
UNIVERSITAIR O N D E R W I J S IN DE GESCHIEDENIS DER 
W E T E N S C H A P P E N IN DE VERENIGDE STATEN. * 

R. Van Caenegem. 

In Belgie heerst voor het ogenblik een levendige belangstelling voor 
de geschiedenis der wetenschappen. Getuigen daarvan 2ijn de organi-
saties en geleerde genootschappen in dat verband. waarvan we er hier 
enkele citeren : de commissie in de schoot van de Kon. Vlaamse Aca
demic voor Wetenschappen waar Professor van Oye zeer actief is; het 
Nationaal Centrum voor de Geschiedenis der Wetenschappen gesticht 
in 1957, dat zich vooral bezig houdt met het opstellen van inventarissen 
van de ongedrukte documenten betreffende de geschiedenis van de 
wetenschappen die in Belgie bewaard worden ; Zuid - Ge W i Na : 
Genootschap voor de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en na-
tuurwetenschappen, onder voorzitterschap van Prof, emeritus J. Gilis, 
ererector van de Gentse universiteit, dat dit jaar een uitgebreide studie 
maakt over de toestand van het onderwijs van de geschiedenis der 
wetenschappen in de universiteiten en in het middelbaar onderwijs. 

Regelmatig verschijnen wetenschappehjke pubhcaties in het tijd-
schrift « Scientiarum Historia ». Bovendien bestaan er catalogi van de 
wetenschappelijke fondsen van onze bibliotheken. 

Op het algemeen belang van het research en het onderwijs in de 
geschiedenis der wetenschappen op universitair niveau werd reeds 
vroeger gcwezen door Pro-Rector Prof. Dr. P. Lambrechts van de 
Gentse Rijksuniversiteit (1) en door ons zelf in onze inaugurele les 
(2), waar wij gewezen hebben op het belang van de experimentele we
tenschappelijke methode in de rniddeleeuwen en op de noodzaak meer 
aandacht te besteden aan het onderwijs in de geschiedenis der weten
schappen. 

De toestand aan onze universiteiten wordt zeer duidelijk weergege-
ven door Prof. Lambrechts : « Aan geen enkele van onze univer
siteiten is voor zover mij bekend. een algemene cursus over het ge-

* Voordracht gehouden ter gelegenheid van de algemene vergadering van het Bel-
gisch Komitee voor de Geschiedenis der Wcten.<;chappen. Briissel, Koninkl. Bibl., 
27/3/65. 
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heel van de evolutie der wetenschappen op een organische wijze in 
het leerprogramma geintegreerd ». Na twee jaar is nog niets aan die 
toestand veranderd. Dit blijkt uit de resultaten van de enquete gehou
den door het Belgisch Komitee voor de Geschiedenis der Wetenschap
pen. 

Aan de Vrije Universiteit van Brussel bestaat een vrije interfacul-
taire cursus « Histoire de la pensee scientifique » gedoceerd door Prof. 
}. Pelscneer, van 20 lesuren per jaar. Diezelfde hoogleraar is belast 
met een verplichte cursus (van 30 u./jaar) : « Elements d'histoire dcs 
sciences physiques et mathematiques » voor de studenten in de wis- en 
natuurkunde. Een analoge cursus wordt door Prof. G. Hirsch in de 
Nederlandse afdeling van de Vrije Universiteit Brussel gedoceerd, 
en door Mme Sauvenier-Goffin te Luik, waar hij echter niet verplich-
tend is. 

Aan de Rijksuniversiteit te Gent doceert Prof. Ir. J. Quintyn een 
verplichte cursus voor de studenten van de Pers- en Communicatie 
Wetenschappen (Fac. Rechten) « De ontwikkeling van de natuurwc-
tenschappen sedert de 19e eeuw » (45 u./jaar) en « De geschiedenis 
van de techniek» in de Faculteit der Toegepaste Wetenschappen 
(12 u./jaar). 

