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BOEKBESPREKINGEN 

Cesare S. MAFFIOLI, Out of Galileo. The 
Science of Waters 1628-1718. (Nieuwe Neder-
landse bijdragen tot de geschiedenis der genees-
kunde en der natuurwetenschappen, 48). Er
asmus Publishing (Rotterdam, 1994), 509 + xix 
biz., gebonden. 

De tekst van dit werk ontstond als doctoraal-
proefschrift in de geschiedenis der wetenschap-
pen, ingediend aan de Universiteit Utrecht. Het 
is uitzonderlijk dat een doctoraatsthesis gepubli-
ceerd wordt als een verzorgd, ingebonden boek 
met kleurrijke stofwikkel. Even merkwaardig is 
dat het verschijnt met een lovend voorwoord van 
Richard Westfall, de auteur van de beroemde bi-
ografie van Newton. Dit is dan ook een uitzon-
derlijke thesis, zowel door het uitgebreide onder-
werp als door de grondigheid van de 
behandeling. 
Over eigenschappen van stromende vloeistoffen 
was voor Galilei niets bekend, tenzij enige 
vuistregels bij technici i.v.m. beheersing van wa-
terlopen. Al van bij de eerste aanzetten van de 
" waterwetenschap " bestond er belangstelling 
vanwege de republiek Venetie en de stad Bolog
na. De eerste had te kampen met de verzanding 
van haar lagune, de tweede met moerasvorming 
aan de monding van de rivier Reno. De traditi-
onele ingrepen boden weinig verbetering en de 
de hoop was gevestigd op de nieuwe wetenschap-
pen. Bij de benoeming tot de leerstoel wiskunde 
aan de universiteit van Padua — de enige uni
versiteit van de republiek Venetie — werd ter-
dege rekening gehouden met de bekwaamheid 
van de kandidaten om berekeningen over stro-
mingen te doen en als raadgevers op te treden 
voor de hydraulische diensten. 
Galilei was de eerste mathematicus die geraad-
pleegd werd. Hij probeerde een hellend rivier-
bed te behandelen als een hellend vlak, zodat de 
watermassa's dan een eenparig versnelde bewe-
ging zouden uitvoeren; hij zag spoedig in dat er 
essentiele verschillen bestaan tussen een zware 
bol en een zware vloeistof. Het moet duidelijk 
zijn dat voor Galilei en zijn onmiddellijke op-
volgers basisbegrippen als druk, flux, energie (ki-
netische en potentiele) niet ter beschikking wa-
ren. Ze zouden slechts langzaam en moeizaam 
duidelijk worden en — voorzover ontdekt ten 
noorden van de Alpen — met vertraging in Ita
lic toegepast. 

De eerste belangrijke bijdrage tot het onderwerp 
is van Castelli. Deze was een benedictijn van 

