
HOE IS GEORGE SARTON ERTOE GEKOMEN ZICH M E T 
DE GESCHIEDENIS DER W E T E N S C H A P P E N 

BEZIG T E H O U D E N ? 
P. Van Oye 

W e zijn nu nauwkeurig ingelicht nopens het feit, dat Georges Sar-
ton reeds in 1912 het plan opgevat had zijn leven aan de Geschiedenis 
der Wetenschappen te wijden. 

Immers, op 17 juli 1912 schrijft hij aan de toenmalige administra-
teur-inspecteur der Universiteit Gent, dat hij zich met de geschiedenis 
der wetenschappen wil bezig houden en aangezien hij toch voor zijn 
bestaan moet zorgen, solliciteert naar de betrekking van repetitor. 
Hij was pas tot doctor in de wis- en natuurkunde gepromoveerd en 
was toen 28 jaar oud. 

De vraag, wie Sarton op dit idee gebracht heeft, of hoe hij ertoe ge-
komen is dit besluit te nemen, kunncn we gedeeltelijk uit zijn brieven 
benaderen. 

W e kunnen beslist zeggen, dat Sarton's voorliefde voor dcze tak 
van wetenschap zeker niet onder invloed van Bidez is ontstaan, zo-
als sommigen beweren. 

Sarton heeft zich gedurende zijn studententijd vooral bezig gchou-
den met letterkunde, wijsbegeerte, mathesis en scheikunde. 

In zijn brieven spreekt hij met veel waardering over zijn professoren : 
Henri Pirenne. J. Vercouillie, Paul Fredericq, de la Vallee Poussin en 
Jules Massau. Minder waarderend is zijn oordeel over Bidez. Verder 
zegt hij nog, dat hij een excursie met Mac Leod zal doen, maar geeft 
geen oordeel over Mac Leod zelf. 

De biologische wetenschappen hebben hem weinig geboeid ; ook 
heeft Felix Plateau op Sarton geen indruk gemaakt. Over V. Willem 
spreekt hij in minder gunstige zin. 

Als men zich cnkel door de gedrukte gegevens laat leiden zou men 
geneigd zijn aan te nemen, dat Mac Leod Sarton beinvloed heeft om-
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dat Mac Leod reeds in 1902 over dit onderwerp in 't openbaar gespro-
ken heeft. Mac Leod heeft veel mensen ge'inspireerd, omdat hij steeds 
enthousiast sprak over wat hij bezig was te onderzoeken. W e kunnen 
nochtans met zekerheid zeggen, dat Mac Leod in dit opzicht niet de 
minste invloed op Sarton heeft gehad. 

In de jaren 1912-13 en begin 1914 heb ik regelmatig gesprekken 
met Mac Leod gehad. 

Het was nl. zo, dat Mac Leod tegen 5 uur, half zes mij kwam afha-
len aan de Bijloke Hof, waar ik woonde, en we samen wandelden langs 
de Lindelei, over de brug bij het Justitiepaleis, de Nederkouter, Kort-
rijkse straat en stcenweg tot aan het Hof ter Meere, Mac Leods wo-
ning, die thans niet meer bestaat. Soms ging de wandeling over de Kou-
ter, Brabantdam, Vlaanderenstraat, voorbij het Zuid-station, langs de 
Bagattenstraat, Nederkouter enz. 

Mac Leod had drie onderwerpen, die hem toen bezig hielden. 

1. de betekenis van het Nederlands voor de ontwikkeling van het 
Vlaamse volk, waarmede hij altijd bezig was. 

2. de studie van de erfelijkheid en de systematiek langs mathemati-
sche weg. Hij was nl. bezig met statische onderzoekingen op het 
geslacht Carabus, waarbij hij bij het uitbreken van de oorlog 
reeds meer dan 10.000 metingen had gedaan. 

3. de invloed van de wetenschappen in de geschiedenis van de mens-
heid. 

Bij het begin van de oorlog ging Mac Leod naar Engeland en ver-
bleef er te Manchester tot het einde der vijandelijkheden. 

Kort na zijn aankomst in Manchester publiceerde hij in de « Memoirs 
and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Socie
ty » een artikel: « The Place of Science in History » en later zijn zwa-
nezang : « The quantitative Method in Biology » (Manchester Univer
sity Press 1919, 2e uitgave in 1926.) 

Aan het eind van « The Place of Science in History » lezen we : « I 
beg to thank Mr. L. du Garde Peach, M. A. of Manchester University, 
who kindly translated this lecture into English for me. » 
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Hieruit besluiten we, dat Mac Leod dit stuk reeds in het nederlands 
gcschreven en zijn handschrift medegenomen had. 

Zijn groot werk « The quantitative Method in Biology » heeft Mac 
Leod direkt in het engels geschreven en dan laten nazien voor wat de 
taal betreft. 

