
KRONIEK. 

Verslag over hct Xlle Intcmationaal Congrcs voor dc Gcschiedcnls der Wctenschappen. 

Het Congres werd gehoudcn te Parijs. van 25 tot 31 nugustus 1968. Het secreta-
riaat, gevestigd in het Centre Inernational de Synthese, 12, rue Colbert, werd onder-
gebracht gedurende dc congresdagen in het Conservatoire National des Arts et Metiers 
(C.N.A.M.) waar de meeste vergaderingen plaats vonden. De slotvergadering, op 
zaterdag 31 augustus, werd evenwel gchouden in het Groot Auditoruim van het Museum 
Nationle d'Hsitoirc Naturelle (M.N.H.N.), rue Cuvier. 

Het aanta! declnemers was nog groter dan bij het vorige Congres in Polen en 
bedroeg bijna 800. Zij waren overwegend afkomstig uit Noord-Amerika en uit West-
en Oost-Europa. De groep van de U.S.A. was numeriek de stcrkste (177); verder 
Canada ( H ) en Me.xico (2). Zuid-Amerika was vertegenwoordigd door Brazilig (34), 
Ecuador (10), Argentinie (7), Perou (2). West-Europa leverde een grote bijdrage: 
Frankrijk (150). Groot-Brittanje (84), West-Duitsland (34). Italic (23). Zwcden (20). 
Nedcrland (14), Belgi(^ (10), Zwitserland (8), Denemnrken (8), Spanje (6), Noor-
wegen (4), Monaco (3), Grickenland (2), lerland (1). Uit Oost-Europa waren aan-
wezig: U.S.S.R. (86). Polen (47). Tsjechoslovakije (23), Roemenie (14), D.D.R. (12). 
Hongarije (7), Yoegoslavie (4), Bulgarije (2). Het Midden-Oosten was zwak verte
genwoordigd : Israel (3), Syrie (2), Turkije (1); het Verre-Oosten lets meer: n.l. Japan 
(14), India (1), Malaisie (1), Taiwan (1); Afrika het minst van a l : Zuid Afrika (2) 
en Tunesie (1). 

De openingsvergadering van hct Congres had plaats de maandag ochtend, 26 
augustus, in het auditorium Paul Painlev^ van hct C.N.A.M. Jean Rostand, van de 
Acads?mie Fran<;aise. nam het voorzitteschap waar. Vcrschillende tocspraken werden 
achtereenvolgens gehouden. Eerst een welkomwoord van de Hecr Maurice Daumas, 
Conservator van het Musec des Techniques van het C.N.A.M. Daarna een inleidende 
rede van Jean Rostand over de betekenis van de Geschiedcnis der Wetenschappen in 
dc huidige maatschappij. De Voorritter van de Division d'Histoire des Science van 
de Union Internationale d'Histoire et de Philosophie des Sciences (U.I.H.P.S.). de 
Heer V. Ronchi bracht verslag uit over haar werkzaamheden gedurende de drie laatste 
jaren. In dezclfde zin .';prak de Hecr Youschkevitsch, als Voorzitter van de Academic 
Internationale d.Histoire des Sciences (A.I.H.S.). De Medaillc George Sarton werd 
daarna plechtig ovcrhandigd door de Voorzitter van het Nationaal Komitee der Verenig-
de Staten van Amerika aan Joseph Needham, welbekend door zijn diepgaande studies 
over de geschiedcnis der wctenschappcn in China. Na een pauze werd het voorzitter-
schap overgcnomen door de Heer Henry Guerlac van de U.S.A. die Prof. Marcel 
Florkin van Luik inleidde en hem het woord verleende voor een academische lezing, 
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betiteld : « Recherche Scientifique et Personnaliti ». De engelse vertalig ervan werd aan 
de aanwezigen ter opheldering rondgedeeld. 

