
BIf EEN GEWETENSONDERZOEK 

Men weet dat ISIS, het Amerikaans tijdschrift dat zich wijdt aan 
de geschiedenis van de wetenschap en hear kuUurele invloeden, in 
1912 door de Gentenaar George Sarton ocer de doopvont weed ge-
houden. In 1952 heeft Sarton zijn geesteskind aan andere handen 
toevertrouwd. Hij stierf in 1956. 

In de loop van zijn hoofdredakfeurschap is hij meer dan cens ver-
plicht geweest editorials te schrijvcn om de lezers te herinneren aan 
het doel van het tijdschrift. en meteen aan zijn belang en betekenis 
voor de ivetcnschapshistorie. Wanneer hij in 1952 van zijn taak 
afscheid nam, mocht hij met genoegen vaststellen. dat een van de hem 
meest aan het hart liggende zorgsobjekten. nm. de uitbreiding van 
het onderwijs in de geschiedenis van de wetenschap, in de Verenigde 
Staten althans. was bereikt. Het gevolg is a.m. geweest dat ISIS zich 
mocht verheugen in een stijgende groei en stabiliteit. 

Zo begint P. Multhauf een editorial in vol. 22, nr. 2, juni 1964, 
van genoemd tijdschrift. 

Aan de ontwikkeling van ISIS sinds 1952 warden voorts enkele 
beschouwingen vastgeknoopt, die wij met het eerste mimmer van de 
zevende jaargang van SCIENTIARUM HISTORIA vermenen in 
het midden te mogen brengen. In de loop van de laatste twaalf jaar 
hebben zich in ISIS verschuivingen voorgedaan. die een weerspie-
geling zijn van opvattingen. strevingen. werkmetodes, inzichten, mo-
gelijkheden en toekomstplannen die op een gebied. dat we ook het 
onze kunnen noemen, een bijzonder licht werpen. 

Zo is daar, ten eerste. het toenemend aantal personen die als be-
roepshistorici van de wetenschap kunnen gelden. In 1952 waren er 
op de 28 schrijvers van artikels of van kortere bijdragen in ISIS elf 
beroepshistorici, en 17 waren het niet. In 1962 was die verhouding 
precies andersom. Daar het aantal beroepsmensen toegenomen is, is 
deze omkeer niets bijzonder. Maar een feit blijft het dat i2 procent 
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van de bijdragen toch nog komen van personen die niet, beroepshalve. 
hun voile dagtaak aan het vak wijden. hetzij als docenten. hetzij als 
vorsers. De schrijver van het editorial vindt het « gratifying » en hij 
hoopt vast dat substantiele bijdragen voor zijn tijdschrift mogen blij-
ven toestromen van de hand van diegenen die de wetenschapsgeschie-
denis meer uit liefde dan uit beroepsplicht bestuderen. 

ISIS bracht in 1952 400 bladzijden, in 1962 654 bladzijden tekst. 
De kritische bibliografie nam meer toe dan de grote artikels, en dat 
het tijdschrift zo dik werd, ligt aan de lengte van de bijdragen die 
met 72 procent toenam. Is het een teken van meer diepte of is het 
louter breedsprakerigheid ? Een kijkje bij zustertijdschriften tussen 
1952 en 1962 brengt een identieke lengte van de artikels aan het licht. 

Wanneer de editorialist een vergelijking maakt tussen het versche' 
nene in vijf gelijksoortige tijdschriften over vijf jaar, vindt hij dat 
55 procent van de artikels gewijd zijn aan de geschiedenis van de 
natuurkunde en de biologic, 20 procent aan de wiskunde, de genees-
kunde en de techniek, en 25 procent aan moeilijk te rangschikken 
onderwerpen. In JANUS is 35 procent medisch, in ISIS is het slechts 
2 procent. Dat het cijfer zo laag ligt bij ISIS is toe te schrijven aan 
andere vooraanstaande medisch-historische tijdschriften in de Ver
enigde Staten ; ISIS schenkt hoe langer hoe minder aandacht aan ge-
neeskundig historisch werk. maar des te meer aan astronomic. Be-
halve JANUS publiceren alle wetenschapshistorische tijdschriften 
meer fgsische dan biologische bijdragen. Wat het editorial « earth 
sciences » noemt. wordt zeer schaars met historische bijdragen be-
dacht, slechts een artikel op een totaal van 705 bijdragen over vijf 
jaar in vijf tijdschriften, over de geschiedenis van de weerkunde. [ 

Het gebrek aan belangstelling in deze sektor ligt bij het gebrek aan ; 
belangstellende personen. niet bij de tijdschriften. Om het teveel van \ 
het ene wat af te remmen, is men meer kriticisme tegenover het inge- ] 
zondene moeten gaan aan de dag leggen. Om de balans in evenwicht : 
te houden, moet men toch meer letten op de kwaliteit, want het zou 
rampspoedig zijn voor een tijdschrift als het evenwicht bereikt werd 
door meer verscheidenheid ten koste van de kwaliteit. 