Monte-Cassino, een der eerste leerlingen van Ga
lileo in Firenze en later professor in Rome. Hij 
ontdekte dat door twee doorsneden in een rivier, 
die verschillend mogen zijn, in gelijke tijden ge-
lijke hoeveelheden water siromen; we noemen 
dat nu de continuiteitswet. Bovendien zag hij in 
dat de snelheid van de rivier toeneemt met de 
diepte van de rivier. De tweede belangrijke man 
in dit verhaal is Torrkrelli, een leerling van Castel
li te Rome die hem naar Galilei stuurde om deze 
bij te staan tijdens zijn laatste maanden, toen hij 
volledig blind was. Torricelli werd de opvolger 
van Galilei aan het Toscaanse hof en in de leer-
boeken fysica bekend omdat hij als eerste de 
proeven over de atmosferische druk met kwik uit-
voerde en zo de barometer ontdekte. Maar hij 
is vooral de ontdekker van de uitstromingswet 
voor vloeistoffen; vloeistof stroomt uit een vat, 
door een opening h meter onder de vloeistofspie-
gel, met de snelheid van een massief voorwerp 
dat een vrije val ondergaan heeft van een hoog-
te van h meter. Over de theoretische rechtvaar-
diging van deze wet zou nog lang onzekerheid 
bestaan. Na Torricelli is de invloed van de school 
van Galilei getaand en zien we nieuwe theoreti
sche en experimentele activiteit in Bologna en 
vooral in Padua. Natuurlijk komen de werken 
van Pascal, Stevin, Boyle en Mariotte ook naar 
Italie en worden Descartes en Newton bekend, 
de laatste via Leibniz en de Bernoulli's. 
In tegenstelling met de gecondenseerde geschie
denis die we gewend zijn uit encyclopedieen en 
leerboeken (en mijn vorige paragrafen waren niet 
anders) gaat Maffioli in op alle medespelers in 
de opeenvolgende bedrijven van het ontdek-
kingsspel. Ook degenen die alleen maar een idee 
hadden of een experiment uitvoerden waarop la
ter door anderen verder zou gebouwd worden. 
We komen er relatief onbekende personen tegen 
met een merkwaardige levensloop, zoals Gugliel-
mini die professor wiskunde was te Bologna en 
er een boek publiceerde over de stroming in ri-
vieren om daarna professor in de theoretische ge-
neeskunde te worden in Padua. 
Het boek brengt een zeer volledig beeld, in een 
bepaalde regio en een bepaalde tijd van hoe een 
bepaalde wetenschap ontstond. De geschiedenis 
is volledig gedocumenteerd door talrijke brieven, 
archiefstukken, leerboeken, tijdschriften. In de 
bibliografie vinden we zo rond vierhonderd ver-
wijzingen naar documenten uit dertig bibliothe-
ken en archieven; bibliografie en index beslaan 
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samen 69 bladzijden. Het boek opent een nieuw 
hoofdstuk uit de wetenschapsgeschiedenis waar-
aan wetenschapsfilosofen en sociologen hun 
theorieen kunnen toetsen; dat een aantal er van 
hier slecht kloppen is duidelijk. 
Daar het onderwerp natuurlijk niet kan geiso-
leerd worden van de andere wetenschappen uit 
die periode is het boek ook nuttig als kennisma-
ker met het intellectuele leven in de Italiaanse sta-
ten in de jaren 1640-1720. De bibliografie ver-
wijst naar andere moderne werken over dit 
breder onderwerp. De auteur heeft inderdaad 
veel aandacht voor de context waarin de weten
schap werd bedreven. We leren uit zijn boek bij-
voorbeeld hoe de republiek Venetie haar profes-
soren selecteerde, hoe Jacob Hermann en 
Nicolaas Bernoulli er benoemd werden. Maar 
ook hoe de universiteit Bologna in crisis kwam 
door haar syndicaat van doctores, tot ze in 1677 
de weddes van haar professoren moest inhouden 
en het studentenaantal tot minder dan 50 zonk. 
We leren ook de verschuivingen in het mecenaat 
van adellijke hoven naar burgerlijke organisa-
ties of nog de stijgende invloed van de jezuie-
tencolleges over de universiteiten of het belang 
van spontaan ontstane academieen. Tenslotte is 
een van de meest interessante aspecten van deze 
geschiedenis de wisselwerking tussen de prakti-
sche — en zeer complexe — vragen gesteld door 
de gemeenschap over verzanding, overstromin-
gen, moerassen enerzijds en de tastende, onze-
kere zoektocht naar de principes van de hydro-
dynamica anderzijds. 

We kunnen het werk dus sterk aanbevelen maar 
moeten daarbij toch wijzen op drie eigenaardig-
heden van het boek. Daar ingegaan wordt op alle 
wegen en paadjes — en dus ook op dwaalwegen 
— van het onderzoek is het voor de lezer nuttig 
de principes van de hydrodynamica te kennen om 
te merken wanneer de geschiedenis een kronkel 
beschrijft, want dit is niet evident uit de tekst. 
Zoals het een wetenschappelijk werk past wordt 
er veel geciteerd; dit gebeurt bijna steeds in de 
oorspronkelijke taal, latijn of italiaans, zonder 
vertaling. De vertrouwdheid van de auteur met 
deze talen is ook voelbaar in de engelse tekst. Bij 
keuze tussen synoniemen wordt bijna steeds voor 
een woord van latijnse oorsprong geopteerd, ook 
als dit minder gebruikelijk is en zgn. 'valse vrien-
den' zijn enkele keren binnengeslopen; dit maakt 
de tekst niet minder interessant en boeiend maar 
wel lets minder viot. 

