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In Scientiarum Historia cerste (1) en derde jaargang (2) heb ik 
achtercenvolgens cen overzicht gegeven van wat er verschenen is 
over de Geschiedenis der Wctenschappen in het Biologisch Jaarboek 
en in de Koninklijke Vlaamse Academic voor Wctenschappen, Let-
teren en Schone Kunstcn. Bezig een dergelijk overzicht voor wat er 
op dit gcbied verschenen is op ce maken voor de Koninklijke Vlaamse 
Academic voor Taal- en Lctterkunde, viel mijn aandacht op een pu-
blicatie van A. J. J. Van de Velde van cen onuitgegeven handschrift 
van wijlcn Prof. Dr. Julius Mac Leod in de mededelingen van deze 
Academic van 1929, tien jaar na het overlijdcn van Mac Leod. Dit 
stuk is getiteld : Natuurwcten.schap en Geschiedenis. 

A. J. J. Van de Veldc zegt in een voetnota, dat zijn bewering van 
1921 onjuist is als zou de tekst van de in 1902 gchouden lezing op 
het Vlaamse Natuur- en Geneeskundig Congres te Kortrijk dezelfde 
zijn als wat in 1915 te Manchester in het engels verscheen. 

Van de Velde zegt ook nog dat de reden waarom het stuk nooit 
in de Handelingen van dit Congres of later verscheen, onbekend 
blijft. Hij voegt eraan toe : « De vergelijking tusschen dit handschrift 
en de Engelsche verhandeling van 1915 bcwijst, dat de tv.'ee werken 
van elkander gansch onafhankclijk zijn ». 

In het stuk « Natuurwetenschap en Geschiedenis » zegt Mac Leod. 
dat de geschiedkundigen er baat bij zouden hebben de methoden, in 
gebruik in de biologic, ook voor hun wctenschappen toe te passen. 
Na crop gewezen te hebben, dat de plantenkunde in de laatste jaren 
op een verbazende wijze vooruitgegaan is o.a. omdat haar beoefe-
naren gebruik gemaakt hebben van de hulpmiddelen die andere wc
tenschappen hun ter beschikking stellen. eindigt hij zijn betoog met 
de woorden : « de geschiedkundigen kunnen dit voorbeeld volgen ; 

(1) 1959, 79-86. 
(2) 1961, 25-40. 
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door nadere kennismaking met de biologic zullen zij nieuwe wegen 
vinden ». 

Breder opgevat pleit Mac Leod voor een meer algemene ontwik-
keling, wat zeer juist gezien is, maar wat in strijd is met de steeds 
meer en steeds intenser specialisatic. 

De crvaring leert helaas dat in alle mogelijke gevallen de specialis-
ten van diverse domeinen elkander niet meer verstaan. 

In casu is in de praktijk gcblekcn, dat elke samenv^-erking tussen 
geschiedkundigen, op enkele uitzonderingen na, steeds stuit op het 
feit dat degenen, die aan geschiedenis der wctenschappen doen, zich 
in de eerste plaats voor de evolutie der betrokken wetenschap b.v. de 
plantkunde, interesseren, terwijl de geschiedkundigen allcen maar be-
kommerd zijn om te weten of een studie over de geschiedenis der 
wetenschap wel geheel volgens geschiedkundige normen gedaan werd. 
Voor de minste afwijking van deze opvatting wordt een handschrift 
onverbiddelijk veroordeeld, terwijl de beoefenaren van de geschiede
nis der wctenschappen ze als zecr waardevol beoordelen. 

Men ziet, dat deze verschillcnde zienswijzcn slechts kunnen over-
brugd worden door een werkelijk begrip van de bedoelingen beider-
zijds en hier is een te strikte heading der meeste geschiedkundigen 
tot nog toe een onoverkomelijke hinderpaal gebleken. 

Ik moet hier echter aan toevoegen, dat het me voorkomt, en ik hoop 
me in deze niet te vergissen, dat in de allerlaatste jaren verscheidene 
geschiedkundigen zich eerst de vraag stellen ; « wat willen de beoe
fenaars van de geschiedenis der wctenschappen, wat is hun doel en 
in hoever kunnen wij hen helpen ? » : met andere woorden : in hoe-
ver is de geschiedenis en haar methoden voor hen een wetenschap 7 
(3) 

Keren we echter terug naar het stuk van Mac Leod. Eerlijk gc-
zegd, lijkt dit stuk me veel te eenzijdig. Dat de geschiedkundige er 
belang bij zou kunnen hebben iets van de moderne biologic te kennen, 
is zeker. maar dat een bioloog een studie van ongeveer 25 bladzijden 
schrijft om dit tc bewijzcn is minder vanzelfsprekend, want het moet 
toch wel zo zijn. dat de beoefenaars der geesteswetenschappen, in 

(1) Men Icze o.a. R. C. Van Cnenegcm : De plaats van de Westerse Middel-
eeuwcn in de universele Geschiedenis. Werken uitgegeven door de faculteit 
van de Letteren en Wijsbegcertc. Riik-siniiver-siteit te Gent 196-4. 

