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Boekbesprekingen 
Comtes rendus 

Ad MESKENS, Familia Universalis: Coignet. 
Een familie tussen wetenscliap en l<unst. 
Geillustreerde catalogus (zwartwit), 224 p., 400 
BEF. 
Wie de tentoonstelling Familiu Universalis: 
Coignet in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen heeft bezocht, was zeker 
blij verrast. Slechts een beperkt deel van de zalen 
in het museum valt momenieel te betreden en de 
vemieuwingen getuigen niet altijd van goede 
smaak. De tentoonstelling omtrent de familie 
Coignet maakt dan veel goed. Het is wel een erg 
bescheiden expositie. De bezoeker vraagt zich na 
een eerste rondgang terecht af of er niets meer te 
bezichtigen valt, want wat tentoongesteld wordt 
smaakt naar meer. Maar de honger raakt gestild 
nadat men de catalogus ter hand heeft genomen. 
Pas dan wordt duidelijk hoeveel informatie ver-
gaard werd op de relatief kleine oppervlakte. 
De catalogus begint met een voorwoord van 
minister-president Luc van den Brande. De ten
toonstelling maakt immers deel uil van de 
Vlaamse Wetenschapsweek en de publicatie 
kwam tot stand met steun van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het boek gaat pas goed van start 
na een vijftiental bladzijden. Ad Meskens geeft 
vooraf nog wel een geschiedkundige inleiding op 
de periode waarin de familie Coignet haar cre-
atieve bloei kende. De uiteenzetting met betrek-
king tot de familie vangt aan inet een etymologi-
sche analyse van de naam Coignet. Vervolgens 
duikt Meskens de geschiedenis pas goed in: we 
krijgen details over het doen en laten van de 
voorouders, hun bezittingen, hun schulden. Gillis 
Coignet de Oudere (de instrumentenbouwer), 
zijn zoon Gillis met de Vlek (de schilder) en 
diens broer Michiel Coignet (de wiskundige) 
krijgen afzonderlijke hoofdstukken. De meeste 
aandacht gaat naar de laatstgenoemde. Meskens 
behandelt met betrekking tot Michiel zijn leven 
(opleiding, beroepen. fmanciele beslommerin-
gen) en zijn wetenschappelijke bedrijvigheid 
(van instrumentenbouw tot onderwijs). In het 
laatste hoofdstuk wordt de derde generatie 
behandeld: Michiels nakomelingen. 
De lezer krijgt een goeie indruk van de kennis 
omtrent navigatie, sterrenkunde, wiskunde, eco

nomic. onderwijs, instrumentenbouw en het 
wijnroeiersambt in het Antwerpen uit de gouden 
eeuw. De werking van astrolabium. jacobstaf, 
reductiepasser en proportionaalpasser. graden-
boog en nachtwijzer wordt eindelijk eens duide
lijk beschreven. In vele gevallen worden de 
moeilijkere bcgrippen verklaard (zoals 'loxo-
droom'), tnaar een aanlal blijft toch zonder ver-
dcre uitlcg (bijvoorbeeld, rechte klimming en 
declinalie). In twee gevallen wordt een losstaan-
de uiteenzetting ingelast. Het laatste hoofdstuk 
eindigt dan ook wat vreemd en nogal abrupt in 
twee omkaderde - overigens degelijke - stukken 
met betrekking tot respectievelijk de nachtwijzer 
en de proportionaalpasser, een manier van exclu-
sief presenteren die men nergens anders in de 
catalogus aantreft. 

De tekst is in het algemeen zwaar op de hand en 
sommige passages lezen daarom niet zo viot. Dit 
is natuurlijk te wijten aan het onderwerp. De vele 
illustraties verluchten en illustreren echter voor-
treffelijk de droge technische paragrafen. Het 
schema van het 'opengewerkt astrolabium', bij
voorbeeld, is erg verhelderend. Men kon het ook 
al in de tetoonstelling zicn, maar daar lag het wat 
ongelukkig verloren in een vitrinekast. Intussen 
wordt het geheel opgesmukt met tal van foto's uit 
de tentoonstelling. 