De geschiedenis van de geneeskunde wordt te Luik, Leuven en 
Gent (resp. gedurende 6 u./jaar en vrij ; 20 u./jaar, keuzevak ; 15 u./ 
jaar vrij) gedoceerd. Te Leuven bestaan vrije cursussen in de geschie
denis van de wiskunde, aardrijkskunde. plantkunde en vanaf volgend 
jaar van de scheikunde. 

Sommige professoren wijden occasioneel enkele lesuren per jaar 
aan de geschiedenis van het vak dat ze doceren, maar een leerstoel of 
een seminarie voor de geschiedenis der wetenschappen is aan geen 
onzer universitaire instellingen te vinden. 

Momenteel poogt men te Gent een interfacultair centrum op te rich-
ten. Te Leuven bestaat reeds het z.g. interfacultair centrum De Wulf-
Mansion, essentieel gewijd aan de middeleeuwse wijsbegeerte, maar 
dat zich ook incidenteel bezig houdt met de geschiedenis der weten 
schappen. 

Het is duidehjk dat tegenover de ruime algemene belangstelling 
een negatieve toestand op universitair niveau bestaat, die gemakkelijk 
kan verklaard worden als men bedenkt dat in het vak zelf een intrinsie-
ke moeilijkheid schuilt daar het zoveel uiteenlopende kwaliteiten van 
de beoefenaar vereist. 

Een andere oorzaak ligt hierin, dat de organisatie van het univer
sitair onderwijs de tendens heeft om achter te zijn bij de ontwikkeling 
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van het wetenschappelijk onderzoek. W e stellen vast dat de geschie
denis van de wetenschap een laatkomer is : de geschiedenis heeft zich 
eerst beziggehouden met politieke, militaire en kerkelijke zaken, daar-
na met sociale en economische aspecten en pas in laatste instantie 
met de geschiedenis der wetenschappen. 

Een derde oorzaak is het gering begrip en samenwerking tussen 
de « two cultures : the sciences and the humanities » (C.P. Snow). W a t 
betreft de « humanities » kunnen we nog eens professor Lambrechts 
citeren : « Veel vertegenwoordigers van de geesteswetenschap-
pen zijn waarschijnlijk nog niet vertrouwd met de gedachte dat we
tenschap en techniek thans een integrerend bestanddeel uitmaken van 
de cultuur. Zij huldigen nog steeds het ideaal van een verouderd hu-
manisme waarin deze aktiviteiten van de moderne geest geen plaats 
hebben ». Aan de zijde van de « sciences » is er eveneens onbegrip ; 
« En anderzijds zijn de beoefenaars van de natuurwetenschappen en 
de techniek zo weinig cultuur-historisch georienteerd en zo totaal in 
beslag genomen door hun gespecialiseerd en technisch werk dat het 
hun maar weinig interesseert te weten hoe hun wetenschap tot stand 
kwam, welke ontwikkeling zij doormaakte en hoe deze laatste zich 
integreert in het totaal beeld van de evolutie van de menselijke geest ». 
Bovendien twijfelen sommige professoren van de wetenschappen er-
aan of de geschiedenis der wetenschappen een voldoende ernstige 
bezigheid is om in de universiteit gedoceerd te worden en beschou-
wcn ze als amateurisme. 

Niettemin bereikt de studie van de geschiedenis der wetenschappen 
reeds een zeer hoog niveau en is ze in andere landen in de universi-
taire-wereld voUedig ingeburgerd. Terecht mag zij een volwaardige 
plaats naast de geschiedenis van het recht, de kunst, de pedagogic, 
enz. opeisen. 

Er bestaan grote algemene handboeken zoals de Introduction to 
the history of science. 3 din. in 5 bdn. door George Sarton; de Histoire 
generate des sciences, Parijs 1957 en volg., o.l.v. Rene Taton; Les ori-
gines de la civilisation technique.Panjs 1962 door Maurice Daumas; 
The scientific Renaissance 1450-1630. door Marie Boas, Londen 1962, 
nr 2 in de reeks : The rise of modern science. 

