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BOEKBESPREKINGEN 

Carmelia OPSOMER (ed.). Copernic. Galilee et 
la Belgique. Leur reception el leurs hisloriens 
/ Copernicus en Galilei in de wetenschapsge-
schiedenis van Belgie. Akten van een studiedag 
op 8-2-1994 van het Nationaal Comite voor Lo-
gica, Geschiedenis en Filosofie van de Weten-
schappen. Brussel, Paleis der Academien, 1995, 
145 biz. 

Het werk van Georges Monchamp is een mijl-
paal in de Belgische vvetenschapsgeschiedenis en 
het was zeker een goed idee cm een studiedag 
te wijden aan de herdenking van zijn boek Ga
lilee en Belgique (\S92), over de receptie van het 
copernicanlsme in Belgie. De bij die gelegenheid 
gehouden voordrachten zijn nu gebundeld. De 
tien artikelen, zeven in het Frans en drie in het 
Nederlands, zijn in twee gedeelten onderverdeeld. 
In het eerste deel slaat Monchamp zelf centraal 
en wordt zijn werk geplaatst in het kader van de 
tijd waarin het ontstond. Het tweede concentreert 
zich op het onderwerp van zijn boek en bespreekl 
de huidige stand van de kennis over de receptie 
van het copernicanisme in Belgie. 
Monchamp schreef een monumentaal en waar-
devol overzichtswerk, maar een eeuw later is het 
natuurlijk op sommige punten verouderd. Dit 
wordt duidelijk in de bijdrage van Patricia 
Radelet-de Grave over de houding van de Belgi
sche jezuieten ten opzichte van het copernicaanse 
stelsel en in die van Geert Vanpaemel over de re
ceptie aan de Leuvense universiteit. De inzich-
ten over de rol van de Rooms-katholieke geeste-
lijkheid (en de jezuieten in het bijzonder), aisook 
van de universiteiten in de wetenschappelijke re-
volutie zijn sinds de lijd van Mochamp sterk ver-
anderd, zodat de auteurs een nieuwe invalshoek 
centraal kunnen stellen. Een derde artikel over 
het copernicanisme in het prinsbisdom Luik heeft 
dat voordeel niet en blijft zodoende enigszins ste-
ken in een soort "kanttekeningen bij Mon
champ". De gelegenheid om de receptie van co
pernicaanse denkbeelden aan het hof van Ernst 
van Beieren te plaatsen in het kader van de re
cent sterk opgekomen discussie over " hoofse we-
tenschap" wordt niet benut. 
Vernieuwender dan dit (overigens nuttige) cor-
rectiewerk is wellicht het eerste gedeelte. Dit is 
meer dan een obligate herdenking van een groot 
man. Het geval Monchamp is tekenend voor het 
debat over wetenschap zoals dat in de tweede 
helft van de vorige eeuw gevoerd werd. Dit was 
de periode waarin in Europa modernisten en be-