F. Cerulus 

L.C. Palm (ed.), Alle de Brieven vanAntoni van 
Leeuwenhoek. Uitgegeven, geiUustreerd en van 

aanlekeningen voorzien door een Commissie van 
Nederlandse Geleerden. Deel XIII. Swets & Zeit-
linger B.V., Lisse, 1993. 417 biz., register, ill. 

Dit dertiende deel bevat 21 brieven van en een 
aan Leeuwenhoek uit de periode januari 1700 tot 
juli 1701. De brieven werden geschreven aan per
sonen, die lid waren van of zich ophielden in de 
directe omgeving van de Londense Royal Society, 
of aan Nederlandse correspondenten. Meestal be-
treft het informatie over Leeuwenhoeks micro-
scopisch onderzoek, maar ook andere onderwer-
pen komen aan bod. Een brief van Hans Sloane 
gaat over de vertaalproblemen die men in Londen 
had met de tekst van Leeuwenhoeks brieven. In 
een andere brief toont Leeuwenhoek zijn wiskun-
dige capaciteiten in enkele (eenvoudige) bereke
ningen (Leeuwenhoek was ook landmeter en wijn-
roeier). Tenslotte is er ook een drietal brieven 
waarin Leeuwenhoek schrijft over veen en turf. 
De uitgave van dit deel is, zoals dat voor de hele 
reeks het geval is, uitzonderlijk goed verzorgd, 
met naast de oorspronkelijke tekst een Engelse 
vertaling, het geheel voorzien van een uitgebreid 
historisch en taalkundig notenapparaat en lite-
ratuurverwijzingen. Daarbij is enkel de kantte-
kening te maken dat de produktie van dit deel 
vier jaar heeft in beslag genomen, wat dan wel 
zo ongeveer in de buurt van het gemiddelde blijft 
dat tot nog toe in de hele serie werd aangehou-
den, maar toch aanzienlijk trager dan wat de 
Commissie zich oorspronkelijk tot doel had 
gesteld (deel I verscheen in 1939, deel XI in 1982 
en deel XII in 1989). Met nog minstens tien de-
len te gaan, is de eindmeet dus nog bij lange niet 
in zicht. 

Geert Vanpaemel 

M. BERETTA, The Enlightenment of matter. 
The Definition of Chemistry from Agricola to 
Lavoisier. (Uppsala studies in history of scien
ces, 15) Watson Publishing (Canton, 1993). xvi 
+ 396 pp., ill. 

The aim of this book is to investigate the essen
tial role of Lavoisier's new chemical nomencla
ture and to understand its innovative character 
compared to other chemical traditions. What 
strikes the historian of science is the fast assimi
lation of the reformed language all over Euro
pe. Within less than twenty years, the new no
menclature spread in different countries of the 
old and new continent and was mainly adopted 
by the younger generation, most of them teachers 
to be. But the intention of Marco Beretta goes 
beyond this punctual study. The author wants 
to face a much wider challenge: to show the 
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philosophical roots of revolution in science, by 
stressing the decisive role played by the reform 
of chemical language in a new definition of the 
science. 
In this way, Beretta inherits the "methode phi-
losophique en histoire des sciences" developed 
by Metzger and Brunschwicg, and arrives at the 
same conclusion — Condillac's epistemology has 
allowed Lavoisier to establish his chemical 
system. And, according to Beretta, this influen
ce even runs back to Descartes. 
To substantiate this view, the first chapter is de
voted to a discussion of the peculiar influence 
of historiography on science. The redefinition 
of chemistry proceeded through a new, integra
ted presentation of its past. The French Enligh
tenment provides numerous authors (like Con-
dillac but also, more popular, Condorcet, 
Turgot, d'Alembert and Diderot), who proclai
med their faith in the progress of understanding, 
and the power of the analytical method in investi
gating scientific problems. The case of chemistry 
is analyzed in greater detail to come to the con
clusion that the histories of chemistry traced by 
different chemists of the XVIIIth century gain 
a new epistemological status, showing how che
mistry as a science gets to the truth and justify
ing the changes in the order of presentation of 
the treatises. 