Het boek wordt afgesloten met de inventaris van 
boeken, instrumenten en kunstwerken van de 
Coignets, een stamboom, een adequate bibliogra-
fie en een uitgebreide index. Op alle vlakken 
werd door Meskens volledigheid nagestreefd. 
Spijtig dat de eindnoten daar ergens tussenin 
staan (ze kregen zelfs geen eigen titeltje mee en 
ontbreken in de inhoudsopgave) wat het gebruik 
ervan sterk bemoeilijkt. Afgezien van dit kleine 
euvel is het zonder meer een hoogstaande weten
schappelijke catalogus. 

Gustaaf C. Cornelis 

J.A. VAN BELZEN, Metabletica en wetenschap. 
Kritische bestandsopname van het werlt van 
J.H. van den Berg. Erasmus Publishing, 
Rotterdam 1997, ISBN 90-253.5-116-3. 126 biz., 
n. 37,50. 
In deze bundel essays wordt een kritische si-
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tuationele schets gegeven van de metabletica. In 
het eerste essay, opgesteld door Van den Berg. 
wordt de inetabletica of veranderingsleer uilge-
legd. De temporele relatie tussen de ontdekking 
van de bloedsomloop door W. Harvey en de 
gelijktijdige introductie van de Heilig Hart devo-
tie wordt als basisvoorbeeld gebruikt. De relatie 
tussen de metabletica en de theorieen van Kiihn 
evenals de basisprincipes van de fenomenologie 
volgens Heidegger worden omschreven en met 
voorbeelden duidelijk geniaakt. Uit deze 
geschriften blijkt het belang van de structuren 
geschapen door Van den Berg voor de verbinding 
tussen hedendaagse filosofie en het klassieke 
medische gedachtengoed. 
Het tweede hoofdstuk opgesteld door A.W.M. 
Mooij behandelt de relatie tus.sen metabletica en 
hermeneutiek. De theorievorming van Van den 
Berg leunl zeer dicht aan bij de antropologische 
school en voert een hermeneutische vorm van 
wijsbegeerte verder door en verdedigt deze 
vorm. Als vorm om dat te ontwikkelen wordt de 
duale structuur van het meniselijke lichaam geci-
teerd. 

Het derde essay handell over de onveranderlijk-
heid van God. Hierbij wordt het basiswerk van 
Van den Berg gesitueerd in een breder geheel met 
de nadruk op de interne structuur. Dit hoofdstuk 
tracht inzicht te geven in de metafysische begrip-
pen van Van den Berg. De studie is echter moei-
zaam en het inzicht is moeilijk te verwerven. De 
metabletica en de psychische transformaties in 
de cultuurgeschiedenis door W. van Hoom geeft 
een overzicht van de fenomenologie naar de 
metabletica met een aantal medisch historische 
voorbeelden. In het tweede gedeelte wordt de 
metabletische methode uiteengezet en nadien 
getoetst aan de cultuurgeschiedenis. Dit detaillis-
tische deel geeft het beste inzicht in de structuur 
van de metabletische methodiek en leefwereld. 
In het essay van J.A. van Belzen over 
Metabletica en de armoede van de (godsdienst)-
psychologie wordt eerst aangetoond hoe Van den 
Berg de klassieke godsdienstpsychologie als niet 
productief terzijde schuift en ze nadien vervangt 
door de fenomenologische psychologic. Hierbij 
gaat hij het Godsbegrip niet uit de weg. Over dit-
zelfde Godsbegrip handelt het laatste hoofdstuk, 
opgesteld door Laeyendecker, over de God van 
de metabletica. Hierbij komt Van den Berg in een 
totaal ander terrein. namelijk in het metabletische 
onderzoek over het godsbegrip. Hierbij grijpt hij 
terug naar de Logos en de Eerste Beweger. 

Dit boek van 126 bladzijden geeft een goede ana
lyse van een van de meest markante filosofische 
Nederlandstalige arisen uit deze lijd. Het is goed 
gedocumenteerd, geeft vele verwijzingen en 
voetnoten maar is niet eenvoudig om lezen en 
vraagt van de modale lezer heel wat basale ken
nis om het snel te kunnen vatten. Als studieobject 
zou het evenwel niet mogen ontbreken bij de 
wijsgerig geinteresseerde lezer. 