106 



casu de geschiedkundigen, algemene bcgrippen van moderne « exac-
te» of experimentele wctenschappen zouden moeten hebben, maar 
eveneens dat de beoefenaars der laatste ook een goede dosis van de 
geesteswetenschappen, in casu geschiedenis, zouden moeten bezitten. 
In de laatste jaren en reeds in 1902 was dit een algemeen erkend 
feit maar tot nog toe blijft alles tot algemene beschouwingen. 

Dit alles tpont echter aan. dat in 1902 Mac Leod wel heeft nage-
dacht over de verhouding biologie-geschiedenis en in bredere zin na-
tuurwetcnschappen-geschiedenis. Dit moest natuurlijk leiden tot ge
schiedenis der wctenschappen als zodanig. W e kunnen en moeten 
aannemen, dat Mac Leod na 1902 verder nagedacht heeft en tot de 
konklusie gekomen is die hij voor zijn vertrek naar Engeland had op-
gesteld enwaarvan hij het handschrift heeft medegenomcn, want de 

rest van mijn studie ; «Hoe is George Sarton ertoe gekomen zich met 
de geschiedenis der wctenschappen bezig te houden?»(4) blijft inte-
graal bestaan. 

In een brief van Prof. J. Mac Leod van 29 december 1918, dus 
heel kort voor zijn terugkeer naar Belgie, vanuit Manchester aan de 
heer L. Hombrechts, « receveur du Conseil academique », lezen w e : 
« Durant les premiers temps de mon sejour en Angleterre, ma sante 
a laisse a desirer ; j'ai souffert de maux de tete qui rendaient tout 
travail impossible et plus tard mon etat, quoique meilleur, n'a pas 
ete brillant. En Mars-Avril dernier j'ai dii garder le lit pendant plus 
d'un mois. Je ne suis pas encore completement retabli. » 

In de voorwaarden van de eerste zin van het aangehaalde deel 
van Mac Leod's brief en deze weergegeven in mijn aangehaalde 
studie kan Mac Leod geen artikel te Manchester in het Nederlands 
opgesteld hebben, dat in vertaling binnen het jaar in het Engels 
verschenen zou zijn en dat, omdat hij steeds zo grondig doordacht 
en zo diepgaand overwoog met zoveel aangehaalde voorbeelden 
samengesteld is. Dit stuk moest dus reeds geschreven zijn en 
als handschrift naar Engeland mede genomen zijn, zoals ik destijds 
konkludeerde. 

Het stuk van 1902, dat als uitgangspunt kan bcschouwd worden 
en dat veel minder diepgaand bestudeerd is, werd vermoedelijk door 

(4) Scientiarum Historia, 19M, 203-208. 
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Mac Leod zelf, en mijn inzicns zcer terecht. niet als bclangrijk 
genoeg bcschouwd om mede te nemen naar Engeland. 

Naar mijn oordcel heeft dit stuk allcen een geschiedkundige waar-
de. Mac Leod heeft dus tussen 1902 en 1914 pas de doelmatigheid 
van het onderwijs in dc geschiedenis der wctenschappen begrepen 
en de noodzakelijkheid crvan in het onderwijs van hoog tot laag in-
gezien. 

Maar in wclk jaar dit gebeurd is, kunnen we niet uit dc gegcvens 
opmaken en zclfs niet ongeveer gissen ; het was zeker tussen 1902 
en 1914. 

Wat betrcft de verhouding Mac Leod-Sarton, wordt, wat ik daar-
ovcr gezegd heb, nog bevcstigd door een schrijven van Dr. Andries 
Mac Leod, de zoon van Prof, Mac Leod. 

Naar aanleiding van mijn reeds aangehaalde stuk schrijft Andries 
Mac Leod mij o.a. : « Alles v.'at je zegt over Sarton en over mijn 
vader is volkomcn juist en geeft een levendig en getrouw beeld van 
die twee menscn. Het is waar, dat mijn vader geen invloed uitgeoe-
fend heeft op Sarton ». 

W e kunnen dus samenvattcnd zcggen. dat te Gent twee personen 
onafhankclijk van elkaar, nl. Prof. J. Mac Leod en George Sarton, 
op ongeveer hetzelfde tijdstip tot de konklusie gekomen zijn, dat de 
geschiedenis der wetenschappen cen volwaardige discipline is, die aan 
de universitcit moet oiiderwezen worden. 
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