houdenden op hun scherpst tegenover elkaar 
stonden. De natuurwetenschap werd in vele ge-
vallen in deze strijd meegezogen. De scherpte van 
deze ideologische tegenstellingen kon van land 
tot land varieren. In Belgie traden zij duidelijk 
aan de oppervlakte en deze polarisatie zou zelfs 
relatief lang aanhouden. (Inderdaad, in het ar
tikel van A. Koeckelenbergh over de houding van 
de Belgische vrijdenkers ten opzichte van Gali
lei klinkt de strijdbaarheid nog na.) Dal maakt 
het geval Monchamp inleressant en van meer dan 
lokaal belang. Monchamp was als katholiek 
geestelijke sterk in wetenschap geinteresseerd en 
probeerde de moderne wetenschappelijke inzich-
ten met de officiele Rooms-Katholiek leer in 
overeenslemming te brengen. Zijn boek Galilee 
en Belgique ontwikkelde zich, zoals Carmelia 
Opsomer laat zien, uit een polemiek met de vrij-
denker Armand Slevart. Monchamp betoogde 
dat de kerk de verbreiding van de leer van Co
pernicus in Belgie niet wczenlijk gehinderd had. 
De reslricties die het leergezag oplegde waren 
vanuit een oogpunl van wetenschappelijke voor-
zichtigheid eerder toe te juichen. Zijn boek draail 
wezenlijk om deze sielling; aan de gedegenheid 
van zijn bronnenonderzoek en de nauwkeurig-
heid van zijn weergave doel dat natuurlijk niet 
af. De parallel met het werk van Pierre Duhem 
(of, geheel aan de andere kant van het spectrum, 
Andrew Dickson White) dringt zich op. De ide
ologische tegenstelling gaf de wetenschapsge-
schiedenis hier en elders belangrijke impulsen. 
Het is jammer dat de schrijvers en samenstellers 
van de bundel deze internationale dimensies gro-
tendeels hebben laten liggen. (De naam Duhem 
wordt zelfs nergens genoemd.) De bundel zoals 
die er nu ligt is overwegend een verdienstelijke 
lokale studie, waar vooral liefhebbers van de Bel
gische (wetenschaps-)geschiedenis plezier aan zul-
len beleven, maar zelf houdt men zich afzijdig 
van de internationale discussies. Zelfs in het twee
de deel is dat vaak het geval, bijvoorbeeld waar 
Gemma Frisius en Johannes Stadius zonder 
voorbehoud als aanhangers van Copernicus wor-
den neergezel. Ik denk dat dat correct is, maar 
in de internationale literatuur wordt zulks sterk 
hetwijfeld en het zou voor de hand hebben gele-
gen iets nader daarop in te gaan. Dat gebeuri nu 
met geen woord. Kortom, de bundel biedt veel 
inleressant materiaal, maar men had er bedui-
dend meer mee kunnen doen. Als builenstaan-
der vraagt men zich onwillekeurig af of men in 
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Belgie de waarde van de eigen geschiedenis in 
groter verband wel beseft. 

Rienk Vermij 

B. BENSAUDE-VINCENT en F. ABBRI (eds.). 
Lavoisier in European Conle.xl. Negotiating a 
New Language for Chemistry. Science History 
Publications, Canton 1995. vii + 303 pp., ill. 
$45.95. 

1994 was een Lavoisier-jaar, vooral in Frankrijk. 
Op 8 mei 1794 werd Antoine Lavoisier op repu-
blikeinse wijze terechtgesteld op de guillotine, en 
dat werd tweehonderd jaar nadien met veel 
luister herdacht. Dat Lavoisier en de nieuwe 
Franse scheikunde ook buiten het moederland 
een publiek vond en de wetenschappelijke geeslen 
in beroering bracht, heeft in de geschiedschrijving 
heel wat minder aandacht gekregen. Men gaat er 
dan bijvoorbeeld van uit dat het werkelijk boei-
ende -' heroVsche'- stuk geschiedenis in Frankrijk 
werd geschreven, terwijl de acceptatie ervan el
ders eigenlijk een vrij logische en te verwachten 
evolutie was. In de moderne sociologische opvat-
tingen speelt echter de lokale context een steeds 
belangrijker rol. Voor zover wetenschapsbeoe-
fening afhankelijk is van het bestaan en functi-
oneren van een wetenschappelijke gemeenschap 
die dezelfde normen hanteert en dus ook dezelfde 
argumenten kan apprecieren, kan het onderzoek 
van de wetenschappelijke gemeenschappen in de 
verschillende cultuurgebieden van Europa tot 
nieuwe en boeiende inzichten leiden. Met steun 
van de European Science Foundation werd als 
onderdeel van het langlopende programma Evo
lution of Chemistry in Europe 1789-1939 een 
workshop georganiseerd, waarin getracht werd 
een dergelijke meer gedecentraliseerde geschie
denis van de 'chemische revolutie' te schrijven. 
Het resultaat is een bundeling van 16 bijdragen, 
die de introductie van de nieuwe scheikunde be-
schrijven in resp. Zweden, Belgie (B. Van Tig-
gelen), Polen, Nederland (L. Roberts), Schot-
land, Engeland, Portugal, Spanje, de Spaanse 
kolonien, Italie en... Frankrijk. 
Het is uiteraard niet mogelijk eike bijdrage hier 
afzonderlijk te bespreken. Wel dient in het bij
zonder gewezen op de uitstekende inleiding van 
Bernadette Benseaude-Vincent, die de twee kern-
thema's van de workshop (de analyse van loka
le onderzoeksgemeenschappen en hel diffusie-
proces van de nieuwe chemische nomenclatuur) 
inbedt in een zeer verhelderende kritiek op de 
vroegere geschiedschrijving. De conclusies van 
de workshop, genoteerd door Frederic L. Hol
mes, zijn eerder ontnuchterend. O.a. wijst hij op 