The second chapter deals more with the role of 
language by sketching the general context of na
tural classifications which arose during the 
XVIIIth century in different disciplines like bo
tany, chemistry and medicine. The search for a 
natural terminology or nomenclature involves a 
discussion of the status of language. Scientists 
as well as philosophers did not avoid the debate 
between conventional and definitional roles of 
words. The controversy between Linne and Buf-
fon is presented as an exemplary case. 
The birth of chemical language is extended over 
nearly three centuries and makes the core of the 
third chapter. Alchemy and metallurgy are the 
two opposite traditions that made up chemistry 
in the XVIIIth century. Georgius Agricola gives 
birth to the first classification of the mineral reign 
in 1546, and the metallurgical tradition of desc
ription and classification goes on with Linne, 
Wallerius, Cronstedt and Bergman. By that ti
me, two criteria were considered, one internal, 
based on chemical analysis, the other external, 
inferred from the crystalline structure, which tur
ned out to be more efficient for mineralogy at 
the end of the XVIIIth century. By contrast, the 
alchemical nomenclature is multiple and inevi
tably refers to speculations or interpretations. 

From Robert Boyle on, the most famous che
mical treatises deal with the question of naming 
and each of them provides a different approach 
of the problem: for Boyle, a name should de
scribe the object to which it is applied; Lemery 
also holds a very pragmatic view of nomenclature 
rooted in laboratory work; Boerhaave avoids re
ferring to any explanatory theory. As long as the
re is no definite theory of matter, different ter
minologies coexist and are presented together in 
several dictionaries. The discovery and isolati
on of the new elements and compounds gave the 
opportunity tho chemists like Macquer, Baume 
or Bergman to introduce the idea of systematics 
in the way of naming chemical substances. Coi
ning names is for these chemists also a quest for 
truth and a powerful way to the emancipation 
of chemistry by means of a unified theory. Of
ten geometrical arguments are invoked, along 
with the ambition to mathematize chemistry. 
Building a new language, specific to chemistry, 
Guyton de Morveau and Bergman also paid at
tention to the linguistic rules of designation and 
the etymological structure of word creation. 
With the fourth chapter, the author comes to the 
core of his interpretation. " L'fipoque de la no
menclature chimique" describes the philosophi
cal foundations of the introduction to the Me
thode de nomenclature chimique written in 1787 
by Lavoisier. Both condilladan and cartesian in
fluences are stressed, besides the early training 
of Lavoisier in chemistry and his interest in 
Stahl's work on combustion and calcination. In 
fact, the linguistic realism of Condillac is much 
more present in Hassenfratz and Adet's attempt 
to create new chemical symbols, than it is in the 
rest of the Methode. But the crucial importance 
of language as an analytical tool is emphasized 
in Lavoisier's memoir on fermentation. This link 
between philosophy and science involved in the 
Methode seems to have more affected its oppo
nents than the anti-phlogistonists. Even Lavoi
sier's three coauthors did take some distance 
from one or another principle (e.g. the etymo
logical root or the scientific realism). 

In the last chapter, entitled " La Revolution chi
mique", Beretta establishes the philosophical 
continuity from the Methode oi 1787 to the Trai-
te elementaire to appear in 1789. Doing so, he 
turns back to a contemporary interpretation of 
the revolutionary aspect of both the Methode 
and the Traits by the French philosophers cal
led Ideologues. The idea that, in Beretta's view, 
the Traite is more a scientific work than a peda
gogical treatise is thoroughly developed and ar
gued. This reinforces a posteriori Lavoisier's 
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claim to be the sole author of the new theory and 
the new nomenclature. Afterwards, the spread
ing of the new terminology is studied national 
community by national community, beyond the 
easy and short dating of translations or polemics. 
True to his initial aims, Beretta traces the 
philosophical debates aroused by the acceptan
ce or rejection of a new chemical language. The 
author concludes in his epilogue that Lavoisier's 
realistic aims in the reform of chemical lan
guage have been totally left behind and that the 
pragmatic use of the new nomenclature explains 
its success in the XlXth century. But this positi-
vistic century also produced a philosophical suc
cession to the thought of Condillac and his the
ory of language. In this tradition, Lavoisier was 
always considered first a philosopher, and only 
then a scientist. 

