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VAN DE REDACTIE 

De idee een Nederlandstalig tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de we-
tenschappen uit te geven, kreeg voor het eerst vaste vorm in Montpellier, waar 
in de nazomer van 1958 het Internationaal Genootschap voor de Geschiedenis 
van de Geneeskunde haar congres hield. Van daar brachten dokter Piet 
Boeynaems en professor Leo Elaut het initiatief mee naar huis, waar ze onmid-
dellijk op zoek gingen naar medewerkers. Reeds begin 1959 verscheen het eerste 
nummer van Scientiarum Historia: Driemaandelijks Tijdschrift voor de Ge
schiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hiermee 
beschikten de beoefenaren van de wetenschapsgeschiedenis in Belgie over een 
eigen tribune, waarin ze de resultaten van hun navorsingen konden publiceren 
en meteen een bredere kring van belangstellenden bereiken. 

In het eerste nummer stelde de Redactie dat zij "met haar opzet al datgene 
bestrijken wil, dat met de geschiedenis van de exakte wetenschappen, in de meest 
algemene betekenis genomen, in verband staat." Voorts was het de bedoeling 
"een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alles wat zich op wetenschap-
pelijk-historisch gebied in de Beneluxlanden voordoet, en mede in het bijzonder 
op oorspronkelijk werk van eigen bodem de aandacht te vestigen en de nadruk 
te leggen." Vijftien jaargangen lang, van 1959 tot 1974, heeft Scientiarum Historia 
zich voor dit alles ingezet en zo de belangstelling voor de wetenschapsgeschiedenis 
in Belgie gestimuleerd. Tot spijt van velen kon na 1974 de publikatie niet worden 
verder gezet. 

Internationaal is de geschiedschrijving van de wetenschappen uitgegroeid tot 
een volwassen tak van de historiografie. Ook bij ons bleef men hierbij niet geheel 
afzijdig en werden de laatste jaren interessante initiatieven genomen. Het valt 
nog te betreuren dat hier de wetenschapsgeschiedenis nog steeds niet de drempel 
van een algemeen akademisch erkend vak heeft overschreden. Het gevoel dat een 
tijdschrift als Scientiarum Historia een stimulerende en coordinerende rol zou 
kunnen spelen, bracht er het Zuidnederlands Genootschap voor de Geschiedenis 
van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen toe de in 1974 afge-
broken draad weer op te nemen, en, aangepast aan de huidige stand van de we-
tenschapshistorie, de publikatie verder te zetten. 
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De plaats die het herboren Scientiarum Historia wil innemen tussen de reeds 
bestaande publikaties over de geschiedenis van de exakte wetenschappen is van 
bescheiden maar specifieke aard. Het wil zich op de eerste plaats richten tot alien 
in ons land die de geschiedenis van de wetenschappen beoefenen of er be
langstelling voor hebben. Het zal zich vooral toeleggen op de geschiedenis van 
de wetenschappen in onze gewesten. Natuurlijk kan dit niet los van een veel 
bredere context worden verwezenlijkt. Alle aspecten uit de geschiedenis van de 
geneeskunde, de wiskunde, de natuurwetenschappen en de techniek in de ruimste 
zin kunnen daarom aan bod komen. Wei zullen aan de bijdragen eisen van dege-
lijkheid en originaliteit worden gesteld. 

Naast bijdragen in het Nederlands zijn, naargelang de taal van de auteur, ook 
artikelen in het Frans, Duits of Engels welkom. Ten dienste van een internationaal 
publiek zal bij de hoofdbijdragen een samenvatting in het Engels worden gevoegd. 
Scientiarum Historia staat ook open voor kortere nota's, voor berichten over 
aan de gang zijnde onderzoek of voor vragen naar informatie. Het wil bovendien 
informeren over wat zich op wetenschapshistorisch gebied in Belgie voordoet, 
in het bijzonder over de werkzaamheden van het Zuidnederlands Genootschap 
voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

Met de steun van dit Genootschap herrijst na vijftien jaar Scientiarum Historia 
en start, aansluitend met het verleden, met jaargang 16. We rekenen op de me-
dewerking van velen en op de steun van alien die belangstelling hebben voor de 
geschiedenis van de wetenschappen. 
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