een methodologisch probleem dat onvermijde-
lijk bij dergelijk onderzoek opduikt; om de lo
kale gemeenschap te kunnen analyseren gaan de 
meeste auteurs uit van een receptie-model, d.w.z. 
zij gaan na hoe de ' Franse wetenschap' in de lo
kale context werd geintroduceerd. Aangezien 
daarbij hun aandacht naar de lokale weten-
schapsbeoefenaars uitgaat, verlenen zij de Franse 
wetenschap daarmee min of meer ongewild een 
onaantastbaar statuut, als toetssteen van de lo
kale 'versies'. Terwijl net de aantasting van het 
traditionele beeld in het vooruitzicht werd gesteld 
als een van de vruchten van een gedecentraliseer
de benadering. Het blijkt dat historici uit zgn. 
perifere gebieden (nog) niet de euvele moed dur-
ven of kunnen opbrengen om de lokale weten
schap als een volwaardige variant te plaatsen 
naast de standaardvorm die in de traditionele ge
schiedschrijving de belangrijkste (enige?) plaats 
krijgt toegewezen. 

Geert Vanpaemel 

T.W. VAN HEININGEN. Gerard Sandiforl 
(1779-J848). In twee werelden. Drukkerij Elink-
wijk B.V., Utrecht 1995. 455 biz., ill. 

Van de Leidse anatoom en hoogleraar Gerard 
Sandifort wordt in de Leidse universiteitbiblio-
theek een nooit in druk uitgegeven manuscript 
bewaard Ontleedkunde voor Beeldende Kunste-
naars. Het valt uiteen in twee delen. Hel eerste, 
gemerkt 1837, omvat 155 bladen en behandelt 
de osteologie en de myologie. Het tweede deel, 
gedateerd 1827, is voor het overgrote deel een 
samenvatting van de Principes du Dessin (1828) 
van Mathieu Ignace van Bree (1773-1839), pro
fessor en bestuurder van de Antwerpse Acade
mic voor Schone Kunsten. Het bevat vele afbeel-
dingen en bespreekt ook de uitbeelding van een 
aantal hartstochten. 