The book contains an Appendix on the role of 
symbolism. In a few well illustrated pages, Be
retta points out the difference between alchemy 
and chemistry right where a quick glance would 
lead to the reverse conclusion. The break appears 
when symbolism and metaphor vanished, leaving 
behind but signs ready for algebraic use. Has
senfratz and Adet's attempt comes at the end of 
this long time trend to standardize the use of 
symbols in chemical communication. 
Beretta's conviction is clear: a chemical revolu
tion took place around 1785-1790 and Lavoisier 
is the author of a new chemical system and of 
the Methode or at least most of it. Through these 
two achievements, he is the founder of a new au
tonomous science called chemistry. One may 
qualify this historiographic point as a return to 
old-fashioned views, as some reviewers have al
ready observed, but maybe historiography is in
deed, at least partially, a matter of taste and fas
hion. Nevertheless, this book is so honestly and 
scholarly written that it is not necessary to adopt 
the author's view to benefit from the reading. 
Because of his agenda — and not despite of it 
— Beretta has unearthed very interesting ma
nuscripts and used numerous archives. Especi
ally, the manuscript of Stahl's work on sulfur 
annotated by Lavoisier, to be edited by the au
thor, will shed more light on the early concern 
of Lavoisier in chemistry. 
The Enlightenment of Matter thus intends to tell 
the story of the birth of chemistry, with the work 
of Lavoisier regarded as a philosophical achie
vement. This is a valuable point of view and was 
in fact already argued by contemporaries. The 
book raises some questions when compared with 
other works on Lavoisier and the Chemical Re
volution — how to conciliate them all? For in

stance, who was this man, here presented as a 
philosopher — in the XVIIIth century sense , the
re as a skillfull experimentalist, and somewhere 
else as a gifted organiser? At several places in 
the book, quotations of Lavoisier are interpre
ted in a litteral sense, while Guyton's and Berg
man's claims are presented as rhetorical devices. 
After recent work by W. Anderson, one may 
wonder whether Lavoisier's writings do not also 
pay a tribute to rhetorical means. The present 
philosophical approach provides an inhuman 
portrait of Lavoisier, depicted as a purely intel
lectual hero ruled only by his ideas and not per
meable to the human and social context of his 
time. The passionating story told by Beretta is 
one possible reconstruction of what really hap
pened and has to be integrated in other schemes 
of explanation of the "Chemical Revolution", 

Brigitte Van Tiggelen 

A. La Berge en M. Feingold, French Medical 
Culture in the Nineteenth Century. Rodopi, 
Amsterdam — Atlanta, GA, 1994. 384 biz. 
index. 

De medicalisering van de samenleving nam voor
al in de negentiendeeeuw een hoge vlucht. Voor
al in de hygienistische beweging werd de genees-
kunde opgevoerd als een politick beleids-
instrument dat niet alleen een betere gezond-
heid van de bevolking wilde garanderen, maar 
evenzeer de bestrijding van de 'ziekten van 
de samenleving zelf. De civilisering van de la-
gere klassen en het opieggen van een burgerlij
ke mentaliteit gingen hand in hand met het in-
troduceren van hygienische maatregelen en 
elementaire gezondheidsvoorzieningen. Vanuit 
dit perspectief is het niet enkel van belang de po-
litieke invloed van de geneeskunde te onderzoe-
ken; ook moet aandacht worden besteed aan het 
essentieel politieke discours van het medisch be-
roep, m.a.w. aan de wijze waarop de geneeskun
de als een politieke ideologic kan worden opge-
vat. De formulering van deze ideologic en de 
wijze waarop ze in de samenleving werd gepro-
pageerd vormen het onderwerp van deze bundel. 
11 bijdragen belichten een aantal sociaal-politieke 
aspecten die bepalend worden geacht voor de 
ontwikkeling en de status van de Franse gezond-
heidszorg van de negentiende eeuw. Behandel-
de thema's zijn daarbij de relatie arts-patient, de 
organisatie van de gezondheidszorg en het kli-
nisch onderzoek, de introductie van laboratori-
umonderzoek en technieken uit de natuurweten
schappen, de medische specialismen, de 
beeldvorming in de psychiatric en de gevaarlij-
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ke tendens naar racistische denkbeelden in de me
dische doorlichting van bevolkingsgroepen. De 
bijdragen werden alle geschreven door Engelse 
en Amerikaanse specialisten van de Franse ge
schiedenis, en zijn wellicht daardoor makkelijk 
te volgen door de niet-Franse lezer, van wie wei
nig voorkennis van de Franse politieke achter-
gronden wordt verondersteld. De literatuurver-
wijzingen vertonen wel een overwicht aan recente 
Engelstalige referenties. Maar gezien de aard van 
de verschillende bijdragen, die zich steeds strikt 
aan een afgebakend onderwerp houden en geen 
algemene synthese bieden, doel dat niets af van 
de kwaliteit van de hier gepresenteerde studies. 