R. Rubens 

N.B. GouDSWAARD, Gezondheidszorg als 
kunde en kunst. Genezcn, verplegen en geeste-
lijk verzorgen van de zieke als "totale mens" 
op de weg naar samenhang en samenwerking. 
Erasmus Publishing, Rotterdam 1988, 334 biz. 
Zoals de ondertitel het reeds laat verstaan, is dit 
boek bedoeld voor al wie een rol spelen in onder
wijs en opleiding tot geneeskunde, verpleegkun-
de en pastorale zorg. Een vrij breed lezers-terrein 
dus. Wanneer men in een studie zo'n drie gebie-
den wil overspannen, komt men uiteraard voor 
een enorme materie te staan. En om zoiets tot een 
goed einde te brengen, dient men zich dan wel in 
meer dan een vak thuis te voelen. De auteur heeft 
blijkbaar in een vrij lange, ook enigszins afwis-
selende loopbaan heel wat kennis en ervaring 
opgedaan, waardoor hij tot menige beschouwing 
en bezinning kan komen. Hiertoe heeft hij zich 
echter ook veel studie en lectuur getroost, wat uit 
de talrijke verwijzingen en de indrukwekkende 
literatuurlijst duidelijk wordt. In het werk zitten 
geschiedenis der geneeskunde en geschiedenis 
der verpleging vervlochten, terwijl ook nog de 
historiek der geestelijke verzorging of begelei-
ding aanbod komt; het is trouwens 66n der bij-
zonderste stellingen van de auteur, dat deze drie 
sectoren, die zo lang vrij vreemd of zelfs met een 
zeker argwaan tegenover mekaar stonden, sterk 
naar mekaar toe zouden moeten groeien; in het 
belang van de patient, om wie het tenslotte toch 
dient te gaan. Uiteraard ligt het accent in dit boek 
vooral op situaties en ontwikkelingen in 
Nederland, doch de kritische beschouwing van 
het koloniale verleden bijvoorbeeld is evengoed 
toepasselijk op de Belgische bemoeiingen in 
Kongo en Rwanda-Burundi. 
Een paar kleine bedenkingen: arts en priester 
zouden in het oude Israel afzonderlijk opgetre-
den zijn. Een expert in medische historie als L. 
Elaut echter zegt in zijn standaardwerk "Medisch 
denken in oudheid, middeleeuwen en renaissan
ce" uitdrukkelijk: bij de Hebreeen waren geen 
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medici, alleen priesters. Zij stelden zowel de 
diagnose van melaatsheid als dat ze zelf de 
besnijdenis toepasten. Alles draaide rond straf 
vanwege Jahwe. onreinheid en zuiveringsvoor-
schriften. Met Das Narrenschiff van Sebastian 
Brant (1964) zal wel een heruitgave bedoeld zijn: 
Brants satirisch werk was van 1494. Het staat 
ook niet vast of er ooit echt narrenschepen 
bestaan hebben, zoals een Michel Foucault vrij 
klakkeloos in zijn Histoire de la Folie bleek aan 
te nemen; maar ja. Foucault was eerder Hterator 
dan wetenschapper Ook uitbeeldingen zoals 
door de (geniale) fantast Jeroen Bosch zullen wel 
(louter) allegorisch bedoeld geweest zijn. 
Dat er in zo'n bijna encyclopedisch te noemen 
studie als deze van Goudswaard een paar kleine 
schoonheidsfoutjes kunnen voorkomen, is bijna 
onvermijdelijk en ook niet kwalijk te nemen. Het 
doet lets af aan de verdienste van dit merkwaar-
dig boek. Het erin doorklinkende pleidooi voor 
herwaardering van het verplegingsberoep (waar
in men langduriger en dichter bij de patient staat 
dan de arts zelO, kunnen we slechts beamen. Ook 
zijn pleidooi voor kennis van en leertrekking uit 
geschiedenis klinkt sympathiek. Mogen vooral 
verantwoordelijken voor onderwijs en organisa-
tie erdoor geinspireerd worden. 