Als internationale organisatie bestaat de « International Union for 
the History of Science ». 

Meerdere universiteiten bezitten research-centra met gespecialiseer-
de bibliotheken die werk op gevorderd niveau toelaten en reeksen pu-
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blicaties bezorgen. Zo een centrum is bvb. het « Institute for the histo
ry of sciences » aan de LIniversiteit van Wisconsin te Madison V.S. 

Een aantal tijdschriften zijn gewijd aan de geschiedenis der 
wetenschappen, o.a. Archives Internationales d'Histoire des Sciences, 
Isis. Osiris. Scientiarum Historia. om slechts de voornaamste te noemen. 

Leerstoelen van de geschiedenis der wetenschappen bestaan aan 
vele buitenlandse universiteiten. Onlangs werd in London Univer
sity een « Imperial Chair for the History of Sciences » gecreeerd met 
als titularis Prof. Rupert Hall. In 1940 werd in Harvard University 
voor G. Sarton een leerstoel opgericht. 

Vermelden we tenslotte het bestaan van wetenschappelijke congres-
sen. Een belangrijk congres vond plaats in 1957 te Madison (Wis
consin, U.S.A.), waarvan de akten gepubliceerd zijn onder de titel: 
Critical problems in the history of science (3). Het boek bevat zes-
tien bijdragen met discussie en commentaar bij elk van die bijdragen. 

De productie van wetenschappelijke publicaties over de geschiede
nis der wetenschappen is 20 omvangrijk dat een lopende jaarlijkse 
bibliografie bestaat ; « History of Sciences. Annual review of litera' 
ture, research and teachings. Cambridge, 1962... o.l.v. E.G. Crombie 
en M.A. Hoskin. 

Dank zij de Rijksuniversiteit Gent en het State Department, werd 
ik in 1963 in de gelegenheid gesteld een groot aantal universitaire in
stellingen in de V.S. te bezoeken. In de eerste plaats w âs het mijn bc-
doeling mij te documenteren in mijn eigen specialiteit, de algemene en 
institutionele geschiedenis van de middeleeuwen, maar ik maaktc 
tevens van de gelegenheid gebruik om inlichtingen in te winnen op 
het gebied van de geschiedenis der wetenschappen, zonder daarin ge
specialiseerd te zijn. Van enkele personen kreeg ik zeer preciese in
lichtingen waarvoor ik hier mijn dank betuig ; Mrs. Andre Deflandre, 
executive director van de United States Educational Foundation in 
Belgium ; Prof. Duane H.R. Roller van de Llniversity of Oklahoma 
te Norman en Prof. Marshall Clagett van de University of Wiscon
sin te Madison. 

Van de hand van Mrs. Deflandre ontving ik een nota betreffende 
de algemene inrichting van het onderwijs van de geschiedenis der we
tenschappen, waarvan ik hier de vertaling laat volgen : 

1. De geschiedenis der wetenschappen is in sommige Amerikaanse 
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universiteiten een zelfstandig « department », dat cursussen 
geeft en diploma's aflevert. 

In de meeste gevallen maken de cursussen deel uit van het « de
partment » van een bepaalde wetenschap, bijv. de geschiedenis 
van de natuurkunde in het « physics department ». Nog andere 
universiteiten incorporeren de geschiedenis van de wetenschappen 
in de faculteit geschiedenis. 

In kleinere scholen, meestal liberal arts colleges, wordt de ge
schiedenis der wetenschappen niet uitdrukkelijk in het leerpro
gramma vermeld. Het kan evenwel deel uitmaken van het on
derwijs van een bepaalde tak van een wetenschap. 

2. De geschiedenis der wetenschappen is niet alleen een post-gra
duate vak. Het is een keuzevak voor undergraduates, gewoonlijk 
als de geschiedenis van een bepaalde discipline. De cursus is 
uitgebreider voor graduates en post-graduates. 