Geert Vanpaemel 

Gabriel Hamoir, La decouverte de la meiose et 
du centrosomepar Edouard Van Beneden. Me-
moires de la Classe des Sciences de I'Academie 
royale de Belgique, coll. 8° , 3e serie, t. VIII 
(Bruxelles, 1994), 128 p., Ul. 

La decouverte de la meiose, en 1883, par Edou
ard Van Beneden (1846-1910) constitue une eta-
pe capitale de la biologic pendant le dernier quart 
du XIXe siecle. Des 1885, Walther Flemming 
(1843-1905) faisait connaitre au monde scienti-
fique toute la portee de cette contribution. La 
paternite ne lui en fut pas contestee au contrai-
re de sa seconde grande decouverte biologique, 
celle du centrosome qui fit I'objet d'une apre po-
lemique de priorite. Cette aventure des decou-
vertes de la meiose et du centrosome, I'auteur 
nous propose de la suivre avec lui dans un petit 
livre tres vivant qui vient de paraitre par les soins 
de I'Academie royale de Belgique. 
La division cellulaire faisait I'objet de nombreu-
ses recherches. En 1870, Edouard Van Beneden 
publia les Recherches sur la composition et la 
signification de I'oeuf. Des lors I'etude de I'oeuf 
et de son d^veloppement devint un leitmotiv des 
recherches de Van Beneden. II etudia la matu
ration de I'oeuf de lapin, sa fecondation et le de
but de son developpement embryonnaire; il s'in-
teressa ensuite a I'oeuf de I'etoile de mer, 
Asteracanthion rubens, et enfin celui de I'Ascaris 
Megalocephala. En 1883, parut son oeuvre ca
pitale, aboutissement de ses etudes: — Recher
ches sur la maturation de I'oeuf et la fecondati
on. Ascaris megalocephala — (Archives de 
biologic4 (MSi) p. 268-640). Van Beneden etait 
conscient de I'importance de son travail, mais 
aussi de ses lacunes. II suscita de nombreuses vo
cations, notamment celle de Theodor Boveri 
(1862-1915) qui reprit et precisa les theories de 
Van Beneden quelques ann^s plus tard. 

L'auteur nous fait participer aux peripeties qui 
precederent la decouverte de Van Beneden et au 
climat de vive competition qui regnait alors dans 
le domaine de la cytologic. Cet etat d'esprit con-
tribuait a creer de grandes amities mais aussi de 
violentes oppositions, notamment avec Theodor 
Boveri qui apres avoir vivement critique I'oeu-
vre de Van Beneden finit par lui rendre 
hommage. 
La decouverte du centrosome presque simulta-
nement avec Theodor Boveri declencha de vio
lentes controverses qui trouverent des echos 
jusqu'au sein de I'Academie royale de Belgique 
elle-meme et dans lesquelles se trouverent entrai-
nes les disciples de Van Beneden, Carl RabI 
(1853-1917), O. Van der Stricht (1862-1925) 
et Hans de Winiwarter (1875-1959). Ces cher-
cheurs, en identifiant le materiel hereditaire du 
monde vivant, ouvrirent la voie au developpe
ment commun de la cytologic et de la genetique 
apres 1889. 
En plus de ses activites purement scientifiques, 
Van Beneden participa avec deux de ses colle-
gues Constant Vanlair (1839-1914) et Jean-
Baptiste Masius (1836-1912) a I'elaboration des 
plans d'un nouvel etablissement moderne pour 
rinstitut de zoologie qui s'eleva en bordure de 
Meuse, a Liege et qui fut termine en 1888. 
L'ouvrage de Gabriel Hamoir se termine par une 
bibliographic des publications de Van Beneden, 
de Boveri et de Rabl et une bibliographic gene-
rale ainsi que par un glossaire des termes. 

