
« SCIENTIARUM HISTORIA » 
OF TIEN JAAR 

WETENSCHAPSGESCHIEDENIS 
IN VERLEDEN. HEDEN EN TOEKOMST 

Met inspanning van velerlei krachten hebben de redakteuren van 
Scientiarum Historia gedurende fien jaar volgehouden. Het is een 
behaorlijke leeftijd voor een tijdschrift. In januari 1959 van wal gestoken, 
met beperkte middelen, maar met grote energie en met de vaste wit door 
te zetten. werd het werk met het sluitstuk van een eerste decennium 
bekroond. Ze voegen er dadelijk aan toe : we zetten de koers voort naar 
ccn tweede decennium. 

Waarom niet ? We zijn de enigen in Zuid (en Noord!) die het in 
de prinselijke taal van achttien miljoen Nededands-sprekenden doen; 
we hebben belangstellende lezers in vier werelddelen; we warden in 
alle gelijksoortige tijdschriften van het buitenland gerefereerd; we hebben 
medewerkers in de omringende landen die ons hun artikelen toever-
trouwen; we hadden nooit kopij te kort al kenden wij de redaktie- en 
drukkerijmiseries waar elk periodiek drukwerk aan blootstaat; de waarde 
van onze bijdragen stond op een hoog peil en er was variatie genoeg ; 
we kunnen met bescheiden middelen onszelven bedruipen, hoewel we 
intens verlangen naar mcer armslag om ktvalitcit en kwantiteit op de drij-
ven. Kortom we bestaan, leven en zijn produktief. Waarom zouden we 
dan niet voortdoen ? 

Wat ons meer dan al het andere aanspoort om op de ingeslagen 
weg door te gaan, is het duidelijk en scherp gevoel dat een tijdschrift 
zoals Scientiarum Historia in het geestesleven van onze kontreien een 
taak te vervullen en een rol te spelen heeft. Op straffe beschuldigd te 
warden van verbale hoogmoed of verwaandheid, voegen wij daaraan toe : 
de universiteiten leggen op het gebied van de wetenschapsgeschiedenis 
een onbegrijpelijke gematigdheid aan de dag, zelfs een laksheid die zij 
tegenover andere geschiedenistakken niet zo ostentatief laten blijken. De 
reden van de ontstentenis bij de gevestigde academici kan een logisch 
denkend mens moeilijk gissen, en diegenen die het zouden moeten weten> 
blijvcn evenzeer een afdoend antwoord schuldig. De vastsfelling van dat 
jammerlijke tekortschieten is precies voor de redakteuren van ons tijd~ 
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schrift een dwingende reden om Scientiarum Historia uoor een nieuw 
decennium een redelijke kans te gunnen. 

Het stemt vreemd te moede, dat al diegenen die in ons land met 
wetenschapsbeleid, universitaire studieprogramma s en -plannen, weten
schappelijke research, intellektuele prestige of geestelijke verdieping 
schermen, telkens weer op het buitenland wijzen en de vreemde tot 
voorbeeld stellen, maar toch zo weinig naar de wijde wereld kijken wan-
neer de wetenschapshistarie ter sprake komt. 

Men loopt de benen van zijn lijf> men spendeert veel geld om naar 
instellingen en laboratoria buiten onze enge grenzen op praspektie te 
gaan, om te zien hoe daar gewerkt, gedacht, gevorst en besteed wordt, 
maar de zeer merkwaardige instituten waar aan wetenschapsgeschiedenis 
gedaan wordt, loapt men er voorbij, nochtans niet zander met een in de 
lucht opgestaken neus te gaan snuiven waar een tochtje van vernieu-
wing vandaan komt. 

We beschouwen het als een onvergeeflijke kortzichtigheid dat zij 
die verantwoordelijk zijn voor het fundamenteel wetenschappelijk onder-
zoek, vaak zulke vooringenomen en partijdige standpunten innemen, hoe
wel op het gevaar van die eenzijdigheid en tekortkoming gewezen werd 
door mannen die zich ook voor de gang van de wetenschappelijke vorsing 
verantwoordelijk achten. Zij hadden er het belang voor een klimaat 
van geestelijke vrijheid en onbaatzuchtig oordeel van begrepen, en aan 
hun grote bezorgdheid daaromtrent lucht gegeven. We kunnen o.m. in dat 
verband uitspraken aanstippen van L. de Broglie en C. Heymans. 

Wat heeft al het wanderbare waar het establishment van de naar 
haar eind neigende twintigste ceuw toe in staat is, niet aan de wetenschap
pelijke vorsing van de voorgangers te danken ? Wij rusten en steunen 
veilig op de schouders van hen die voor ons iets verwezenlijkt hebben; 
zander hun werk zouden we nergens zijn en alleen maar ter plaatse kun
nen blijven trappelen. Waar blijft het dat het verleden, de geschiedenis, 
ook daar de grote leermeesteres van het leven is. 