Van Heiningen neemt dit manuscript als voor-
naamste uitgangspunt om de figuur van Sandi
fort, als geleerde en als kunstenaar, te schetsen. 
Het boek, dat als proefschrift van de auteur tot 
stand is gekomen, is gebaseerd op extensief ar-
chiefwerk (meer dan 80 bladzijden bijiagen). Bo-
vendien toont de auteur zich een goed kenner van 
zowel de medische als de kunsttheoretische dis
cussies van het begin van de negentiende eeuw. 
Het boek is daarom het lezen waard niet alleen 
om wat over Sandifort gezegd wordt, maar even-
zeer om de gedegen schets van een veel bredere 
gedachtenwereld. 
De Ontleedkunde is op de eerste plaats een kunst-
theoretisch werk, en er zijn op zich weinig di-
recte banden met Sandi forts medisch werk. De 
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auteur lijkt ook zelf getroffen door het onver-
wachte van dit handschrift in het oeuvre van een 
gerenommeerd medicus. Sandifort bleek te wo-
nen In twee werelden, werelden die -zo lijkt het-
niets met elkaar gemeen lijken te hebben. Na
der onderzoek legt wel een aantal raakpunten 
bloot. In het bijzonder gaat Van Heinigen uit-
gebreid in op de anthropologie, hoewel het in de 
Ontleedkunde slechts gaat om "enkele losse 
anthropologisch getinte opmerkingen " . Ook in 
de tekenadviezen toont Sandifort zijn anatomi-
sche kennis, maar veel meer nog wijst het op zijn 
kennis van de bestaande literatuur. Van Heinin
gen is erin geslaagd om Sandiforts bronnen te 
reconstrueren, en hij grijpt dit aan om de lezer 
een wijdse kijk te presenteren op het boeiende 
schemergebied tussen kunsttheorie, anthropolo
gie, anatomic en psychologie. Steeds weer duikt 
de naam Petrus Camper op als belangrijkste (we
tenschappelijke) voorloper en vergelijkingspunt 
voor Sandifort. 

In zijn conclusie stelt de auteur dat de twee we
relden niet los van elkaar stonden, maar innig 
waren verbonden. Dat is dan wel voor Sandifort 
bedoeld. Het blijft de vraag of op een meer al-
gemene manier de kunsttheorie de invloed on-
derging van de medische en anthropologische we
tenschap, en ook of omgekeerd de wetenschap 
in haar natuurbeschouwing elementen uit de 
kunsttheorie heeft overgenomen. Met dit boek 
is alleszins een belangrijke stap gezet in de rich-
ting van een antwoord op deze vraag. 

Geert Vanpaemel 

H. BINNEVELD. Om degeest van Jan Soldaat. 
Beknopte Geschiedenis van de militaire psychi-
atrie. Erasmus Publishing, Rotterdam 1995. 268 
biz., ill. 

Gezien er jammer genoeg steeds oorlogen blij-
ken te hebben bestaan, vielen er ook steeds slach-
toffers, waarbij het accent hoofdzakelijk op de 
lichamelijke letsels lag. Pas in de laatste eeuw 
is men ook meer systematisch aandacht gaan wij
den aan de psychische weerslag en gevolgen. Wel
licht is dit ook niet verwonderlijk: de verschrik-
kingen van de oorlog werden er immers spijts 
tweeduizend jaren beschaving en ' vooruitgang' 
niet minder om; men zou zelfs kunnen zeggen: 
integendeel. Door de technische aanwinsten zijn 
moord en vernieling er nog zoveel grootschali-
ger op geworden. 
Van in de Russisch-Japanse oorlog, toen men er 
duidelijk belangstelling begon voor te krijgen, 
loopt het verhaal der militaire psychiatrie over 
de twee wereldoorlogen tot de Korea- en vooral 

de Vietnamkrijg (en een korte verwijzing naar 
de Golf-oorlog). Wanneer deze geschiedenis door 
een militair officier of anderzijds door een psy
chiater of psycholoog zou zijn geschreven, zou 
men er een zekere eenzijdigheid of vooringeno-
menheid gezien het verschillende standpunt heb
ben kunnen van verwachten (de eerste ziet vooral 
het belang van het leger en van de te behalen suc-
cessen, de tweede heeft eerder oog voor de en-
keling en zijn problemen). De auteur is hier nu 
echter socioloog en historicus, die de zaken al-
licht objectiever kan bekijken. De studie valt dan 
ook over het algemeen mee, en kan bovendien 
ook voor niet-ingewijden als vlot leesbaar aan-
zien worden. 