Liliane Wellens-De Donder 

Mia Gosselin. Wetenschap <$ Geloof. Eeuwig 
onverzoenlijk. Hadewijch Antwerpen-Baarn en 
Karel Cuyperscentrum, 1995. 159 biz., bibl. en 
naamregister. 

De laatste decennia heeft de wetenschapsgeschie
denis een evolutie doorgemaakt waarbij de ab
solute begrenzing van het wetenschappelijke den-
ken, als een unieke en bevoorrechte vorm van 
kennis, meer en meer in vraag is komen te staan. 
Met name is er meer ruimte gemaakt voor de 
constructieve invloed die uitgaat van de context 
waarin de wetenschap ageert alsook voor de ve-
le overeenkomsten en overlappingen van onze 
wetenschappelijke kennis met andere kennisvor-
men. De manier waarop wetenschap historische 
vorm en gestalte krijgt in een samenleving blijkt 
veel complexer te zijn dan het vereenvoudigde, 
positivistische model van ondogmatische en 'ob-
jectieve' kennisverwerving. Als onderdeel van de
ze kritische reflecties wordt ook aandacht besteed 
aan de relatie wetenschap en geloof, een relatie 
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die in het verleden wel vaker voor heftige debat-
ten heeft gezorgd. 
Het boek van Gosselin brengt een nieuwe bijdra
ge aan dit oude debat. Strikt genomen is het geen 
wetenschapshistorisch boek te noemen. Het is op 
de eerste plaats een filosofische analyse, waarbij 
de historische gegevens enkel als 'bewijsmate-
riaal' worden aangedragen. Haar stelling is sterk 
en duidelijk, en dat kan het debat alleen maar 
aanscherpen. Volgens Gosselin is "eike vorm van 
a priori wereldbeeld, religieus of metafysisch, een 
hinderpaal voor de kennis, zoals de geschiede
nis tatloze malen heeft uitgewezen " . Of histori
sche gegevens inderdaad een afdoende bewijs 
kunnen vormen voor een dergelijk absoluut oor-
deel, lijkt mij betwijfelbaar. Mogelijk was een 
zuiver filosofische analyse op dit vlak meer af-
doend geweest. Aangezien de auteur echter ge-
kozen heeft voor de historische benadering, gaan-
de van de oudheid tot de twintigste eeuw, mag 
en moet haar argumentatie ook vanuit een weten-
schapshistorische invalshoek beoordeeld worden. 
Daarbij valt op dat haar kennis van de heden-
daagse wetenschapsgeschiedenis erg mager en ge-
dateerd is (slechts drie wetenschapshistorische 
boeken in haar bibliografie dateren van na 1970). 
Haar voornaamste referentie is C.C. Gillispie's 
populaire boek The Edge of Objectivity vil 1960, 
ongetwijfeld een waardevol werk, maar voor wat 
betreft de meer recente ontwikkelingen, hopeloos 
achterhaald. Dat Gillispie in zijn voorwoord tot 
de nieuwe editie (1990) zich afzet tegen de mo
derne sociologische en constructivistische visies 
in de wetenschapsgeschiedenis, is een interessant 
gegeven maar kan moeilijk als een weergave wor
den beschouwd van wat in deze tijd als relevant 
in aanmerking wordt genomen in het vakgebied. 
De totale afwezigheid van een boek als Science 
and religion van J.H. Brooke (1991), dat alge-
meen als een standaardwerk op dit gebied wordt 
aanvaard en dat haar meer in aanraking had kun
nen brengen met het hedendaagse wetenschaps
historisch onderzoek, is zonder meer verwon-
derlijk. 