Sarton heeft met zijn « ISIS » een tribune willen aan de hand doen 
om oorspronkelijk werk over de wetenschapsgeschiedenis te publice- i 



ren. Zulke spreekbuis hoort thuis onder de geteerde of de weten-
schappelijke literatiiur. en moet oorspronkelijkheid boven populariteit. 
en in sommige gevallen (eilaas !) zelfs boven leesbaarheid verkiezen. 
De noodzakelijkheid bijdragen te geven over zulke uiteenlopende din-
gen als de geschiedenis van de wiskunde en die van de geneeskunde. 
plaatst de uitgever van een wetenschappelijk historisch tijdschrift voor 
een prohleem dat de uitgevers van een ander geleerd tijdschrift niet 
kennen. De beroepswiskundige wenst meer diepgang in de artikels 
over zijn vak. maar de historicus van een ander vak vindt ze nu reeds 
al « te technisch ». Wat dan ? 

De uitgevers van ISIS hopen een uitweg te vinden door het inlassen 
van inleidende paragrafen. door het vermijden van titels die alleen 
ingewijden kunnen begrijpen. door de biologen te verzoeken de wis-
kundig-historische artikels aandachtig door te lezen en niet van meet 
af aan opzij te schuiven. En over en weer. De onderafdelingen van 
de wetenschap zijn er, in de grond, om, in zekere maat, een syntese 
mogelijk te maken. Tijdschriften van de wetenschapsgeschiedenis 
vinden daar een enige gelegenheid om het onderling verbonden zijn 
van alle wetenschapstakkcn duidelijk aan te tonen. 

De reputatie van ISIS berust in laatste instantie op de kracht die 
het kan opbrengen om de kennis en het begrip op dat bijzondere 
gebied te bevorderen en te verdiepen. En een oproep wordt tot alle 
auteurs gericht, ISIS voorts te beschouwen als het geschikte medium 
voor het publiceren van hun beste werk. 

** 
* 

Het zal de lezer niet ontgaan dat de problemen van ISIS, alle ver-
houdingen in acht genomen. ten dele ook die van SCIENTIARUM 
HISTORIA zijn. Het is o.m. de bedoeling van SCIENTIARUM 
HISTORIA het onderwijs in de geschiedenis van de wetenschappen 
te bevorderen, en de uitgave van werken op dit gebied mogelijk te 
maken. Wat de mensen in Amerika bezighoudt, neemt ook hier de 
aandacht in beslag, en de ideeen van de ene ontmoeten die van de 
andere, want wie zich. met voile dagtaak. of alleen uit liefde zoals 
het heet, aan de wetenschapsgeschiedenis wijden, ontmoeten elkan-
der en gaan een eind weegs samen. 
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In het Nederlands taalgebied is het niet anders mogelijk dan his
torische bijdragen van zeer diverse vakkundige inslag onder de vlag 
van SCIENTIARUM HISTORIA samen te brengen. Elk zal waar-
genomen hebben dat de historia medica daar een groot aantal blad
zijden voor haar rekening genomen heeft. De verklaring ligt voor de 
hand: het aantal beoefenaars van deze laatste discipline zijn talrijker 
dan dat van de andere. Hierin onmiddellijk een omkeer brengen is 
niet mogelijk. De verhouding van de medisch, biologisch, wiskundig, 
natuurwetenschappelijk en technisch historisch-georienteerden is, ge-
let op het belang van de wetenschap zelf, alsmede van de geestes-
standing van de erbij betrokkenen, niet de ideale, of althans niet de 
gewenste. Vooral het aantal bijdragen oyer de geschiedenis van de 
fysika, schcikunde en astronomic bleef tot dusverre abnormaal klein. 
Daarnaast blijft het ook plicht, de gcleverde bijdragen op een oor-
spronkelijk peil te houden en ze niet te laten ineenschrompelen tot 
gepopularizeerde tijdingen. Andere tijdschriften mogen zich aan dat, 
lofwaardig, doel wijden. 

De redakteuren vragen aan de lezers, medewerkers. geabonneerden 
over het bovenstaande na te denken. De volgende stap van hunnen-
twege, als zij met ons akkoord gaan. zou zijn, al diegenen, maar 
liefst een groter aantal niet medici, die zich door de geschiedenis van 
hun bijzonder gebied, gehoeid, of verleid voelen, tot een inspanning 
aan te zetten om het historisch accent te intensifieren en de vruchten 
van hun opzoekingen aan SCIENTIARUM HISTORIA toe te ver-
trouwen. Voor de kwaliteit zal hun persoon en de opvatting die zij 
er zelf over hun werk op nahouden en er willen aan toegekend zien, 
wel instaan. De redakteuren zullen hier ook aan hun opdracht niet 
te kort schieten, en dat zal eenieder wel voor gepast willen aannemen. 
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