Enkele vaststellingen bij lectuur. Naast afkeer 
voor het Derde Rijk-regime (terecht), schemert 
een zeker respect voor de Wehrmacht door (die 
zich jarenlang over het algemeen gedisciplineerd 
en correct gedroeg). Op biz. 45 worden kernwa-
pens in 3 korte zinnetjes afgehandeld, d.i. (hier) 
onbelangrijk geacht; dit zal toch niet zijn om-
dat het toch 'maar ' Aziaten waren die eronder 
leden? Op biz. 170 vernemen we een en ander 
over Amerikaanse proefnemingen die het ook 
niet zo nauw namen met de mensenrechten... 
Slechts op een paar details kan enige kritiek ko-
men. Op biz. 101 werden Cardiazol en electro-
shock als behandellingen tegen schizofrenie ver-
meld, terwijl ze eigenlijk toch in de eerste plaats 
bij manisch-depressieve psychose aangewezen 
bleken. In de tekst is van Prof.dr. Pansen spra-
ke (en in het personenregister zelfs van Pantsen), 
waarmee wel Friedrich Panse zal zijn bedoeld, 
wiens studie Angst und Schreck we ook niet in 
de literatuurlijst vinden. 
We hebben het boek van Hans Binneveld met 
een meer dan gewone belangstelling gelezen, ook 
mede om het feit dat er buiten de Angelsaksi-
sche (vooral Amerikaanse) publicaties niet da-
nig veel over het (belangrijke) onderwerp is ge
schreven. 

A.K. Evrard 

M.J. VAN LIEBURG, CoUegialileil moet hier 
ons wachtwoord zijn. De geschiedenis van de 
Onderlinge Verzekeringmaatschappij van Ge-
neeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van 
invaliditeil Artsen-Onderlinge 1896-1996. Er
asmus Publishing, Rotterdam 1996. 135 biz., ill. 

Zoals de ondertitel het reeds laat verstaan, is het 
ter gelegenheid van het eeuwfeest der bedoelde 
Assurantie-Onderlinge dat men aan Prof, van 
Lieburg opgedragen heeft de geschiedenis van de
ze in 1896 opgerichte vereniging in boekvorm 
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vast te leggen. Nu kan op het eerste zicht wel de 
lezer het vermoeden bekruipen dat de historic van 
een verzekeringsmaatschappij, ook al heeft ze nu 
de respectabele leeftijd van honderd jaar bereikt, 
een eerder saai verhaal zou kunnen omvatten. 
Maar van deze droog lijkende materie heeft de 
medico-historicus van Lieburg dan toch maar een 
lezenswaardige studie geschreven, waarin we niet 
alleen de moed en doorzettingskracht meemaken 
van de eerste pioniers die in de vorige eeuw voor 
sociale voorzieningen bij arisen wilden gaan zor-
gen. De grootste verdienste lag hierbij wel bij de 
grondlegger Dr. Jakob Endtz (die reeds jaren te-
voren op de kwestie hamerde; de titel van het 
werk komt trouwens uit een zijner toespraken 
anno 1893). 
Maar naast de beschrijving der perikelen van de 
beginperiode en het verdere wel en wee van de 
vereniging doorheen de jaren, vernemen we ook 
-en dit lijkt ons zeker niet het minst waardevol-
le in deze studie- heel wat over de sociale situa-
tie van de arts in een nog niet zo lang vervlogen 
tijd; naast geneesheren die zich in een ruime 
welstand konden verheugen, waren er ook die 
het bepaald moeilijk hadden, vooral dan wan
neer hun eigen gezondheid het liet afwegen. Dat 
de geschiedenis der geneeskunde ook herhaalde-
lijk om de hoek komt kijken, kan vanwege de 
auteur niet verwonderen, en situeert het alles des 
te beter. Besluitend kan men zeggen, dat wat de 
schrijver bescheidenerwijze "niet meer dan een 
aanzet" noeml, als een cultuurhistorisch docu
ment kan worden aanzien. 