A.K. Evrard 

M J. WN LiEBURG, NEBO1947-1997. Van con-
fessioneel-gereformeerd ziekenhuis naar pro-
testants-christelijk verpleeghuis. Erasmus 
Publishing, Rotterdam 1997. ISBN 90-5235-
123-6, 

Deze monografie uitgeschreven door Prof, van 
Lieburg geeft een mooi historisch overzicht van 
de ontwikkeling, groei, bestaan en wijziging van 
het NEBO te Scheveningen. Als inleiding wordt 
de lange genese gegeven van het ontwikkelen 
door Dr. Schut van het idee om ook in 
Scheveningen een Gereformeerd ziekenhuis op 
te richten. Leerrijk is de progressieve opbouw 
met een persoonlijke bijdrage van alle gerefor-
meerden. Deze tegoeden werden jarenlang in het 
Lazarusfonds ingebracht. Reeds in de dertiger 
jaren werd gedacht aan ziekenhuisbouw. Later 
werd met de verzamelde fondsen een nieuwe zie-
kenhuisstructuur opgericht in de Oude 
Scheveningseweg, villa 104 en 106. Deze defini-
tieve inrichting is door de nieuwe directeur Dr. 
Frijda begeleid en niet door Dr. Schut die na de 
oorlog in onenigheid van zijn vereniging afstand 
neemt. In 1950 werd Dr. Schut als bestuurder 
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vervangen door Mr K. Groen. In de vijftiger en 
zestiger jaren werd de instelling uitgebouwd tot 
een klassiek ziekenhuis met zelfs een kraamafde-
ling. Zoals bij dergelijke instellingen past, werd 
ook een opleidingsinstituut voor verplegenden 
uitgebouwd. In de klassieke schaalvergroting 
ging ook het NEBO ziekenhuis samensmelten 
met andere Christelijke gezondheidsinstellingen. 
Later kwam dan ook de wijziging naar de ver-
pleegtehuisstructuur die nu nog aanwezig is. 
Het boek getuigt van een gedegen studie van de 
originele bronnen en geeft een duidelijk over
zicht van de geschiedenis van de intramurale zie-
kenzorg in de Gereformeerde gemeenschap in 
Nederland. 

R. Rubens 

Pascal ASCOT (ed.). The European Origins of 
Scientific Ecology, 1800-1901. Gordon and 
Breach Publishers, Editions des Archives 
Contemporaines, Paris 1998. Cloth (2 vol.), 932 
p. Bibliography, index. ISBN 90 5699 103 5. 1.50 
US$. 95 £. 1.36 ECU. PRIVATE 
In recent years the history of scientific ecology 
has received a lot of attention from historians. It 
is well known that the roots of tnodem ecology 
stretch back at least to the eighteenth century but, 
as ecology emerged as a coherent and recognisa
ble discipline only during the interwar period, its 
gradual development went largely unnoticed in 
the history of science. A rapidly growing number 
of articles and monographs fill in this gap, but 
the field is still in its infancy. Although the main 
hallmarks of the story have become sufficiently 
clear, there is still much confusion and debate on 
the determination of the relevant themes and 
research traditions which have given rise to the 
modem definition of ecology. These range from 
geobotany to (human) geography, from taxono
my of communities to evolution, from microbio
logy and agrochemistry to the study of large-
scale agriculture and fishing industries. This 
extraordinary range of fields and interests is furt
her complicated by the regional diversity of the 
landscapes or biological communities studied. 
The American prairies or the Russian steppes 
were decidedly different from the Western 
European densely populated landscapes, and thus 
may have been instrumental in supporting diffe
rent theoretical views. 