3. De cursus in niet beperkt tot de studenten van de exacte weten
schappen, alhoewel andere specifieke cursussen zowel in de af-
delingen geschiedenis en wetenschappen dikwijls verplichtend 
of gewenst zijn voor verdere specialisatie. 

4. De universiteiten van Wisconsin, Harvard en Johns Hopkins ver-
lenen het diploma Doctor of Philosophy (Ph. D.) in de ge
schiedenis der wetenschappen. Princeton University heeft een pro
gramma « geschiedenis en filosofie van de wetenschappen ». dat 
toegang geeft tot een Ph. D. In Yale luidt de titel van de Ph. D. 
« History of science and medicine »; een Master of Arts diploma 
kan behaald worden na een jaar supplementaire studie door stu
denten die reeds in het bezit zijn van een diploma wetenschappen 
of geneeskunde. De meeste andere scholen verlenen geen gespe-
ciahseerd onderwijs of diploma, maar incorporeren de geschie
denis der wetenschappen in het algemeen programma of in een 
bepaalde wetenschappelijke discipline. 

5. Het programma is niet uniform in de verschillende universiteiten : 
sommige leggen de nadruk op een bepaalde periode, andere hech-
ten meer belang aan een algemeen inzicht in de ontwikkeling 
van de wetenschappen en nog andere aanzien het als een voor-
bereiding op de beroepsvorming. Dikwijls is er geen apart leer
programma maar « a program interdepartmental in nature or of-
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fering specialization within the field ». Gevorderd werk vereist no-
ties van geschiedenis, specialisatie in de wetenschap en kennis 
van vreemde talen ». 

Professor Roller bezorgde de volgende lijst van de colleges en univer
siteiten waar een of meerdere cursussen in de geschiedenis van de we
tenschappen gedoceerd worden. Deze gegevens gelden voor het acade-
miejaar 1963-64 en vermelden ook de namen van de titularissen van 
de leerstoel. 

COLLEGES AND UNIVERSITIES TEACHING O N E OR M O R E 

COURSES IN T H E HISTORY O F SCIENCE. 

University of California, Berkeley. Calif. 

University of California, Los Angeles. Calif. 

University of Colorado, Boulder, Colo. 

University. New Haven, Conn. 

University of Delaware. Newark, Del. 

George Washington University, Tallahassee. Fla. 
Trinity College, Washington, D.C. 
Florida State University. Tallahassee.Fla. 
University of Florida, Gainesville, Fla. 

West Georgia College, CarroUton. Ga. 

Boise Junior College, Boise, Idaho 

Aquinas Institute, Dominican House of Studies 

River Forest, 111. 

University of Chicago, Chicago. 111. 

University of Illinois, Urbana, III. 

Concordia Senior College, Ft. Wayne , Ind. 

St. Joseph's College, Rensselaer, Ind. 

University of Indiana, Bloomington, Ind. 

Iowa State University, Ames, Iowa 

University of Iowa College of Medicine, Iowa 
City, Iowa 

University of Kansas, Lawrence, Kans. 

Newcomb College, Tulane, New Orleans, La. 

The Johns Hopkins University, Baltimore, Md. 

Brandeis University, Walham, Mass. 

Harvard University, Cambridge, Mass. 

Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge, Mass. 

4unter Dupree 

Charles O'Malley 

J. Morton Briggs. Jr. 

Derek Price 

John Beer 

Eduard Farbcr 
Sister St. John Neporaucene 
Maurice M. Vance 
F.C. Haber 

James R. Carter, Jr. 

Donald R. Kirk 

Reverend J.A. Weisheipi 

Allen G. Debus 

Raymond P. Steams 

Oscar T. Walle 
William Kramer 
Edward Grant 

William B. Bean 

iohn C. Greene 

Virginia F. Mc Connell 

Harry Woolf 

Harold Burstyn 

I. Bernard Cohen 

Giorgio de Santillana 
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Monteith College, Wayne State University, 
Detroit, Mich. 