In de loop van de namiddag en van de volgende dagen begonnen de talrijke ver
gaderingen der verschillcnde secties hun onderscheiden werkzaamheden. De korte inhoud 
van alle aangekondigde mededelingcn, gerangschikt alfabetisch naar dc auteursnamen, 
vormde een brochure van 258 biz., welke aan de congrejleden bij hun fnschrijving werd 
ovcrhandigd. De onderwerpen waren verzameld in elf secties; 

I. Probl4mes ginfraux d'Histoire des Sciences et Epist^mologie 

II. Science et Philosophie 

III. Histoire des MathSmatlques et de la Mdcanlque 

IV. Histoire de la Physique 

V. Histoire de la Chimie 

VI. Hittoire des Sciences de la Terre 

VII. Histoire des Sciences Naturelles et de la Biologie 

VIII. Histoire des Sciences de I'Homme 

IX. Histoire des Techniques et de Instruments scientifiques 

X. Sciences et Societe 

XI. Monographies de savants. 

Gelijklopend met het Congres werden acht colloquia eveneens gehouden. ZiJ 
licpen over de volgende onderwerpen : 

1. Voorwaarden en vooruitgang van de objectiviteit in de geschiedcnis der wetenschap-
pen. 

2. Fouten en tegenstrijdigheden van de middelceuwse wetenschappelijke vertalingen 

3. De bronnen van de « Moderne Algebra > 

4. Ontwikkeling van het begrip structuur in de matematische fysica 

5. De « generatio spontanea » van af de oudheid tot 1700 

6. Uiwerking van de concepten en de metoden van de differentiele psychologie in de 
XIXe en bij het begin der X X e eeuw 

7. de geschiedcnis van de filosofie der natuurwetenschappen. 

Een organisator stond in voor elk colloquium, waarvoor minstens vier voorberciden-
de verslagen waren neergelegd in een lijvig boekdeel van 431 biz. dat aan de congres-
leden werd ter hand gesteld. Het vormde een deel van de Revue de Synthese, Troi-
ziime Sirie, Nos 49-52 Annee 1968. Serie Generate, tome LXXXIX, tevens een 
prachtig document voor vele beoefenaars van de geschiedenis der wetenschappen. 
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De organisatie van het Congres was trouwens voorbeeldig en de algemene 
secretaris Mej. Suzanne Delorme verdient hieromtrent alle lof. De aantrekkelijkheid van 
dit Congres werd trouwens nog aanzienlijk verhoogd door de talrijke bezoeken aan 
historische overblijfselen uit een groots verleden, zoals Parijs dezc bij uitstek heeft 
bcwaard. W e noemen 20 maar het Musce des Techniques van het C.N.A.M., het 
Museum National d'Histoire Naturelle (M.N.H.N.), het Palais de la Decouverte, de 
Archives dc France, het Cluny-Museum in het oude Parijs, de Louvre, cnz. Kastclen 
verden eveneens bezocht: Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Malmaison. Er waren recepties 
op hct Hotel de Ville. boottochten op de Seine, een ballet-avond a dc Opera-Comique, 
dat a!',es om een onvergetelijke indruk na te laten van de laatste augustusdagen in de 
groot-stad. 

De slotvergadering op 31 augustus was voorafgegaan door een geleid bezoek aan 
het Jardin des Plantes met herinneringen aan Cuvier, Chevreul en Becquerel; daarna 
samenkomst in het groot auditorium van het M.N.H.N., waar, onder het voorzitteschap 
van B. Kedrov, A.C. Crombie een algemene voordracht hield over : Mathematics, Music 
and Medieval Science. Lucien Plantefol besprak om te eindigen de bereikte resultaten 
en de vooruitzichten van het volgend Congres dat in 1971 vermoedelijk te Moscou 
zal gehouden worden, indien de politieke gebeurtenissen daartoe gunstig evolueren. 

In de loop van het Parijse Congres vergaderden de afgevaardigden van de U.I.H.P.S. 
en van de A.I.H.S. Voor Belgie waren J. Gillis en P. Bockstaele de officiele vertegen-
woordigers. Talrijke Commissies brachten aldaar verslag uit en algemene overzichten 
van deze vergaderingen zullen in de komende nummers van de Archives Internationales 
d'Histoire des Sciences worden opgenomen. 

J. Gillis. 
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