De mens is van nature progressief ingesteld. hij wil al maar voor 
profeet spelen, vooruitlopen ap de feiten en verworvenheden van het 
heden. Het zijn zoveel uitingen van bestendige jeugd en levenskracht. 
Dach onder die felle stroam aan de oppervlaktc, woelt een minder zicht-
bare dach even felle onderstraam die de diepere zin van al de kulturele, 
maatschappelijke en artistieke verschijnselen vertolkt. 
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Op die onderstroom zander dewelke geen bovenstroom mogelijk is. 
is het dat de wetenschapsgeschiedenis haar streven en haar aandacht toe-
spitst. Het is overigens aan gelijkaardige onderstromen dat al wat ge
schiedenis hcet, in het universitair bestel van hier en elders veel energie en 
bestedingen wijdt. 

Zij die zich met exakte en positieve wetenschappen bezighouden, 
moeten hun aandacht ap de onderstromen die verleden, heden en toe-
komst verbinden nog meer toespitsen, om een beter rendement en juister 
waardering van de eigen arbeidspatenties te bereiken. Het is een specifiek 
sieraad van de mens zich niet te veel over tijdelijke prestaties te moeten 
verhovaardigen, dach hartstochtelijk en onthecht op zoek te kunnen gaan 
naar de stuwkrachtgevende faktoren die tot die prestaties aanleiding 
waren en aanzien gaven. Daardoor karakterizeren zij overigens de men-
selijke natuur, de menselijke geest en de menselijke inspraak. 

Daartae meehelpen is de apdracht van de wetenschapsgeschiedenis. 
Omdat we de toon zo hoog aanslaan, zal men ook begrijpen dat de 
beoefening van de geschiedenis van de wetenschap geen amateurisme is, 
geen hobby voor mensen die op 't eind van een aan de wetenschap gewijde 
loopbaan gekomen zijn, doch een roeping die een voile dagtaak en een 
arbeidzaam leven geheel of toch grotendeels opeist. 

Ofschoon het ook niet ontbreekt aan voorbeelden van geleerden die 
onder hun professionele of pedagogische taak, omzeggens tot verpozing. 
naar de wetten en nor men van de ideeen die hun wetenschap tot 
voortschrijdende ontwikkeling stuwden even zijn op zoek gegaan, en door 
kreatieve verhelderende inzichten tot het cvolueringsproces van de em-
pirische wetenschappen in het algemeen op evokatieve wijze hebben bij-
gedragen. 

Wij zijn de mening toegedaan dat aan de studie en aan de beoefe
ning van de wetenschapsgeschiedenis, zoals we ze in 't kort geschefst 
hebben, waarlijk een taak beschoren is in het raam van de wetenschaps-
explosie waar elkeen in onze tijd de mond vol van heeft. Het komt er 
evenwel op aan voor die liefde een plaatsje in het hart van de promotoren 
van het wetenschapsbeleid in het algemeen warm te maken, en hun ver-
stand in resonantie te brengen met een systeem van kapaciteit en zelf-
induktie waardoor efficiente maatregelen tot stand komen. 

Wanneer die geestesgerichtheid zal doorgedrangen zijn tot de krin-
gen van diegenen die het voor het zeggen hebben en realizeren kunnen, 
wanneer bij hen openheid zal gewekt zijn om spijtige maar niet onher-
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stelbare tekorten gaed te maken, dan zal de intellektuele standing van 
Zuid (en Noord ?) weer met een paar graden naar omhoog gegaan zijn. 

De redakteuren van Scientiarum Historia zijn zich terdege bewust dat 
daar een opdracht ligt, die zij, in de mate van hun beperkte middelen, 
gepoogd hebben te vervullen in het verleden, en die zij met het vaur van 
hun intens gelaof in de zaak die zij voorstaan en verdedigen, in de 
toekomst zullen voortzetten. 

Al diegenen die gedurende tien jaar onze pogingen hebben gevolgd 
en gesteund, zijn we dankbaar. We vertrauwen erop dat zij ons zullen 
blijven helpen am het streven van Scientiarum Historia kracht bij te 
zetten, en de idealen die de beoefenaren van de wetenschapsgeschiede
nis koesteren en waarvan zij zich in ans land de dragers en de bevorde-
raars weten, niet een ogenblik te laten verzwakken. 

Ten einde onze meningen en ideeen te propagercn kunnen zij niets 
beter doen dat dit tijdschrift ingang te doen vinden bij hen op wier 
weg het ligt, beroepshalve, de ontwikkeling van de menselijke kennis te 
begunstigen en in de hand te werken, en daartoe de infrastruktmir voor 
te bereiden. 

Het loont zeker de mocite zich voor die wagen te spannen, risiko's 
behelst het niet, valdaening zal men eraan beleven, en geestelijke ver-
rijking niet minder. 

Het dagwerk blijft voor eenieder van ons de grote taak; er is geen 
achteruitgang mogelijk, er is zelfs geen krisis wanneer met het gewoon 
geraakt is met de krisis te leren leven. Ideologicen sterven niet verdwij-
nen niet, ze blijven bestaan, komen in een andere gedaante of een andere 
naam terug aan de oppervlaktc te voorschijn. Ze delen dat lot met de 
idealen. 

« Ducunt valentem fata, nolentem trahunt » (Seneca, Epist. 107, 2). 

De Redaktie. 
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