Wayne State University, Detroit, Mich. 
Mankato State University, Mankato, Minn. 
University of Minnesota. Minneapolis, Minn. 

Northeast Missouri State Teacher college. 
Kirksville, Mo. 

Washington University, St. Louis, Mo. 

Montana State College, Bozeman, Mont. 

University of New Hampshire, Durham, N.H. 

Newark College of Engineering, Newark, N.J. 

Newark State College, Newark, N.J. 

Princeton University, Princeton, N.J. 

University of New Mexico, Albuquerque, N.M. 

Brooklyn College, Brooklyn, N.Y. 

C.W. Post College of Long Island University. 

Greenvale, L.I., N.Y. 
Canisius College, Buffalo, N.Y. 
City College of New York, New York City, N Y . 
Cornell University, Ithaca, N.Y. 
New York University, New York City, N.Y. 
Pratt Institute, Brooklyn, N.Y. 
Rosary Hill College, Buffalo, N.Y. 
Russell Sage College. Troy, N.Y. 
Syracuse University, Syracuse, N.Y. 
Vassar College, Poughkeepsie, N.Y. 

Antioch College, Yellow Springs, Ohio 
Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio 
Ohio State University, Columbus, Ohio 
Western Reserve University, Cleveland, Ohio 
Oklahoma State University, Stillwater, Okla. 
University of Oklahoma, Norman, Okla. 

University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa. 

University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa. 

University of Rhode Island, Kingston, R.I. 

King College, Bristol, Tenn. 

Midwestern University. Wichita Falls, Texas 

Southern Methodist University, Dallas, Texas 

Southwestern Texas State College, San Marcos, Texas 

University of Texas, Austin, Texas 

University of Washington, Seattle, Wash. 

University of Wisconsin, Madison, Wise. 

Clifford Maier 

Edward Lurie 

Lewis W . Balcziak 

Mark Graubard 

Olhn ). Drennan 

Estelle Brodman 

Pierce Mullen 

Cecil J. Schneer 

Irving Orens 

Evan C. Richardson 

Charles Gillispie 

Donald Skabelund 

Carl Boyer 

Michael H. Pressman 

Father Joseph Clark 
Edward Rosen 
Henry Guerlac 
Brooke Hindle 
Ranson E. Noble, Jr. 
Sister M. Clarita 
Geneva Sayre 
William P. Hotchkiss 
Rhoda Rappaport 

Oliver S. Loud 

Robert Schofield 

|.C. Burnham 

Genevieve Miller 

Alexander Ospovat 

Duane R D . Roller 

Philip George 

Robert C. Colodny 

Donald Bradbury 

E .W. Burke, Jr. 

W.L. Mine 

Joseph P. Harris 

Thacher, Gary 

George Basalla 

Peter Vorzimmer 

Ernest Hiebert 
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In totaal 64 instellingen verdeeld over 38 universiteiten en 26 col
leges en instituten. 

Marshall Clagett verstrekte ons gegevens over de inrichting van het 
onderwijs van de geschiedenis der wetenschappen. Hij wijst erop, dat 
de geschiedenis der wetenschappen deel kan zijn van het departement 
geschiedenis of wijsbegeerte of als zelfstandig departement kan voor-
komen. Dikwijls gaat het programma van de geschiedenis der weten
schappen samen met cursussen van de geschiedenis van de wetenschap
pen afzonderlijk. Zulks is het geval in Wisconsin waar, naast meer
dere professoren in de algemene geschiedenis der wetenschappen, 
drie specialisten resp. de geschiedenis van de scheikunde, de genees
kunde en de farmacie doceren. Hun cursussen komen voor 
in de programma's van de geschiedenis der wetenschappen 
en in deze van die departementen waaronder ze ressorteren. 
In de Handelingen van het reeds hoger vermelde symposium (3) 
vinden wij op p. 527 en vlg. de namen van de deelnemers en de plaats 
waar ze doceren. Het zijn prominente figuren, zeer actief op onder-
wijsgebied. 