The two volumes edited by Pascal Acot, in colla
boration with a choice of French specialists in the 
field, concentrate on the European precursors of 
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scientific ecology, but does not refer to the actu
al European context of agriculture or fisheries. 
The limitation of its scope to Europe is somew
hat artificially Icgitimi-sed by pointing out that 
although most of the nineteenth century founding 
texts are European, they are "generally little 
known or known only through secondary sour
ces". The collection of primary source material. 
reproduced in facsimile fonnat, will indeed be of 
great use to both scholars and teachers. The pre
sentation of the texts is exemplary and the 
accompanying notes are well worth reading. The 
texts are reproduced in their original language, 
but. when available, a contemporaneous English 
of French translation is included for some of the 
German and Danish papers. Furthermore, every 
text is preceded by a short English summary. 
The collection is subdivided in six sections. The 
first section, introduced by Jean-Marc Drouin, 
traces the development of botanical geography 
through the works of von Humboldt and de 
Candollc and a few others. The second section 
deals with the structuring of communities, and 
contains two papers by the Belgian mathemati
cian Pierre-Francois Verhulst on the logistic 
curve. Although his papers had no infiuence 
whatsoever on the development of ecology until 
their rediscovery in the 1920's they are included 
becau.se. according to Ascot, the original texts are 
rather difficult to find. I would have preferred to 
read more of Karl Moebius or Carl Gottfried 
Semper, but on the whole the selection presented 
is well balanced. Marika Blondel-Megrclis intro
duces the third section on agrochemistry and bac
terial autotrophy, with papers by Liebig, 
Boussingault and Winogradski - a rather limited 
scope which could have been enhanced by adop
ting the broader perspective of energy relations 
between organisms and the environment. The 
ne.xt section brings together four texts in which 
the authors attempt to define and classify plant 
groups According to Patrick Matagne, this field 
was dominated by two key concepts: 'forma
tion'. defined by Grisebach on the basis of the 
common physiognomy of a plant group; and 
'association', developed by Schouw and aimed at 
identifying characteristic species. These concepts 
were integrated at the beginning of the twentieth 
century with a paper by Charles Flahault, "a tur
ning point in the history of ecology". Section five 
is on the geography of human societies, undoub
tedly a very interesting subject in itself, but only 
peripheral to the development of scientific ecolo

gy as it is presented in the other sections. It may 
be that Ritter, Reclus and Ratzel applied 
'ecological' concepts or analogies to picture 
human society, hut they did not produce new 
methods or concepts to be used in other areas of 
ecological research. Donalo Bergandi points out 
in his introduction that these authors shared an 
organicist analogy, which can also be found in 
later works by Clements and Tansley, and which 
is now re-emerging in the new "global ecology" 
literature, but this does not in my view warrant 
enough the inclusion of this section. The last sec-
lion is - finally - on the birth of scientific ecolo
gy, concentrating on the different definitions of 
the field given by Haeckel and Warming. 
The book will certainly be welcomed by an 
audience of students (and teachers) who finally 
can read and discuss the original texts, and who 
will benefit greatly from the editorial notes. 
However, although some of the introductions 
have a much wider scope, the book is very much 
focused on plant ecology. This may refiect a cer
tain bias of the edilor(s) and all but totally neg
lects the ecology of lakes, seas and fish popula
tions, which might have yielded more contribu
tions from the Mediterranean or Baltic region. In 
general, the decision to leave out the Russian 
ecologists (e.g. Beketov. Korzhinskii and 
Kessler) struck me as very odd, and may have 
been inspired by a too narrow and anachronistic 
definition of "European'. 

Geert Vanpaemel 

J.-P. PIER EN J.A. MASSARD (editeurs), Gabriel 
Lippmann (1845-1921). Commemoration par 
la section des sciences naturclles, physiques et 
mathematiqucs de I'lnstilut grand-ducal de 
Luxembourg du 150e anniversairc du savant 
ne au Luxembourg, laureat du prix Nobel en 
1908. Impriinerie de la Cour Victor Buck, 
Luxembourg 1997. 139 biz.. 40 ill. Prijs 450 
LUF [+ 1(X) LUF verzendingskosten. te storten 
op CCP 17337-71 t.n.v Section des Sciences de 
I'lnstitut grand-ducal de Luxembourg]. 
Dit prachtig uitgegeven werk is dc neerslag van 
de lezingen (op een na) welke in 1995 gehouden 
werden ter gelegenheid van de viering in 
Luxemburg van het fell dat Lippmann 1.50 jaar 
eerder in Bonnevoie (gemeente HoUerich, nu 
Luxemburg) geboren werd. Het bestaat uit bij-
dragen van vooraanstaande. voornamelijk 
Luxemburgse auteurs. waarvan de meeste nu in 
top-instituten in Frankrijk werkzaam zijn. Aldus 

