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VAN HET BESTUUR 

Gewina Internationaal 
Op vrijdag 13 en woensdag 14 juni jongstleden kwamen, op uitnodiging van het Gewina bestuur, in het 
gebouw van de faculteit der cultuurwetenschappen te Maastricht een aantal wetenschapshistorici bij
een om hun gedachten te laten gaan over 'history of science in European perspective'. Het betrof een 
kleinschalige workshop om de mogelijkheden voor een internationaal congres rond dat thema af te 
tasten. Een viertal internationale gasten waren present: Prof. Dr. J. Browne (Wellcome London), Prof. 
Dr. C. Debru (Ecole Normale Supérieure, Paris), Prof. Dr. Phil. H. Kragh (Aarhus) en Dr. B. van 
Tiggelen (Louvain-la-neuve). Van Nederlandse zijde participeerde Dr. G. Somsen (Maastricht), en van
uit het Gewina bestuur waren Prof. Dr. E. Houwaart, Prof. Dr. G. Vanpaemel en dr. J. Wachelder afge
vaardigd. Verhinderd waren Prof Dr. K. Gavroglu (Athene), Prof. Dr. A. Labisch (Düsseldorf) en Dr. 
Ida Stamhuis. 

De bijeenkomst had het karakter van een workshop. Er was veel ruimte voor discussies waarvan de uit
komst niet op voorhand te voorspellen viel. Aan de hand van een drietal inleidingen werd het thema 
benaderd. Geert Vanpaemel beet het spits af door de focus op Europa af te zetten tegen een nationale 
en een internationale oriëntatie in de beoefening van de wetenschapsgeschiedenis. Hij beargumenteerde 
beide benaderingswijzen niet tegengesteld maar complementair aan elkaar te zien. Zelfs in de hoogtij
dagen van nationalistisch getinte wetenschapsgeschiedenissen, vormden de internationale ontwikkelingen 
een maatstaf waar de eigen, nationale wetenschappelijke activiteiten en prestaties tegen werden afgezet en 
mee werden vergeleken. De complementariteit van nationale en internationale perspectieven op de 
wetenschapsgeschiedenis bleek een frequent terugkerend thema. Geert Somsen hield de Europese inte
resse tegen het licht van de tendens naar lokale, contextuele studies in de wetenschapsgeschiedenis. Jo 
Wachelder, met steun van Ida Stamhuis, zette tenslotte een aantal tegenwerpingen tegen een Europees 
perspectief op een rij. Waarom Europa tot thema maken voor de wetenschapsgeschiedenis, als we al 
over lokale, nationale en internationaal georiënteerde studies beschikken? Die vraag fungeerde als spil 
voor de vele discussies tijdens de workshop. 

De conclusie van de workshop luidde dat het centraal stellen van Europa wetenschapshistorici de 
mogelijkheid biedt zich met vragen uiteen te zetten die tot dusverre minder aandacht hebben genoten. 
Die vragen laten zich onderbrengen in drie grote thema's: 

Science in Europe 
De geschiedenis van Europa is als vanzelfsprekend verbonden met de geschiedenis van de wetenschap
pen. De uitwisseling van kennis en technologie is verweven met de geschiedenis van Europa. Geleer
den, studenten, teksten, instrumenten, en onderzoeksobjecten reisden door Europa. De betitelingen 
'overdracht van kennis' of simpelweg transmissie schieten te kort om de creatieve, culturele processen 
die daarbij in het geding zijn te duiden. Teksten werden niet alleen vertaald, maar ook aangepast en 
aangevuld. Kennis werd zich eigen gemaakt en in een andere context verder ontwikkeld. Onder de 
noemer Science in Europe worden allerlei thema's gevat die op een of andere manier te maken hebben met 
mobiliteit, transmissie, en de'appropriation' (het zich toeëigenen) van kennis. Denk aan onderwerpen als: 
- Boek en druk 
- Vertalingen 
- Nationale genootschappen en hun internationale contacten 
- Internationale congressen 
- Verhoudingen binnen Europa: Centrum / periferie; interacties tussen metropolen; de verhouding 

tussen stad en platteland 
- Instrumenten, laboratoriumtechnieken en -materialen 
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Van het bestuur 

