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Berichten 
Informations 

• Sarton-Medaille 

Het Sarton-Comite en de Faculteit Wetenschappen van de RU Gent hebben de 
Sarton-medaille 1998 toegekend aan Prof .dr. Maurice Dorikens, directeur van het 
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te Gent. De medaille werd 
plechtig uitgereikt op 2 april. Bij die gelegenheid hield de gelauwerde een lezing over 
'100 Jaar Radium'. 

• These de doctoral 

Le 30 avril 1998, Mme. Brigitte van Tiggelen a defendu a I'Universite Catholique de 
Louvain sa these doctorale, intitulee "Un chimiste des Pays-Bas autrichiens au Siecle 
des Lumieres: Karel van Bochaute. Science et contexte". Elle a obtenu le grade de 
docteur es sciences avec la plus grande distinction. 
Karel van Bochaute (1732-1793), peu connu des historiens, etait professeur de chi-
mie a I'ancienne universite de Louvain et membre de I'Academie royale et imperia-
le de Bruxelles. On lui doit quelques oeuvres originales sur la chimie, des tables des 
affinites chimiques et en particulier une Nouvelle nomenclature etymologique tiree 
du grec (Bruxelles, 1788), dans laquelle on peut retracer des paralleles interessantes 
avec la nouvelle nomenclature presque contemporaine de Lavoisier, Guyton de 
Morveau et Fourcroy. Neanmoins, I'oeuvre de Van Bochaute n'est que difficilement 
comparable a ce que faisaient a cette epoque les chimistes fran9ais. En effet. Van 
Tiggelen utilise justement la carriere de Van Bochaute, qu'elle considere comme un 
'savant commun', pour en retirer une conception plus etendue et plus comprehensi
ve de ce qu'etait la chimie au si&cle des Lumieres. 
La premiere partie de la these est consacree a une analyse detaillee de I'historio-
graphie de la chimie afin de pouvoir echapper a la tentation de fixer trop 1'attention 
sur I'oeuvre fondamentale mais exceptionnelle de Lavoisier au d^pit des autres 
developpements. Dans la deuxieme partie de sa these. Van Tiggelen donne un tableau 
tout a fait original du mouvement scientifique aux Pays-Bas autrichiens, qui trop sou-
vent par les historiens a €i€, considere comme simplement une periode de declin ou 
de decadence. Van Tiggelen montre qu'un esprit scientifique peut bien etre repere a 
differents niveaux et en differentes formes, du milieu academicien, controle par le 
gouvernement, jusqu'a I'initiative privee. Non seulement. Van Tiggelen sait refuter la 
these de decadence, elle montre aussi comment I'influence du gouvernement, qui 
souvent a ete considere comme la champion de la reforme et des Lumieres, a en effet 
eu une influence plutot negative sur le developpement du gout scientifique dans nos 
regions. Dans ce cadre historique. Van Tiggelen analyse dans la troisieme partie les 
travaux chimiques de Van Bochaute en relation avec les demandes utilitaristes du 
gouvernement, les exigences de son enseignement a Louvain (et a Bruxelles, ou I'u-
niversite a ete brievement transporte par le gouvernement autrichien) et ses propres 
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ambitions comme scientifique. En particulier, elle a de belles choses a dire sur les 
relations entre Van Bochaute et ses collegues a Louvain, comme Minckelers et 
Thijsbaert. 
Le deuxieme volume de la these contient enfin un grand nombre d'annexes, entre 
autres la bibliographic, des documents relatifs au laboratoire de chimie a Louvain, et 
une reproduction de la fameuse nouvelle nomenclature. 

• Guide of European Museums 

Recent verscheen de derde, bijgewerkte editie van de Guide of European Museums 
with collections on History of Chemistry and of Pharmacy (Antwerpen, 1998), 
samengesteld door Jan W. van Spronsen, en uitgegeven door de Federation of 
European Chemical Societies. De gids bevat gedetailleerde informatie over 139 
Europese musea uit 23 landen waarin objecten zijn tentoongesteld die behoren tot de 
geschiedenis van de scheikunde. Voor elke museum worden niet alleen plaats, tele-
foonnumers e.d. opgegeven, maar ook openingsuren, toegangsprijzen, een algemene 
beschrijving van de coUecties en een overzicht van de chemie-historische objecten. 
De gids kost 200 BEF en is te bestellen bij Prof dr. H. Deelstra, Departement 
Farmaceutische Wetenschappen, Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk. 