http://becau.se
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is er onvermijdelijk een zekere inhomogeniteit, 
maar anderzijds vullen de stukken elkaar aan. 
Na het 'Avant-propos' en de 'Reperes" geeft 
Jacques Bintz (president de la Section des 
Sciences naturelles, physiques et mathematiques 
de I'lnsfitut grand-ducal de Luxembourg) een 
kort overzicht van het leven en het wetenschap-
pelijk werk van Lippmann. Ver\'olgens behandelt 
Etienne Guyon (directeur de I'Ecole normale 
superieure, Paris) kort de banden welke 
Lippmann had met de Ecole normale superieure. 
Jean-Pierre Hansen (Professeur a I'Ecole norma
le superieure de Lyon et a I'lnstitut universitaire 
de France) geeft een bondig en mooi overzicht 
van de fysica (inechanica, elektromagnetisme, 
thermodynamica) op het einde van de I9e eeuw. 
Tegen dat historisch kader schetst hij de weg en 
het wetenschappelijk werk van Lippmann, helaas 
erg summier. Hij gaat wel wat dieper in op de 
twee wetten van de elektrocapillariteit die 
Lippmann formuleerde. 

Het artikel 'Refroidissement d'atomes pour 
laser" van Robin Kaiser (Institut non lineaire de 
Nice) is voor een fysicus een prachtig over-
zichtsartikel over de afkoeling van atotnen, gaan-
de tot de zeer recente Bose-Einstein condensatie 
(1995), en het gebruik van koude atomen. Het 
artikel staat niet direct in verband met Lippmann, 
ofschoon deze in de optica zijn hoogste triomfen 
behaalde, o.a. met zijn interferentie methode om 
kleurenfotografie te bedrijven. Deze werkwijze, 
hoe ingenieus ook, is niet industrieel uitgebaat 
geworden, maar ze heeft Lippmann wel de 
Nobelprijs voor fysica opgeleverd. Voor de 
beschrijving van deze kleurenfotografie wordt 
verwezen naar de bijdrage van Jean-Marc 
Fournier (The Rowland Institute for Science, 
Cambridge, MA; hij droeg overigens ook bij tot 
de herdenking door het exposeren van objecten 
van een persoonlijke collectie). Helaas is de tekst 
hiervan niet opgenomen in het gedenkboek. wat 
m.i. een betrcurenswaardige lacune is. 
Het begin en het einde van sommige delen mid
den in de bijdrage van Jean-Paul Pier (Centre 
Universitaire du Luxembourg) "L'interet des 
idees de Gabriel Lippmann pour les mathemati
ques" zijn zeer boeiend. soms zelfs poijtisch. 
Andere delen zijn eerder technisch, maar goed 
uitgelegd. In de tekst staan enkele drukfoutjes. 
De analogic tussen geluidsgolven en lichtgolven 
wordt erg benadrukt i.v.m. het werk van Thomas 
Edison en de gebroeders Auguste en Louis 
Lumiere. Hierbij wordt echter niet gewezen op 
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de wezenlijke verschillen tussen beide golven: 
deze verschillen bczorgden Lippmann zeker pro-
blemen i.v.m. de registratie van licht. 
Het artikel "The Mach-Lippmann analogy 
between heat and electricity" door Jean-Fran<;ois 
Pommaret (Centre d'Enseignement et de 
Recherche en Mathematique. Informatique et 
Calcul Scientifique. Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussees- is het enige dat in het Engels is opge
steld. De Oostenrijkse fysicus en wetenschapsfi-
losoof Ernst Mach had in 1871 een inerkwaardi-
ge analogic opgemerkt tussen de absolute tempe-
raluuren de elektrische potentiaal. Onafhankelijk 
van hem ontdekte Lippmann eveneens deze ana
logic. Andere analogieen werden door de gebroe
ders E. en F Cosserat gcvonden (verband met 
elasticitcit) en door Hermann Weyl (verband met 
elektromagnetisme). Door gebruik te maken van 
groepentheorie wordt alles in een mooi geheel 
gekaderd. Thans kan men 6 analogieen geven 
tussen elasticitcit, warmteleer en elektromagne
tisme en die zijn nu goed onderbouwd. De ver-
dere analogic met de kwantummechanica 
(gesuggereerd door de referent) wordt niet aan-
gesneden. Dit artikel is zeer mooi geschrevcn, 
het wisselt historiek af met recent werk. Op som
mige plaatsen is het nogal technisch. maar het 
blijft wel pedagogisch. 