Volgens A. J. J. Van de Velde is de tekst, die verschenen is in de 
« Memoirs and Proceedings of the Manchester literary and philosophi
cal Society » de vertaling van ; « Natuurwetenschap en Geschiedenis », 
een lezing, die Mac Leod gegeven heeft in 1902 op het Vlaamsch Na-
tuur en Geneeskundig Congres te Kortrijk, maar die hij niet in de Han-
delingen van dit congres heeft laten verschijnen. 

Van de Velde zegt verder : « Deze voordracht werd echter in 1915 
in het engels te Manchester in het licht gebracht. » 

W e hebben geen enkel gegeven dat deze mening tegenspreekt. 

Nu heb ik voor mij een exemplaar van de engelde tekst, waarop 
Mac Leod eigcnhandig geschreven heeft ; « laatste proef, 30 augustus 
1915. 
Mac Leod verlaat Belgie in augustus 1914. Hij heeft een handschrift 
bij zich over de plaats der wetenschap in de geschiedenis. Dit stuk 
wordt in het engels vertaald, dan voor een tijdschrift in de drukkerij 
gezet, en voor het laatst vcrbeterd eind augustus 1915, terwijl het nog 
in 1915 verschijnt. 

Wie ooit met publiceren in tijdschriften te doen heeft gehad zal 
moeten toegeven, dat alles hier bliksemsnel gegaan is en dat Mac Leod 
het stuk dus reeds geschreven moet medegebracht hebben. 

Van een nieuw idee, grondig doordacht, zoals Mac Leod's gewoonte 
was, kan in zo korte spanne tijd geen sprake zijn, indien men zou aan-
nemen, dat hij pas in Manchester over dit onderwerp had beginnen na-
te denken. 

Daarbij komt, dat wie de werkwijze van Mac Leod en zijn geschrif-
ten van nabij kent, ziet, dat het hier gaat om het op papier stellen van 
een gedachte, die hem reeds lang bezig hield. 

Dit stuk is achteraf gezien buitengewoon belangrijk, want het toont 
aan, dat Mac Leod in 1902 reeds gedachten vooruit zet, die pas later 
en geheel onafhankelijk van zijn publicatie in 1915 door een andere 
Gentenaar, nl. George Sarton, in Amerika zullen'uitgewerkt en met 
succes bekroond worden. 
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In het stuk van Mac Leod lezen we : The History of Science may be 
considered as a complement to the teaching of History, properly so 
called, for it gives us a knowledge of one of the most important sides 
of the evolution of humanity. This history can be taught profoundly 
in the Universities ; in a more elementary way, if need, by well chosen 
examples in other schools and even in primary schools. » 

Deze zin, die als het syntetisch uitgedrukte doel van geheel het ar
tikel is, toont aan. dat voor Mac Leod de geschiedenis der weten
schappen een volwaardige discipline is, die als zodanig aan de universi
teit zou moeten onderwezen worden. 

Mac Leod wijst verder op, dat « during the thirty years which pre-
ceeded the battle of Waterloo, a new world was created. This world 
can be summed up in three things : the steam engine, the electric cur
rent and chemistry. Without these three things the 19th century would 
not become what it have been ». 

Dit is de konklusie van een zeer kort overzicht van wat er vanaf 
1781 tot 1815 op het gebied der toegepaste wetenschap gebeurd is, 
nadat crop gewezen was, dat, wat steeds beweerd wordt, nl., dat « the 
profound changes which have taken place during the nineteenth cen
tury in all the countries of Europe have been a consequence of the 
French revolution and the Napoleonic wars ». 

Mac Leod maakt de tegenstelling van wat de zuivere geschiedenis 
beweert en wat er op wetenschappelijk gebied gebeurd is, zodat men 
zichzelf de vraag stelt : « Waaraan is de gunstige ontwikkeling van de 
wereld te danken ? Aan de slag van Waterloo in 1815 of aan dc 
opeenvolgende ontdekkingen op het gebied der electriciteit, der stoom-
machine of der scheikunde en nog veel andere ? 

Maar Mac Leod was een sociaal dcnkend en voelend mens, die van-
zelfsprekend van elk probleem ook zijn betekenis voor de maatschappij 
naging. Hij eindigt dan ook zijn betoog voor het onderwijs van de ge
schiedenis der wetenschappen met op dit punt de aandacht te vestigen : 

« The progress accomplished by the natural sciences and by the ma
thematics bound up with them, has been in the past a factor of historial 
importance. By teaching the history of this progress one can turn out 
better men by means of the good examples placed before their eyes, 
and by developing their power of thought. Such instruction helps to 
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combat the routine spirit ; it constitutes a natural introduction to profes
sional instruction, and can thus help to satisfy a social need of our 
times. » 

Dit waren Mac Leod's gedachten, waarover hij dagelijks sprak 
met zijn direkte omgeving, Daarnaast, en zonder dat de ene de ander 
beinvloedde, dacht Sarton, over dezelfde problemen na. 

Evenals Mac Leod kwam hij tot het besluit, dat de geschiedenis der 
wetenschappen een discipline was, die in de universiteit diende onder
wezen te worden en dat ze nauw verbonden was met de beschaving. 