• Familia Universalis: COIGNET. Een tentoonstelling rond een Vlaamse kun-
stenaars- en wetenschapsfamilie 

Van 2 oktober tot en met 13 december 1998 loop in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, Leopold De Waelplein, 2000 Antwerpen een tentoonstelling over de 
zestiende eeuwse Antwerpse familie Coignet. 
Tijdens de Renaissance ontstond in Italie een nieuw ideaalbeeld: de uomo universa
lis, de mens die in zich zowel kunst als wetenschap verenigde. Later in de zestiende 
eeuw bleek dat dit teveel van een persoon gevraagd was. Wei kon dit ideaal worden 
waargemaakt in families, waarvan de leden zich met verschillende disciplines inlie-
ten. De Antwerpse familie Coignet, een Familia Universalis, telde in haar rangen 
schilders, wiskundigen en geneesheren. Ze leverde belangrijke bijdragen aan zowel 
de schilderkunst als de wetenschap. 
Op de tentoonstelling zijn voorwerpen en schilderijen te zien die gemaakt werden 
door drie generaties Coignet. Er zijn magistrale doeken, maar ook kleinere werkjes 
die samen de evolutie van de zestiende-eeuwse schilderkunst illustreren. Tijdens 
dezelfde periode voltrok zich de eerste wetenschappelijke revolutie. Deze omwente-
ling raakte o.a. aan sterrenkunde, zeevaartkunde en landmeetkunde. Voor elk van 
deze thema's worden instrumenten geexposeerd, die door een telg van de 
Coignetfamilie werden gemaakt. Zestiende eeuwse astrolabia geven een beeld van de 
sterrenhemel in het Ptolemeische wereldbeeld, terwijl aan de cinder reeds het 
Copernicaanse wereldbeeld zijn opgang maakt. De grote zeereizen maakten van de 
plaatsbepaling op zee en zeer dringend probleem, waaraan men ook met behulp van 
instrumenten een oplossing trachtte te geven. Het boek Nieuwe Onderwijsinghe, 
geschreven door Michiel Coignet, was in de zestiende eeuw het meest invloedrijke 
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Nederlandstalige boek over zeevaartkunde, dat weerklank vond tot ver over de gren-
zen. Verder zuUen op de tentoonstelling landmeetkundige instrumenten te zien zijn. 
Niet alleen zijn al deze instrumenten praktische werktuigen, ze zijn vaak ook zeer 
kunslig versierd met allerlei motieven. Zo wordt een polyhedrische zonnewijzer 
getoond waarop figuren verwijzen naar de klassieke mythologie maar ook naar de 
toenmalige wetenschap, zodat in een instrument ook vele vaardigheden van deze 
Familia Universalis verenigd zijn. 
Inlichtingen: Dienst publiekswerking, tel. 03/238.78.09. Alle dagen open, behalve op 
maandag. Normale toegangsprijs 150 BEF. Op vrijdag is het museum gratis toegan-
kelijk voor iedereen. 

• Technische Curiosa 

Van 1 juli 1998 tot eind februari 1999 vindt in het Museum voor de Geschiedenis van 
de Wetenschappen een tentoonstelling plaats onder de titel "Technische Curiosa". De 
tentoonstelling omvat gebruiksvoorwerpen uit het Interbellum, en instrumenten uit 
het pre-elektronisch tijdperk, uit de prive-coUectie van ir. R. De Pecker. In de biblio-
theek van het Museum zijn ook rekenmachines te zien uit de coUectie van M. P. 
Vlerick. 

• Troisieme Universite d'Ete Europeenne: Histoire et epistemologie dans 
I'education mathematique. Louvain-la-Nevue (15-18 juillet 1999) et Leuven 
(18-21 juillet 1999) 

Cette universite d'ete s'inscrit dans le contexte de la reflexion actuelle sur I'enseig-
nement des mathematiques, tant du point de vue des contenus que des methodes. Elle 
propose de montrer la complementarite des composantes historiques et epistemolo-
giques dans I'elaboration des projets d'enseignement. Elle s'adresse a toute person-
ne interessee par I'enseignement (a quelque niveau que ce soit), I'histoire ou I'e-
pistemologie des mathematiques. Les langues officielles seront le fran^ais, le neer-
landais et I'anglais. Adresses de Contact: P. Radelet, Institut de Physique Theorique 
(UCL), chemin du Cyclotron 2, B-1348 Louvain-la-Neuve (tel. +10/47.32.80, fax 
-1-10/47.24.14, e-mail: Radelet@fyma.ucl.ac.be); D. Janssens, Acad. 
Lerarcnoplciding Wiskunde (KUL), Celestijnenlaan 200B, B-3001 Leuven (tel. 
+ 16/32.70.95, fax +16/32.79.98, e-mail: Dirk.Janssens@wis.kuleuven.ac.be) 