Ook in analytisch opzicht laat haar schematische 
tegenstelling tussen wetenschap en geloof (soms 
gaat het om mythisch denken of metafysica, dan 
weer om godsdienst, 'orthodoxe' geloofspunten 
of kerkelijke autoriteiten) te weinig ruimte voor 
de diversiteit van de verschijnselen wetenschap 
€n geloof en voor de interne spanningen die in 
beide gebieden in alle tijden onverminderd aan-
wezig zijn geweest. Daarmee wordt aan de histo
rische werkelijkheid niet geheel recht gedaan. Pa-
radoxaal genoeg kan het boek precies door dit 
(gewilde?) gebrek aan nuancering een dankbaar 

startpunt vormen voor nieuwe analyses en ver-
dere debatten. 0^^^ Vanpaemel 

K. De Clerck (ed.), J.E. Verschaffelt. "Uit het 
verleden van de RUG" nr. 37. Archief RUG, 
Gent, 1995. 166 biz. 

De figuur van de Gentse fysicus Jules Emile Ver
schaffelt (1870-1955) is, verwonderlijk genoeg, 
nog maar weinig bestudeerd. Ondanks het feit 
dat Verschaffelt een der meest vooraanstaande 
Belgische geleerden van zijn tijd was, en ook tot 
de ontwikkeling van de Vlaamse wetenschap in 
het bijzonder veel heeft bijgedragen, is tot nog 
toe geen enkele studie gewijd aan deze merkwaar
dige geleerde. Daarin is nu eindelijk verandering 
gekomen, en wel vsmuit twee verschillende, slechts 
toevallig bijeengebrachte hoeken. De Gentse 
historicus Bart Van Camp studeerde in 1994 af 
op een eindverhandeling over De receptie van de 
quantumtheorie in Belgie (1900-1940), waarin hij 
ook aandacht besteedde aan de rol van Verschaf
felt. Hoewel dit voor de eindverhandeling niet 
meteen veel bruikbaar materiaal opleverde (Ver
schaffelt liet zich niet in met de quantumtheo
rie), bleek het verzamelde materiaal wel een goe-
de start voor het schrijven van een moderne bio-
grafische schets, die de eerste helft van dit boekje 
in beslag neemt. Daarnaast werd het wetenschap
pelijk archief van Verschaffelt, dat door zijn op-
volgers was bewaard, recent overgedragen aan 
het Genste Museum voor de Geschiedenis van 
de Wetenschappen. Het archief bleek interessant 
genoeg voor een diepere studie, waarvan hier een 
eerste resultaat, met de klemtoon op Verschaf
felt als wetenschapsmens, wordt gepresenteerd 
door M. Dorikens en L. Dorikens-Vanpraet. 
Heel zeker is met deze publikatie het onderzoek 
over Verschaffelt niet afgesloten. Voornamelijk 
bevat het boek een aantal biografische details, 
enkele kenmerkende anecdoten en enkele min of 
meer losse citaten uit archiefdocumenten. De na-
druk ligt nog duidelijk op het ontsluiten van het 
materiaal. Er was nog geen tijd voor kritische 
reflectie of interpretatie. In het bijzonder voor 
wat betreft zijn wetenschappelijk werk, zijn ban-
den met de Nederlandse fysici en zijn positie in 
de Belgische wetenschapsgeschiedenis, is nog 
nauwelijks enige conclusie mogelijk. Daarente-
gen wordt wel meer duidelijkheid geboden om-
trent de mens Verschaffelt en zijn nog vaak te 
weinig belichte rol in de Vlaamse beweging. Ho-
pelijk wordt dit boek een aanzet tot een meer om-
vattende biografie, wat zonder twijfel een enor-
me aanwinst zou zijn voor de twintigste eeuwse 
wetenschapsgeschiedenis van Belgie. 

Geert Vanpaemel 