Hij stichtte nog eind 1912 het tijdschrift « ISIS » bestemd voor de 
geschiedenis der wetenscap en haar invloed op de hultuur. W e zien 
dus, dat tergelijkertijd aan de universiteit van Gent, waar Sarton als 
student de colleges volgde, Mac Leod begon propaganda te maken voor 
een aangepast onderwijs in de geschiedenis der wetenschappen van 
hoog tot laag. Daarbij legde hij de nadruk op de betekenis van deze 
wetenschap voor de sociale en economische ontwikkeling van de mens 
en haar betekenis voor de beschaving. 

Dat Mac Leod met de personen van zijn omgeving steeds sprak over 
de onderwerpen, die hem bezig hielden, is een feit, dat alien die Mac 
Leod van dichtbij kenden zullen bevestigen. Dat hij sinds langere tijd 
over de invloed van de evolutie op de vooruitgang van het mensdora 
dacht en dientengevolge over de noodzakehjkheid de geschiedenis der 
wetenschap te onderwijzen, zowel aan de universiteit als in de middel-
bare school en zelfs in de lagere « if need bij well chosen examples in 
other schools » wordt nog aangetoond door het feit, dat Dr. Ceasar De 
Bruycker, werkleider bij Mac Leod en een man, waarin Mac Leod veel 
vertrouwen had, in zijn in 1913 verschenen : « Handleiding bij het aan-
leren der Plantkunde » een twaalftal tussengevoegde stukjes had laten 
verschijnen, Deze stukjes vormen samen een beknopte geschiedenis der 
plantkundige wetenschappen. Mac Leod was op de hoogte van het feit, 
dat De Bruycker bezig was dit boek op stellen en toen het verschenen 
was heeft hij zich veel moeite gegeven, opdat het verspreid zou worden. 
Wanneer we nu alle feiten, waarover we beschikken, kritisch nagaan 
dan wordt het ons begrijpelijk dat De Bruycker aangemoedigd werd 
door Mac Leod om het te doen, alhoewel het hier om een nieuwe 
richting ging, welke reeds hier en daar schuchtere toepassingen vond, 
maar welke op dat ogenblik geen succes had. 
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Dat A. J.J. Van de Velde aan de geschiedenis der Wetenschappen 
deed, dient hier niet nader besproken te worden. Van dc Velde heeft 
immers nooit gedacht of geschreven over de geschiedenis der weten
schappen als een universitair vak. Daarbij dagtekent zijn ecrste publi-
katie op dit gebied slecht van 1919. Prof. Ortroy, die zich met de ge
schiedenis der kartografie en verwante onderwerpen, zoals Mercator, 
bezighield, is evenmin voor een geschiedenis der wetenschappen als 
universitair vak in de bres gesprongen. Hetzelfde geldt voor zijn 
leerling Dr. Jan Denuce, die in het begin van zijn carriere wel voor
liefde vertoonde voor de geschiedenis der aardrijkskunde en der karto
grafie. 

Dat Sarton door Mac Leod beinvloed zou geweest zijn is trots de 
schijn, nochtans niet waar. 

Alles in de brieven van Sarton wijst erop, dat Mac Leod voor hem 
een professor was, waarvoor hij eerbied had, doch waarmede hij geen 
persoonhjke omgang had. Sarton heeft vanuit Amerika ook nooit ge-
tracht kontakt met Mac Leod te hebben. Wel met diens zoon, Andries 
Mac Leod, die reeds als student aan filosofie deed. 

Onafhankelijk en zonder kennis van Mac Leod's streven stichtte 
George Sarton het tijdschrift « Isis, an international Review devoted to 
the History of Science and its cultural Influences ». 

Sarton wijdde zijn leven aan dit doel en slaagde ten voile in zijn 
onderneming. 

Als konklusie moeten we dus aannemen, dat Sarton door zijn grote 
belezenheid en zijn breed algemeen overzicht van de Letterkunde, 
Kunsten, Wijsbegeerte, Natuurwetenschappen, en Mathesis er zelf toe 
gekomen is op te merken, dat al deze disciplines, hoe ver ze ook van elk-
ander schijnen te staan toch een onderling verband aantonen en dat al-
leen de geschiedenis van de verschillende wetenschappen dit verband 
duidelijk kan doen uitkomen, omdat het de geschiedenis is van het men-
selijk denken. 

Daarbij is hij, evenals Mac Leod, maar geheel onafhankelijk van 
deze, ertoe gekomen in te zien, dat wat men tot dan toe, en nu nog zeer 
dikwijls, de geschiedenis noemt, maar een overzicht geeft van de groei 
van een zeer klein gedeelte van de evolutie van de mensen raisschien 
wel het minst belangrijke, omdat ze niet in de eerste plaats een geschie
denis is van het menselijk denken, wat de geschiedenis der wetenschap
pen wel is. 
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