In Limine

Het wil de redakteuren van « Scientianim Flistoria » ooorkomen dat
er bij de beoefenaten van de cxakie wetenschappen met de jaren
genoeg aanschouwelijke belangstelling is gegroeid, om het uitgeven
van dit driemaandelijks tijdschrift als een gelukkig komplement te aanvaarden, en aldus het gedeelte dat ontbceekt om lets volledig te maken
aan te vullen,... en deze onderneming niet als een onberaden ivaaghalzecij te bcstempelen.
Vela redenen nopen ertoe met dc nodige bescheidenheid van ival te
steken. Dc geschiedenis van de wetenschap heeft in de Beneluxlanden.
en dan inzonderheid in het Nederlandsspiekend
gedeelte daarvan. nog
niet de drempel van een algemeen akademisch erkend vak overschreden, hoewel het aantal diergenen die aan de beoefening van deze discipline een belangrijk deel van hun studie en hnn dagtaak wijden gelukkiglijk toeneemt. En onder deze laatsten is stilaan. menen we. het
verlangen levendig geworden over een eigen tribune te beschikken.
Was het dan vermetel te pogcn ten gerieve van die beocfenaren een
tijdschrift in het leven te rocpen tvaarin zij de resultaten van hun navorsingen zouden kunnen laten verschijnen ? Het biedt het voordeel
een versnippering van initiatieven te voorkomen en een verstrooiing
van het gepresteerde tegen te gaan, metecn een grotere kring van
belangstellenden te bereiken en nog meer gegadigden daarbij te betrekken. Voorts heeft de bedoeling voorgezcten een zo volledig mogelijk ouerzicht te geven van alles wat zich op het
wetenschappelijkhistorisch gebied in de Beneluxlanden voordoet. en mcde in het bijzonder op het oorspronkeiijk werk van eigen bodem de aandacht te
vestigen en de nadruk te leggen.
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Om baiten de grenzen van ons eng taalgebied door te dringen zal,
gelijk het meer en meer gebruikelijk wordt. de korte inhoud van de
hoofdbijdragen in het Duits, het Engels of het Frans. naar keus van
de auteur, toegevoegd warden. Bijdragen in een van deze laatste talen
warden niet principieel van de hand gewezen. doch de voorkeur gaat
naar het Nederlands. De redaktie is de mening toegedaan dat zij het
aan het nationaal besef en aan het apzet van haar onderneming verplicht is.
De redaktie staat op het standpunt dat voor een beter inzicht in en
foor een zwaarder doorwegen van het werk van het steeds toenemend
aantal diergenen die zich met het voortbrengen van cxakte kennis in de
Nederlanden bezighouden. al wat in het verleden op hun eigen gebied
geschied is —• dat is de geschiedenis van de wetenschap —• deze geschiedenis de magistra vitae is en blijft. Zo wordt de band tussen verleden en heden toegehaald. het is een grate intellektuele sterkte en
hehoedt de wetenschapsmens vaor
zelfoverschatting.
De redaktie wil met haar opzet al datgene bestrijken dat met de
geschiedenis van de exakte wetenschappen, in de meest algemene betekenis genomen. in verband staat. Warden becogd : de geschiedenis
van de geneeskunde van mens en dier in al haar onderdelen, de artsenijbereidkunde, de bialogie in de brcedst mogelijke betekenis, de wiskandige en natuurkundige wetenschappen eveneens in de ruimste zin.
Liter air-histarische en kultuurhistorische
bijdragen zijn niet gewenst.
tenzij ze de exakte wetenschappen enigszins taken. Op al wat de grensgebieden betreft, zal ap zijn ruimst beschikt warden.
Op de medewerking van alien die het met dit eenvoudig programma
kunnen eens zijn, wordt gerekend.
De Redaktie.
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