Tenslotte nog enkele persoonlijke indrukken opgedaan bij mijn be-
zoek aan de universiteit van Wisconsin te Madison. Het totaal aantal 
studenten aan deze instelling is betrekkelijk klein volgens Amerikaanse 
normen, nl. dz 6000. Nochtans zijn er acht professoren en lecturers 
op het gebied van de geschiedenis der wetenschappen : vijf die dit vak 
in het algemeen beoefenen en drie die zich bezighouden met speciale 
aspecten (zie hoger nota van Marshall Clagett). Ze zijn onderge-
bracht in het mooie kader van de gebouwen van het gewezen obser-
vatorium der universiteit. Ze beschikken over een eigen bibliotheek, 
rijk voorzien van boeken. tijdschriften, collecties microfilms van mid
deleeuwse handschriften etc. Hun zeer ruim budget laat hen toe hun 
fondsen te verrijken. Het seminarie-werk bereikt een zeer gevorderd ni
veau : zo leidt Prof. Clagett v,'ekelijks een seminarie voor lectuur van 
middeleeuwse Arabische wetenschappelijke handschriften. Er zijn 
steeds een aantal thesissen lopend : op het ogenblik van mijn verblijf 
bereidde een der studenten een critische uitgave van een middeleeuws 
mathematisch tractaat voor. 

Ik was ook te gast bij de Universiteit van Californie te Berkeley. Uit 
het programmaboekje van deze universiteit (4) ontleen ik volgende 
gegevens, als voorbeeld van vakken die gedoceerd worden onder de ge-
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meenschappelijke benaming « Geschiedenis der Wetenschappen » en 
gegeven in het Department of History. 
Groep I : upper division courses 
n" 105 A - 105 B : Development of scientific thought iind technique. 

105 A : Antiquity to Newton. 
105 B : Newton to the present. 

n" 127 A - 127 B : Topics in the history of physical science 
127 A : Scientific cosmology : Aristotle to Newton. 
127 B : Matter and energy : Dalton to Einstein. 

Intensive study, using primary sources where possible, of a closely related series 
of episodes in the development of scientific thought. 

n" 128 A - 128 B : Topics in the history of biological science. 
n" 178 A - 178 B : History of science and technology in American society. 

178 A : Science. 
178 B : Technology. 

Groep 11 
201 S ; Advanced studies in the sources and general literature of the history of 

science. 
205 : Seminar in the history of science. 
278 : History of science and technology in America. 

All the courses in this section are acceptable for major credit in history and most 
of them are acceptable for major credit in philosophy as well. 

Het aantal professoren in het Department of History bedraagt 25, 
bijgestaan door 9 associate professors. 7 assistant professors en 
3 instructors. De lesgevers in de subsection « History of science» 
zijn: 
A.H. Dupree ; professor of history 
T.S. Kuhn : professor of the history of science 
C.E. Schorskc : professor of history 
R, Hahn : instructor in history. 
Greene : (bevoegdheid niet vermeld). 

Wat is nu het doel van de geschiedenis der wetenschappen ? Zoals 
alle historisch onderzoek bestudeert zij de oorsprong, ontwikkeling en 
vooruitgang van een zeer belangrijk aspect van de tegenwoordige civi-
lisatie : de wetenschap beheerst grote delen van het sociale leven, het 
is dus nuttig na te gaan hoe zij is ontstaan. 

Ze is ook een geschikt middel om tot stand te brengen wat tegen-
woordig wordt betracht : het contact tussen de sciences en de humani
ties. in die zin dat ze de beoefenaars van de exacte wetenschappen 
vertrouwd maakt met de methodes van de humane wetenschappen op 
een gebied dat hun bijzonder ligt. Anderzijds is het ook een goed middel 
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voor de beoefenaars van de humane wetenschappen om kennis te maken 
met de methodes en doelstelling van de exacte wetenschappen. 