Het artikel "Gabriel Lippmann et le 
Luxembourg" van Jos A. Massard (Centre uni
versitaire de Luxembourg) is zeer gedegen: het 
corrigecrt talloze kleine vergissingen van vroege-
re auteurs i.v m. Lippmann, het is bijzonder goed 
gedocumenteerd en het hevat een uitgebreide 
lijst met referenties. Bovendien is het zeer syste-
maiisch opgedeeld in onderwerpen met een titel 
zodat men snel lets kan tcrugvinden. Het is jam
mer dat er niet een gelijkaardige tekst is opgeno-
inen over Lippmann en Frankrijk, waar hij effec-
tief het leeuwenaandeel van zijn leven heeft 
doorgebracht. Daardoor zou de figuur van 
Lippmann zeker nog beter tot uiting gekomen 
zijn. maar dat doen was eerder een taak van 
Frankrijk dan van Luxeinburg. 
Er volgen enkele bladzijden "Documentation 
photographique". Deze wordt op een luxueuze 
besloten door een prachtige reeks foto's in kleur, 
gerealiseerd door Lippmann zelf volgens zijn 
interferentie methode. 
Samenvattend kan men zeggen: een zeer ver-
zorgde uitgave, met teksten die uiteenlopende 
aspecten behandelen en aldus samen een behoor-
lijk beeld ophangen van Gabriel Lippmann, win-
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naar van de Nobelprijs fysica 1908. en van het 
verdere verloop van zijn werk. 

Dirk Callebaut 

L.M. ScuooNHOVEN, Gems from a Century of 
Science 1898-1997. Centenary Issue of the 
Proceedings of the Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences. Proceedings of 
the Koninklijke Nederlaiidse Akademie van 
Wetenschappen 100, no. 3-4, 22 december 1997. 
North Holland, Amsterdam et al., 1997. 378 biz.. 
ill. ISBN 0-444-85822-9. Prijs: 40,- fi. 
Dit speciale nuinmer van de Proceedings is 
meteen het allerlaatste van de reeks. Opgericht in 
1898 onder impuls van J.D. van der Waals, heb
ben de Proceedings net een eeuw vol gemaakt. 
Door de evolutie naar meer gespecialisecrde tijd-
schriftcn is dc betekenis van een "algemeen 
blad" als de Proceedings sterk verminderd, zodat 
werd besloten om de publicatie stop te zetten. Als 
afsluiting werd een wat willekeurige keuze 
gemaakt van 21 belangrijke geschriften die in de 
Proceedings werden gepubliceerd. Elkc tekst, 
gereproduceerd in facsimile, wordt voorafgegaan 
door een korte inleiding, waarin o.a. de histori
sche achtcrgrond wordt belicht. Nergens wordt 
duidelijk gemaakt waarop de keuze van de tek
sten gebaseerd is. Aan grote namen geen gebrek; 

behalve de Nobelprijswinnaars Kamerlingh 
Onnes en Einthoven vinden we Brouwer, 
Casimir, Dubois, Eijkman, Hertzsprung, 
Kapteyn, Pannekoek, de Sitter, Pannekoek, 
Vening Meinesz, De Vries enz. (en ook de 
Vlaming Ed. Verschaffelt die hoogleraar was in 
Amsterdam). De erg beknopte algemene inlei
ding door Yola de Lusenet bevat enkele interes-
sante opmerkingen over de evolutie van het tijd-
schrift, maar gaat vele historisch interessante 
vragen uit de weg; Waarom werd reeds in 1898 
het Engels als voertaal gekozen en niet het in die 
tijd meer gangbare Duits of Frans ? Welke rol 
speelden de Proceedings in de carriere van de 
Nederlandse geleerden ? Hoe verhielden de 
Proceedings zich tot andere tijdschriften, bij
voorbeeld wat betreft prioriteit van publicaties of 
in het aantrekken van buitenlandse bijdragen ? 
De afzonderlijke inleidingen tot de teksten zijn 
over het algemeen verhelderend, maar met wei-
nig historische diepgang. Als wetenschapshisto-
ricus vind ik het jammer dat het eeuwfeest van de 
Proceedings niet geleid heeft tot een grondiger 
en meer verantwoorde studie van haar geschiede
nis. De historisch geinteresseerde lezer had heus 
wel zelf de teksten kunnen opsporen, terwijl 
anderen met deze wel erg diverse collectie 
'pareltjes' op hun honger blijven. 

Geert Vanpaemel 


