
NIEUWTJES UIT DE HISTORISCH-WETENSCHAPPELIJKE 
WERELD 

Aan de Leuvense universiteit werd met het academisch jaar 1962-63 voor de 
eerste maal een cursus op het programma ingeschreven over de geschiedenis der 
wiskunde en wel in de faculteit der wetenschappen. Onze trouwe medewerker 
Dr. P. Bockstaele werd met het docercn ervan gelast. Scientiarura Historia stuurt 
hem haar bestc wen.sen voor een vruchtbaar arbeidsterrein. 

* * * 
Van 9 tot en met 25 november 1962 werd in het Museum voor de geschiedenis 

der Wetenschappen te Gent cen herdenkingstcntoonstelling gehouden gewijd aan 
de nagedachtenis en het entomologisch werk van Dr. Maurice Goetghebucr. Doku-
menten, tekeningen en verzamelingcn van insektcn, fossielen enz. door hem bijeen-
gebracht werden tentoongcsteld. Op de openingszitting werd door Prof. P. Van 
Oye gewezen op de verdiensten van Dr. M. Goctghebuer die, alhoewel medicus 
van beroep, door eigen studie een wereldfaam als entomoloog wist te verwerven 
en herinnerde er o.m. aan dat hij destijds een verzameling van circa 15.000 insekten 
aan het Kon. Instituut voor Natuurwetenschap had geschonken. 

Te Parijs werd C. Joannon als professor aangesteld voor de leerstoel van me-
dische geschiedenis. 

I * * 

Op het slotbanket van het Xde Internationaal Congrcs voor de Geschiedenis 
der Wetenschappen te Philadelphia (1 September 1962) werd de Sarton Medaille 
toegekend aan prof. dr. E. ]. Dijksterhuis voor zijn werk op het gebied van de 
geschiedenis der wiskunde en mechanica. Prof. M. Qagett wees in een korte rede 
op de grote betekenis van dit werk en dr. D. Wittop Koning dankte in naam 
van dr, Dijksterhuis, die zelf niet op de bijeenkomst kon aanwczig zijn. 

• * 
Het 19de Internationaal Kongres voor de Geschiedenis van de Geneeskunde zal 

in September 1964 gehouden worden in Basel, Zwitserland. 

** 
• * 

De jaarlijkse bijeenkomst van het Duitse Genootschap voor de Geschiedenis van 
de Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek zal in 1963 te Schaffhausen 
in Zwitserland plaats grijpen. 

* 
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Aan de Universiteit tc Wenen werd de Neuburger-leerstoel voor geschiedenis 
van de geneeskunde terug opgericht. Sinds 1 oktober 1962 is dr. Erna Lesky als 
buitengewoon hoogleraar in dit vak benoemd. 

Als een hulde aan de nagedachtenis van Carlos J. Finlay, de ontdekker van de 
verwekker van de gele koorts, werd te La Havana, Cuba, een « Museo Historico 
de las Ciencias Medicas « Carlos J. Finlay » » opgericht. De leiding ervan werd 
toevertrouwd aan Dr. Jose LiSpez Sanchez. 

\* 

Het Xde Internationaal Congres voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. 

Itliaca-Philadelphia, 26 augustus ' 2 September 1962. 

Om de drie jaar wordt door de afdeling « Geschiedenis der Wetenschappen » 
van de Union Internationale d'Histoire et de Philosophic des Sciences het inter
nationaal congres voor de geschiedenis der wetenschappen georganiseerd. Dit jaar 
ging het door van 26 augustus tot 2 September in de Verenigde Staten. Voorzitter 
was H. Guerlac, professor in de geschiedenis van de wetenschappen aan de Uni
versiteit van Ithaca (N. Y.). De eerste vijf dagcn waren de congressisten te gast 
in een van Amerika's oudste universiteiten : de Cornell University te Ithaca. Haar 
prachtige campus stond volledig ter beschikking van de deelnemers. De laatste 
twee dagen gingen door te Philadelphia onder de auspicien van de American 
Philosphical Society. 