In dit verband is de mededeling van Dorothy Stimson (op. cit. in n. 4, 
p. 223 en vlg.), getiteld The place of the history of science in a liberal 
arts curriculum, veelzeggend. De auteur wijst op de invloed van het in 
1945 gepubliceerde rapport van het « Harvard Committee on general 
education in a free society ». Een van de hoofdbedoelingen van de op-
voeding is te bevrijden uit de greep van het heden, daar een beschaafd 
mens een objectief wereldburger moet zijn als een toeschouwer van al
le tijden en van al wat is, waarbij eerlijk denken, heldere uiteenzettin-
gen en de gewoonte van wikken enwegen vooraleer te concluderen van 
groter belang zijn dan een aantal inleidende cursussen. Dat zal een be
schaafd mens bereiken via de geschiedenis en de filosofie van de we
tenschap. 

Uit een enquete gehouden door Miss Stimson blijkt dat haar (oud) 
studentinnen dit onderwijs zeer apprecieren. Zowel de « scientists » als 
de « humanists » beseffen zijn educatieve. geestesverruimende waarde. 
Velen merkten terecht op : « Indien de muziek-, kunst-, godsdienst-, 
politieke- en filosofie-geschiedenis gedoceerd worden, waarom niet 
die van de wetenschappen ?» 

Het is duidelijk dat onze universiteiten op dit gebied achter zijn. Op 
universitair vlak zou het volgende kunnen gedaan worden: een interfa
cultair centrum voor de geschiedenis der wetenschappen inrichten, ver-
gelijkbaar met een « department » in de V.S.. geleid door een geleerde 
die tcgelijk het seminarie van de geschiedenis der wetenschappen be-
heert. Hij moet kunnen beschikken over een voldoende budget, een we
tenschappelijke staf, leer- en leslokalen, een gespeciahseerde bibliotheek 
en een museum. 
Het programma zou moeten voorzien : 

1. Cursussen voor studenten en post-graduate seminaries voor afge-
studeerden 

A. algemene cursussen ex cathedra, d.w.z. algemene overzichten 
en de encyclopedic (d.w.z. inleiding tot bronnen en literatuur) 

B. speciale cursussen ex cathedra gewijd aan de geschiedenis van 
de geneeskunde, wiskunde, physica. farmacie, biologic, chcmie 

C. praktische oefeningen op de bronnen : kritisch werken met 
handschriftelijke teksten, oude uitgaven, instrumenten, enz. 
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Deze cursussen zouden kunnen gevolgd worden door ieder student. 
als vrije ingeschrcvene, en worden opgenomen als keuzevakken op 
het programma van de verschillende faktulteiten die keuzevakken 
kennen. 

2. Thesissen. bestaande uit oorspronkelijk research werk leidend tot 
wetenschappelijke publicaties. 

3. Colloquia, voordrachten en occasionele tentoonstcUingen horen even
eens bij een dergelijk centrum. 
Het is duidelijk dat dit plan op de toekomst berekend is en slechts 

broksgewijs zal kunnen gcrealiseerd worden. Bijzonder nijpend is het 
tekort aan geleerden die grondig in deze gebieden zijn ingewerkt. ge-
volg van de comparatieve verwaarlozing van het vak in de universitei
ten tot op heden en gevolg ook van de hoge en veelzijdigc eisen van 
wetenschappelijke, filologische en historische vorming die dienen ge
steld aan hen die een dergelijk department moeten leiden en coordine-
rcn. Doch indien men nooit van wal steekt, zal ook nooit iets worden 
bereikt. 

Volgend jaar, 1966, zal het tien jaar geleden zijn dat George 
Sarton overleed, een datum die niet onopgemerkt mag voorbijgaan. 

Moge hij aanleiding geven tot constructieve initiatieven op het ge
bied van de geschiedenis der wetenschappen, waaraan onze grote land-
genoot zijn leven heeft gewijd. (5) 
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