• Middeleeuwse tuin 

In het Stedelijk Museum te Leuven (Savoyestraat 6, 3000 Leuven) werd in het kader 
van de viering 550 Jaar Stadhuis een middeleeuwse tuin gereconstrueerd. De tuin, 
opgebouwd en uitgevoerd volgens de middeleeuwse tuintraditie, is geintegreerd in de 
archeologische opgravingssite van het Savoyecollege en bevat 65 planten. Voor de 
plantenkeuze werd teruggegrepen naar 'den herbarius in dyetsche', het eerste neder
landstalige werk over planten, gepubliceerd door meesterdrukker Jan Veldener in 
1484, vermoedelijk te Leuven. In het museum is een brochure beschikbaar met his-
torische en botanische informatie. 

mailto:Radelet@fyma.ucl.ac.be
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14e Beneluxcongres 
voor de 
Geschiedenis der Wetenschappen 

Van 16 toffs oMSr" l i f t ' ^o rd t onder"^titffue'eetiwwende het 
]4de Beneluxcongres gehouden in het Pastoraal Centrum te Mechelen 
(Belgie), georganiseerd door het Belgische genootschap Zuid-
GeWiNa en het Genootschap voor de Geschiedenis der Qeneeskunde, 
Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (GeWiNa), in samen-
werking met de Kon. Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst 
van Mechelen, de Federatie van nederlandstalige Verenigingen voor 
Oudheidkunde en Geschiedenis van Belgigj de 'Rheinischer Kreis fiir 
die Geschichte der Medizin' (Duitsland), het 'Institut grand-ducal 
(section des Sciences)' en het 'Seminaire d'Histoire des Sciences et de 
la Medecine' (Luxemburg). | | 

Tijdens de laatste eeuwwende (breed genomen van circi 1870 tot 
1930) was er een reusachtige evolutie in de meeste wetenschappen. In 
de fysica bv. volgden de ontdekkingen elkaar in snel tempo op: radio-
golven, X-stralen, radioactiviteit, het elektron, kwantumraechanica, 
relativiteitstheorie... Al of niet gekoppeld hieraan kenden wiskunde, 
geneeskunde, scheikunde, celbiologie en genetica, microbiologic, geo-
logie,... eveneens stormachtige ontwikkelingen. iiif 

Inlichtingen bij Prof.dr. D. Callebaut, Dept; Natuurkunde (UIA), 
Universiteitsplein 1, B-2610 Antwerpen, Belgig. ; 
Tel. -1-32/(0)3/820.24.57. Fax =-1-32/(0)3/820.22.45. 
E-mailcandirk@uia.ua.ac.be. p 
Inschrijvingen bij Dr. J. Staes, Monitoraat Biomedische 
Wetenschappen (KUL), Naamsestraat 61, 3000 Leuven. 
Tel. +32/(0)16/32.42.76. Fax +32/(0)16/32.42^4. , : ;»«>. 
E-mailJan.staes@wet.kuleuven.ac.be 

mailto:E-mailcandirk@uia.ua.ac.be
mailto:E-mailJan.staes@wet.kuleuven.ac.be


BERICHTEN - INFORMATIONS 

14e Congres Benelux 
d'Histoire des Sciences 

Le 14eme Congres Benelux d'Histoire des Sciences, dont le theme 
sera Le toumant du siecle, aura lieu du 16 au 18 octobre 1998 dans 
le 'Pastoraal Centrum' a Malines (Belgique). II est organise par le 
societe beige Zuid-GeWiNa et la societe neerlandaise 'Genootschap 
voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurweten
schappen en Techniek' (GeWiNa), en collaboration avec le 'Kon. 
Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen', le 
'Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en 
Geschiedenis van Belgie', le 'Rheinischer Kreis fiir die Geschichte der 
Medizin' (Allemagne), I'lnstitut grand-ducal (section des Sciences) et 
le Seminaire d'Histoire des Sciences et de la M6decine (Luxembourg). 
Le tournant du siecle (pris au sens large de 1870 k 1930) a ete car-
acterise par une^volutiongigantesque dans la plupart des sciences. En 
physique par exemple les decouvertes se succMent h un rythme 
accelere: ondes radio, rayons X, radioactivite, I'electron, mecanique 
quantique, thSorie de la relativite,... En relation ou non avec ceci, les 
autres sciences connaissent egalement des developpements tumultu-
eux: mathematiques, medecine, pharmacie, chimie, biologie cellulaire 
et genetique, microbiologie, geologic,... f 

Renseignements chez Prof. dr. D. Callebaut, Dept. Natuurkunde 
(UIA), Universiteitsplein 1, B-2610 Antwerpen, Belgie. 
Tel. +32/(0)3/820.24,57. Fax =+32/(0)3/820.22.45. 
E-mailcalldirk@uia.ua.ac.be. 
Inscriptions, s'adresser au Dr. J. Staes, Monitoraat Biomedische 
Wetenschappen (KUL), Naamsestraat 61, 3000 Leuven. 
Tel. +32/(0)16/32.42.76. Fax +32/(0)16/32.42.^4. / ^ y » 
E-mailjan.staes@wet.kuleuven.ac.be 
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