A.K. Evrard 

J.A. VAN BELZEN. Zorg voordeziel. Eense-
leclie uit de verslagen van het Theologisch-
Psychiatrisch Gezelschap 1945-1953. Erasmus 
Publishing, Rotterdam 1995. 319 biz. 

Wel moeilijk kunnen we verhelen dit boek met 
een zekere verwondering te hebben gelezen. Zo
als al dadelijk uit de ondertitel blijkt, gaat het 
om een keuze van rapporten over samenkomsten 
van zenuwarlsen en geestelijken uit de naoorlogse 
periode; de uiteenzettingen en discussies grepen 
(in een beperkte kring) te Utrecht plaats onder 
het voorzitterschap van Prof. Riimke. Nu kan 
het enigszins verwonderlijke van deze besprekin-
gen vooral verband houden met het feit dat ze 
reeds ongeveer een halve eeuw geleden plaatsgre-
pen. De bedoeling was allicht inleressant: onder-
ling overleg plegen om pastorale begeleiding en 
medische psychotherapie aan mekaar te loetsen, 
om van elkander iets te kunnen leren, om mo
gelijk in behandelingen samen te werken. De ge-

vallen die ter bespreking werden voorgesteld, 
werden echter over het algemeen veel te kort toe-
gelicht, en het accent ging blijkbaar vooral op 
meer theoretische aangelegenheden liggen, waar
bij men dan tot een confrontatie kwam van psy
chiatrie, psychologie, filosofie en theologie. 
Nu lijkt dit toch wel een bijzonder hachelijke on-
derneming. Indien theologie een wetenschap kan 
worden genoemd, is het er dan toch een van een 
gans andere aard. Begrippen als psyche en geest, 
en 'ziel' worden niet genoeg uiteen gehouden. 
Veel meer vragen worden opgeworpen dan de 
deelnemers (kunnen) beantwoorden. Uiteindelijk 
beroept men zich dan op het Woord, de Bijbel, 
de Openbaring. Een rechtstreeks uit het Joodse 
Oude Testament overgenomen visie vinden we 
bijvoorbeeld op biz. 59: "Was er geen zonde, 
dan zouden er ook geen ziekte en dood zijn"; 
en herhaaldelijk wordt dit nog benadrukt ("on-
losmakelijk verband tussen zonde en ziekte", 
"ziekte en dood openbaring van Gods toorn"; 
"werkelijk verband tussen zonde en ziekte"). 
In de Bijbel spreekt men zelfs niet van arisen: 
gezien krankheid hemelse bestraffing van fou-
tief gedrag is, komen alleen priesters tussen (cfr. 
" Is er iemand onder u krank, dat hij de priesters 
der Kerk bij zich roepe, en dat zij over hem bid
den, hem zalvende met olie in den naam des He-
ren en het gebed van het geloof zal de kranken 
genezen", Jac. 5:14). Drie van de vier evange-
listen verkondigen dat epilepsie bezetenheid door 
een onreine geest is. Op biz. 294 vernemen we: 
"En daarom kan de genezing niet buiten 
Christus om tot stand komen"; blijven Brah-
manen of Shintoisten dan ongeneeslijk ? Op biz. 
306: "Er is toch ook zoiets als macht van wat 
in de volksmond het boze oog wordt genoemd". 
Er wordt een lans gebroken voor 'gebedsgene-
zing', enz. 

Deze vijftig jaar geleden ondernomen poging zal 
wel gedoemd geweest zijn om te mislukken: we
tenschap met dogmatisch geloof te verzoenen, 
blijkt een onmogelijke opzet. Het is misschien 
de verdienste van de bezorgende historicus J. van 
Belzen, dit nog eens (onrechtstreeks) te hebben 
bewezen. 