Het ligt voor de hand dat een groot deel van de circa 500 aanwezigen afkomstig 
waren uit de U.S.A. Toch vormden de congressisten een werkelijk internationaal 
gezelschap. Er waren belangrijke groepen uit Frankrijk, Rusland, Engeland, Duits-
land, Polen en Italic ; drie Nederlanders en twee Belgen vertegenwoordigden de 
Lage Landen. Ook uit bijna alle overige Europese lander waren afgevaardigden 
naar de U.S.A. gekomen. Onder de niet-Europese landen vermelden wij : Israel, 
Turkije, de Libanon, Egypte, Tunesic, Indie, Japan, Peru, Brazilie, Puerto Rico, 
Kanada, enz. 

De organisatie van het Congres was uitstekend. Naast de eigenlijke wetenschap-
pelijke activiteit waren bezoeken voorzien o.a. aan het Cornell Ornithological 
Laboratory en aan de bibliotheek van de Universiteit. In deze laatste konden de 
deelnemers kennis maken met de Adelmann Collection, rijk aan oude werken op 
het gebied van de wetenschappen, in het bijzonder de geneeskunde. Boeiend was 
het bezoek aan het glas-museum van het Coming Glass Center. Een sympatiekc 
picknick in het Taughannock Falls State Park boodt de gclegenheid te genieten 
van de mooic omgeving van Ithaca. 

Voor de Europese bezoekers was vooral het contact met de Amerikaanse geleerden 
interessant. Op het gebied van het onderwijs van de geschiedenis der wetenschappen 
kunnen we heel wat van hen leren. 

227 



Naast enkelc langere lezingcn op de algcmcnc vergaderingen van het Congres, 
waren cr circa 200 mededelingen. verdeeld over ticn sekties. Het is onmogclijk ze 
hicr alle te vermelden, laat staan te rcsumeren. Het volgende overzicht geeft een 
idee van de grote verscheidenheid der behandelde onderwerpen. Over hot algemeen 
stond de inhoud van doze lezingen op hoog pcil. 
Algemene problemen. 

Een colloquium was gcwijd aan de relaties tussen de geschiedenis en de filosofie 
van de wetenschap. Op twee symposia wcrdcn verschillende aspecten van de 
wetenschap in de oudheid en de renaissance belicht, o.a. de rol van de neo-platonici 
in de wetenschap (S. Sambursky, Israel), de Grieks-Romeinse opvattingen over 
wetcnschappelijke vooruitgang (L. Edelstein, U.S.A.), het verband tussen tech-
nische ondervinding en wetenschappelijk experiment in de Renaissance (V. Zoubov, 
U.S.S.R.), de betekenis van de nstronomcn uit de Renaissance, i.h.b. van Kepler 
voor de klassieke fysica (E. Rosen, U.S.A.). 

In enkele lezingen werd een overzicht gegeven van de ontwikkeling der weten
schappen in een bepaald land. W e vermelden in dit verband de bijdrage van Sh. 
Ito (U.S.A.) over de wetenschap in Japan voor de Mcidzji-restauratie (1868) en 
de lezing van A. Douglas (Kanada) over de eerste wetenschappelijke publicaties 
in Kanada. Op het symposium over de internntionale relaties van de Amerikaanse 
wetenschap, gehouden te Philadelphia op zaterdag 1 September, sprak D. Fleming 
(U.S.A.) over de wetenschap in de Verenigde Staten, Kanada en Australie, M. 
Watanabe (Japan) gaf een overzicht van de Amerikaanse invloed op de wetenschap 
in Japan. 

