmakersschool van de zes-
ticnde eeuw en haar betrekkingen met het Spaanse hof In deze tentoonstelling wordt 
aandacht besteed aan het werk van Gemma Frisius, Caspar van der Heyden, Gerard 
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Mercator, Gualterius Arsenius en Adriaan Zeelst. Inlichtingen bij Fundacion Carlos 
de Amberes, C/ Claudio Coello, 99, 28006 Madrid, Spanje (tel. +435 22 01, fax +578 
10 92). 

• ECho. Essays voor Chemie-Onderwijs 

De reeks ECho, uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, is 
in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten uit het secundair en hoger technisch 
onderwijs en voor docenten en studenten uit het universitair onderwijs van de kandi-
daturen wetenschappen. Auteurs uit deze middens brengen korte verhalen met histo-
rische achtergronden, biografieen en experimenten (uit eigen ervaring of geplukt uit 
buitenlandse tijdschriften). Tot nog toe verschenen 6 deeltjes van ca. 100-120 biz.: 
over stereochemie, over historische aspecten, over de chemische binding,, micro-
schaal experimenten, visuele analyse en elekrochemie. Een zevende nummer, over 
organische synthese, is in voorbereiding. Men kan zich op de reeks abonneren door 
zich op te geven bij KVCV, Groot Begijnhof 6, 3000 Leuven. Elk nummer kost 375 
BEF (300 BEF voor KVCV-leden). 