A.K. Evrard 

J.-F. STOFFEL. Pierre Duhem et ses dodo-
rands. Bibliographie de la litterature primaire 
et secondaire. Reminisciences 1, Louvain-Ia-
Neuve, Centre interfacultaired'etude en histoi-
re des sciences, 1996. 326 p., 1200 BEF. 
J.-F. STOFFEL (ed.) Le realisme. Contributi
ons au seminaire d'histoire des sciences 
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1993-1994. Reminisciences 2, Louvain-la-Neuve, 
Centre interfacultaire d'etude en hisloire des 
sciences, 1996. 274 p., 950 BEF. 
J.-F. STOFFEL (ed.), Mgr. Georges Lemaitre. 
Savant et Croyant. Actes du colloque tenu a 
Louvain-la-Neuve le 4 novembre 1994. Remini
sciences 3, Louvain-la-Neuve, Centre interfacul
taire d'etude en histoire des sciences, 1996. 371 
p., 1350 BEF. 

Sedert enkele jaren is aan de Universite Catho-
lique de Louvain, door de bundeling van mede-
werkers uit verschillende bestaande centra, een 
zeer dynamische groep wetenschapshistorici tot 
ontwikkeling gekomen, die naar buiten treden 
onder de koepel van het Centre Interfacultaire 
d'etude en histoire des sciences. Opvallend en 
hoopvol is vooral het grote aantal jonge onder-
zoekers dat zich in deze groep bevindt, en die va
nuit soms heel verschillende disciplines en ach-
tergronden toch erin slagen samen le werken 
rond centrale thema 's. De jaarlijkse seminaries 
en de colloquia zijn er het bewijs van dat deze 
aanpak goede resultaten opievert en het beste laat 
verhopen voor de toekomst. 
Het lag voor de hand om de werking en de re
sultaten van de groep een neerslag te laten vin
den in gepubliceerde vorm. Men nam het ambi-
tieuze initiatief dit te doen in een eigen 
publicatiereeks, Reminisciences, waarvan in 1996 
ineens drie indrukwekkende volumes werden op 
de markt gebracht. Elk van deze volumes beant-
woordt aan een van de soorten teksten die men 
wil publiceren: het eerste volume is het resultaat 
van eigen werk van een van de groepsleden, het 
tweede is de bundeling van teksten uit een semi-
nariereeks en het derde bevat de akten van een 
colloquium. 

Wellicht is het vanuit economisch standpunt be
ter ineens met drie volumes op de markt te ver-
schijnen, maar vanuit intelleciueel standpunt lijkt 
dit wat te hoog gegrepen. Het eerste deel uit de 
reeks is een door Jean-Frangois Stoffel samen-
gestelde bibliografie van het werk van Pierre Du
hem en zijn doctorandi, aangevuld met een lijst 
van secundaire literatuur over Duhem. Een vrij 
volledige bibliografie van Duhem was al (op 20 
pagina's) verschenen in S. Jaki, Uneasy Genius 
(1987), en wordt hier (op meer dan 100 pagina's) 
grotendeels hernomen (zij het nu aangevuld met 
recensies van Duhems werk, wat de historicus ze
ker erg ter hulp zal komen). De uiterste zorg die 
besteed is aan het opsporen van teksten van en 
over Duhem wordt echter niet ondersteund door 
een kritische of interpretatieve inleiding, waarin 
bijvoorbeeld zou worden uiteengezet op welke 

bibliografische bronnen men zich heeft gebaseerd 
om deze census te maken, welke tijdschriften wel 
en welke niet werden gedepouilleerd. Ik vond 
slechts een (1) Nederlandstalig artikel, en dan nog 
wel uit 1896. Ook is niet duidelijk waarom be-
paalde artikelen wel en andere niet worden op-
genomen, en waarom ze onder een bepaalde 
hoofding worden geplaatst. Bij het overlopen van 
de lijsten kwam hel me voor dat de samensteller 
meer aandacht heeft gehad voor Duhem als fi-
losoof dan wel als historiograaf. De opgenomen 
inleiding is van de hand van S. Jaki -een inte-
ressanle keuze, hoewel eigenlijk overbodig en 
hier weinig ter zake doend- maar het ware beter 
geweest de samensteller zelf aan hel woord te la
ten. 