Niet zonder belang voor de geschiedschrijving der wetenschappen is de studie 
van wetenschappelijke manu.scripten. Belangrijk werk op dit gebied verrichtte 
G. Beaujouan (Frankrijk) met zijn opzoekingen naar middelecuwse manuscripten 
in Spaanse bibliotheken. Hij sprak op het Congres over de handschriften die vroeger 
in het bezit waren van Ferdinand Columbus (1488-1539), zoon van Christoffel 
Columbus, en thans in Sevilla bcwaard worden. E. PouUe (Frankrijk) gaf een 
ontleding van de inhoud der wetenschappelijke manuscripten van Arnold van 
Brusscl (2de helft 15de ceuw). bewaard in de Bibliotheque Nationale te Parijs. 
Voor de moderne periode was er een lezing van O. Fleckenstein (Zwitserland) 
over de Bazelse uitgave van de werken der Bernoulli's, terwijl R. Taton (Frank
rijk) een en ander meedeelde over het project tot publicatie van de registers der 
zittingen van de Parijse Academic royale des Sciences (1666 tot 1693). 
Wiskunde. 

Onder de belangrijke lezingen in deze scktie vermelden wij de studie van K. Vogel 
(West-Duitsland) over de rol van Byzantium in de transmissie van de Arabische 
wetenschap naar het Wcsten. Er waren verder mededelingen over het oplossen 
van onbepaalde vergelijkingen in het oude Indie (S. N. Sen, Indie), over boek III 
van Girolamo Saccheri's « Euclides ab onmi naevo vindicatus » (L. Allegri, 
U.S.A.), Kastner als voorloper van Gauss, Pasch en Hilbert in de axiomatisering 
van de meetkunde (G. Goe, U.S.A.), de wiskundige school van St.-Petersburg 
(A. P. Youschkevitch, U.S.S.R.). 
Astronomic. 

Vooral de Oosterse en Arabische astronomic was goed vertegenwoordigd in deze 

228 



sektie : Islamitische astronomie in China (K. Yabuuti, Japan), de invloed van de 
Chinese sterrcnkundc op het middeleeuwse Annam (P.-Y. Ho, Singapore), het 
begrip « wereldjaar » in de astronomie van de Islam (E. S. Kennedy, Libanon), 
de kritiek van Ibn al-Haytham op Ptolemeus (S. Pines, Israel). O. Pedersen 
(Denemarken) commentarieerde de « Theorica Planetarum Communis », een werk 
dat naast het « Tractatus de Sphera » van Johannes de Sacrobosco een belangrijke 
rol speelde in het onderwijs van de astronomie in de late middeleeuwen. J. R. 
Ravetz (Engeland) sprak over enkele problemen in verband met de geschiedenis 
van de ontdekking der precessie van de equinoctia. 
Fysica en scheikunde. 

Uit de talrijke en vaak belangrijke lezingen op dit gebied noemen we eerst enkele 
fysische onderwerpen : de optische reflectie en breking bij Ibn al-Haytham, Des
cartes en Newton (A. Sabra, Egypte), de evolutie in de opvattingen over de natuur 
van het licht (V. Ronchi, Italie), Torricelli's aandeel in de ontdekking van de 
barometer ( W . E. K. Middleton, Kanada). 

Bijzonder goed vertegenwoordigd waren historische onderwerpen over magne-
tisme en elektriciteit. Een kleine selectie moge volstaan : de galvanische experi-
menten van Swammerdam (D. Papp, Chili), de onderzoekingen van Jozef Priestley 
op het gebied van de elektriciteit (R. Schofield, U.S.A.), « actio in distans » in 
de 19de-eeuwse elektrodynamica (A. Woodruff, U.S.A.). 

Op het gebied van de scheikunde signaleren wij : A. Ihde (U.S.A.) over Boyle's 
werkje « On the degradation of gold », U. Boklund (Zweden) over de houding 
van Carl Wilhelm Scheele tegenover de flogistontheorie aan de hand van zijn 
zogenaamd « Bruna Boken x̂  (Bruine boek), S. C. Kapoor (U.S.A.) over de con-
troverse Proust-BerthoUet. 
Kartografie, geografie, geologie. 

