
De geschiedcnis van de wetenschappen in het 

Middelbaar Onderwijs 

Sinds het begin van dit schooljaar worden in sommige afdelingen 
van het middelbaar onderwijs en in de lagere normaalscholen lessen 
gegeven over de geschiedenis van de wetenschappen. In een mede-
deling gericht aan de Normaalscholen en gedateerd 10 September 1958 
leest men hierover het volgende. 

« De lessen in de geschiedenis der wetenschappen in het middelbaar 
en normaalonderwijs nioeten zo opgevat worden dat ze geen saaie 
opsomming van namen, data en feiten worden. Ze moeten zo worden 
gegeven dat de wetemschappelijke vorming der leerlingen er door ver-
stevigd wordt. In deze lessen moet dus aangetoond worden hoe bij-
voorbeeld historisch een bepaald onderwerp gegroeid is, welke moei-
lijkheden moesten overwonnen worden om een bepaald doel te berei-
ken, hoeveel wilskracht nodig was om het gewenste resultaat te be-
komen. » 

« Men zal dus bepaalde problemen uit de wiskunde, de natuurkunde, 
de sterrenkunde, de scheikunde, de biologie en zelfs de geneeskunde 
behandelen, liefst telkens als een afgerond geheel waarbij dus hun 
wordingsgeschiedenis ontwikkeld wordt. Het kan enkel versnippercnd 
en saai werken in chronologische volgorde de prestaties van de ver-
schillende volkeren of deze in de opeenvolgende eeuwen in deze ver-
schillende vakken op te sommen, Beter is het zulke onderwerpen uit 
te kiezen waar een eenvoudige duidelijk stijgende opgang waar te 
nemen is... » 

« Er moet natuurlijk vermeden worden onderwerpen te behandelen 
die de leerlingen nog niet bestudeerden... » 
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« Steeds moet de aandacht van de leerkracht gericht zijn op de 
huidige stand en de ontwikkeling der verschillende wetenschappen en 
zal men trachten enkel datgene te behandelen dat daarvoor verhelde-
rend en richtinggevend kan zijn. » 

« Van deze lessen kan gretig gebruik gemaakt worden om de leer
lingen enig inzicht te geven in de sterrenkunde, de oudste van alle 
wetenschappen, die in ons middelbaar en normaalonderwijs nergens 
ter sprake komt en die nochtans van fundamentee! belang is opdat de 
moderne mens de hem omringende wereld zou kunnen begrijpen. » 

« Ook de geneeskunde met haar verregaande invloed op elk men-
selijk gedrag kan hier aangesneden worden. Haar ontwikkeling en 
moeizame groei is zeker het bestuderen waard en zal daardoor veel 
bijdragen om het inzicht der leerlingen tc verruimen. » 

Op deze algemene beschouwingen volgt een lijst van onderwerpen 
die men eventueel in de klas kan behandelen : vermeld worden o. a. 
de uitbreiding van het getalbegrip, Archimedes en de vloeistoffen, het 
werk van Stevin, Plateau, Gramme, de geschiedenis van de industriele 
scheikunde, fotografie, biologie in Egypte en Babylonic, het werk van 
Linnaeus, de hormonenleer vanaf Claude Bernard, enz. 

Het aantal leraars dat zich actief inlaat met de geschiedenis van 
de wetenschappen is zeker niet groot en aan onze Universiteiten wordt 
zelden over de historie van de exacte vakken gesproken. Zij die moe
ten instaan voor de verwezenlijking van het hierboven geschetste pro-
gramma, zullen bij het voorbereiden van hun lessen wel eens met de 
handen in het haar hebben gezeten. Om hen te helpen, hebben de 
opstellers van de richtlijnen enkele boeken aangegeven, « die als 
basis voor deze lessen zouden kunnen diencn ». Deze bibliografie is 
echter zo slordig en onoordeelkundig opgemaakt, dat ze, in plaats van 
een hulp te zijn, eerder misleidend is. Vooral bij de literatuur over de 
wiskunde is dit opvallend. Naast het boeiende maar historisch niet 
steeds betrouwbare Van Pythagoras tot Hilbert van E. Colerus en De 
consequenties van 1:=! van L. Hogben, vindt men het werkje ver
meld van W . W . Sayer : Wiskunde zander omslag, waarin praktisch 
niets over geschiedenis te vinden is. Als vierde werk worden de uit-
stekende Histocische studien van H. de Vries vermeld, die echter voor 
het grootste deel te moeilijk zijn voor het middelbaar onderwijs. 

Bij de lezing van dit « Programma », dat in een erbarmelijk Neder-
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lands is gesteld, krijgt men de indruk dat de opstellers « zo maar » 
iets in elkaar hebben gestoken. Het is zeker toe te juichen dat aan de 
geschiedenis van de wetenschappen een plaats wordt gegeven in het 
middelbaar onderwijs. Men moet er echter ook voor zorgen, dat dit 
nieuwe vak goed wordt gegeven. Hier vergete men niet, dat in ons 
land nog bijna alles te doen is op dit gebied. De vorming van leraars. 
die bekwaam zijn de historie van de exacte vakken te onderwijzen, is 
uiteindelijk de taak van onze Universiteiten. 

P. Bockstaele. 
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