Europe in Science 
Waar in het voorafgaande Europa als een vanzelfsprekendheid wordt verondersteld, wordt onder het 
thema 'Europe in Science' de notie van Europa geproblematiseerd. Europa is geen gegevenheid maar 
wordt in de loop van de geschiedenis anders geïnterpreteerd en uitgelegd. De wetenschappen spelen 
daarin een belangrijke rol, waarbij primair te denken valt aan de geografie, de geologie en de antropo
logie. In de ogen van sommigen is het zelfs aan geografische en materiële determinanten te danken dat 
in Europa de wetenschap tot wasdom kwam. Daarnaast treedt Europa op als historische actor. Waar wij 
geneigd zijn vooral onderlinge verdeeldheid te zien, vormde Europa voor de Rockefeller Foundation al 
in het interbellum een eenheid. Europees georganiseerde onderzoeksnetwerken dateren niet van na de 
Tweede Wereld oorlog, maar rond 1900 gaf de problematiek van de Noordzee visserij al aanleiding tot 
een Europees onderzoeksinitiatief. Uiteraard is de thematiek van normalisatie en standaardisering van 
maten en gewichten nog veel ouder. Europa is ten slotte een historisch veranderlijk idee. Is Europa een 
trefwoord in achttiende-eeuwse encyclopedieën? In welke context en onder welke historische omstan
digheden kwam het streven naar 'internationalisme' in de wetenschappen op? 

Wetenschapsgeschiedenis en Europees zelfbewustzijn 
De geschiedenis van de wetenschappen en de geschiedenis van Europa zijn innig met elkaar verbon
den. In hoeverre heeft de wetenschapsgeschiedenis bijgedragen aan het culturele zelfbewustzijn van 
Europa? En hoe verhoudt de geschiedenis van de wetenschappen zich wat culturele betekenis betreft 
tot het Christendom, een andere pijler onder Europa? Hoe verhoudt het Westen zich tot andere 
beschavingen, en welke rol speelde de koloniale wetenschap daarbij? 

Een internationaal congres 
Alle deelnemers van de workshop in Maastricht, die georganiseerd werd onder auspiciën van Gewina, 
met financiële ondersteuning van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, 
achtten het thema Science in Europe/Europe in Science zo uitdagend en uitnodigend dat besloten is 
een internationaal congres rond dit thema te organiseren. Het zwaartepunt komt daarbij te liggen op 
de periode na 1500: Science in Europe/Europe in Science: 1500-2000. Afhankelijk van de subsidiemoge
lijkheden gaat het congres plaatsvinden in najaar 2004 of voorjaar 2005. Het conferentieoord staat 
eveneens nog niet vast. 

Ondergetekenden zijn enthousiast over de uitkomsten van de Maastrichtse workshop. Een internatio
naal wetenschapshistorisch congres rond het thema Europa ligt in het verschiet. We hopen daarmee de 
traditie van internationale activiteiten van het genootschap voort te zetten en aan te sluiten bij de 
toenemende interesse voor Europa. In 1950 vond in Amsterdam het zesde Congres International d'His-
toire des Sciences plaats, georganiseerd onder auspiciën van ons genootschap. Vanaf 1954 vonden drie
jaarlijkse Benelux congressen plaats, waaraan de laatste jaren ook Duitse collega's bijdragen leverden. 
Het bestuur probeert U in de komende nummers van Gewina (en uiteraard via de website) op de 
hoogte te houden van de vorderingen met het congres Science in Europe/Europe in Science: 1500-2000 
(werktitel). 

Bestuurscommissie 'internationaal beleid', E.S. Houwaart, J. Wachelder, G. Vanpaemel 
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