Spanje en Portugal spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de zeevaart 
en de kartografie. Belangrijke gegevens hierover decide J. M. Millas-Villacrosa 
(Spanje) mee in zijn lezing over de wetenschappelijke relaties tussen Mallorca, 
Catalonie en de Spaanse en Portugese Atlantische kusten. Carolyn Eisele (U.S.A.) 
sprak over de kaartprojectie ontworpen door Charles S. Peirce. Onder de geo-
grafische onderwerpen is de studie te vermelden van E. L. Towle (U.S.A.) over 
het ontstaan en de ontwikkeling van de mythe betreffende het bestaan van een 
open Noordpoolzee. L. G. Wilson (U.S.A.) las een mcdedeling over het werk van 
de geoloog Sir Charles Lyell (1797-1875). 
Biologic en geneeskunde. 

Door elkaar vermelden wij enkele van de behandelde onderwerpen : Darwin's 
boek over orchideeen (G. Basalla, U.S.A.), Ash-Shaikh At-Tunisi en zijn invloed 
op de heropleving van de Arabische geneeskunde in de 19de eeuw (B. Ben Yahla, 
Tunesie), de bijdrage van Anton Mihelic (1748-1818) tot de neurofysiologie 
(L. Glesinger, Joegoslavie), de houding van Purkinje, Barrande en Mendel tegen
over Darwin's « Origin of Species » (O. Matousek, Tsechoslowakije), de reacties 
van Mendel's tijdgenoten op zijn werk (A. Weinstein, U.S.A.). 

Een afzonderlijke vermelding verdienen een viertal lezingen, die van belang zijn 
voor de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden. Tot voor de 
laatste wereldoorlog bezat de Preussische Staatsbibliothek de originele tekeningen 
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die gediend hadden voor de illustratie van de « Historia naturalis Brasiliae » (1648) 
van Marcgrave en Piso. W . Artelt (Duitsland) sprak over deze waardevoUe do-
cumenten, die voor het ogenblik onvindbaar zijn of misschien wel definitief verloren. 
P. van der Pas (U.S.A.) decide een en ander mee over een tot nu toe onbekend 
gebleven deel van de correspondentie tussen Jan Ingenhousz en Edward Jenner. 
Twee lezingen waren gewijd aan het werk van Theodore Schwann : F. Florkin 
(Belgie) sprak over onuitgegevcn manuscripten van Schwann, E. Mendelsohn 
(U.S.A.) over Schwann's verkeerde opvattingen betreffende celvorming. 
Techniek. 

Ook dit gebied was betrekkelijk goed vertegenwoordigd. Er waren vooreerst 
enkele communicaties over algemene problemen in verband met de geschiedenis van 
de techniek : periodisering in de geschiedenis van de techniek (K. Ators. U.S.A.), 
algemene regels voor het schrijven van ccn studie over de geschiedenis van de 
techniek (A. G. Drachmann, Denemarken), plan voor coUectieve onderzoekingen 
over de techniek in de middeleeuwen (B. Gille, Frankrijk). 

Onder de detailstudies waren er enkele over de geschiedenis van instru-
menten, o.a. de lezing van A. Garvan (U.S.A.) over de rekenlat of de mededeling 
van Z . K. Novokshanova (U.S.S.R.) over de constructie van astronomische en 
geodetische instrumenten in Rusland gedurende de 19de eeuw. 

Ten slotte was ook de moderne technologic niet vergeten. Er was o.a. een mede
deling van M. Loria (Italie) over de rol van Galileo Ferraris in de ontdekking 
van de polyfase asynchrone inductiemotor en een lezing van M. Goran (U.S.A.) 
over de synthese van ammonia onder hoge druk. 

P. Bockstaele. 

CORRIGENDA aan te brengen in nr. 3/1962 : 
-— tegenover p. 126, legende bij portret van Mercator : Jees passer 

i.p.v. kompas. 
— p. 135, nota 40, voorlaatste regel : lees Buifengewone uitgaven 

nr. 15 i.p.v. (deel 65). 
— p. H4, laatste regel ; lees kristal i.p.v. kristaal. 
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