Het tweede volume is het meest interessante van 
de drie. Het betreft een bundeling van elf bij
dragen aan het seminarie over "realisme", dat 
in hel academiejaar 1993-1994 plaatsvond. Op-
nieuw is gekozen voor een bij de filosofie aan-
leunend thema, hoewel het de uiidrukkelijke be
doeling was na te gaan welke invulling historici 
aan het begrip realisme kunnen geven. De ant-
woorden lopen ver uiteen. Voor de meeste au
teurs blijft realisme de overtuiging of het metho
dologisch principe dat de wetenschappelijke 
kennis direct op de werkelijkheid van toepassing 
is of daaruit volgt. Op die manier situeert Anne 
Duhoux-Tihon de Alexandrijnse astronomic tus
sen een pragmatisch realisme en een abstrahc-
rend idealisme. Patricia Radelel-De Graeve toont 
aan hoe in de wording van de moderne fysica de 
wens ten grondslag lag om de realiteit van het 
copernicaanse wereldbeeld te bewijzen. Andere 
auteurs wijzen meer op de onrealistische of anti-
realistische opvattingen, die niettemin een posi-
tieve rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van 
nieuwe concepten en theorieen. Een derde groep 
gaat in op het realisme in de wiskunde en theo
retische natuurkunde (over Euler, Poincare en 
Levy). Slechts drie auteurs trachten het begrip 
realisme vanuit het historisch gebruik een eigen 
inhoud te geven. Baudouin van den Abeele stelt 
dat de Middeleeuwse besliaria een realisme-
concept hanteerden dat de essentie van het dier 
weergaf, niet zozeer de werkelijke verschijnings-
vorm. Brigitte van Tiggelen illustreert hoe de che
mische nomenclaturen die tijdens de achttiende 
eeuw werden voorgesteld gaandeweg meer en 
meer verwezen naar achterliggende theoretische 
concepten: de nomenclatuur verwijderde zich 
daardoor van een direct realisme in het beschrij-
ven van reele stoffen naar een bevestiging van 
de realiteit der theorieen, wat in de receptie van 
Lavoisiers scheikunde een belangrijke rol speelde. 
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Chantal Tilmans-Cabiaux tenslotte brengt het 
realiteitsconcept ter sprake van S. Hahnemann, 
die de ziekte fenomenologisch definieerde ver-
trekkend vanuit de individuele symptomatiek en 
confronteert deze opvatting met een ander rea
lisme, nl. dal van de fysico-chemische causali-
teit van farmaka op de organen. 
Het derde volume is gewijd aan Georges Lemai
tre en beval o.a. de akten van een colloquium 
dat in 1994 plaatsvond aan de UCL. Het gaat 
ook hier weer om een bij uitstek filosofische re-
flectie op het werk van Lemaitre, met een uitge-
breid artikel van Jean Ladriere. Het enige strikt 
historische artikel is van Dominique Lambert 
(FUNDP) over Georges Lemaitre en Pius XII. 
De helft van het boek wordt verder ingenomen 
door een bio-bibliografie van Lemaitre, geschre
ven als een kalender van zijn leven. Tenslotte be
vat dit volume ook de tekst van een onuitgege-
ven manuscript "La physique d'Einstein", 

gedateerd 31 mei 1922 en bewaard in de "Ar
chives Lemaitre" (UCL). Het boek is een nuttig 
en waardevol gedenkboek, maar tegelijk een he-
terogene verzameling van zeer ongelijk materiaal. 
De eerste drie volumes van Reminisciences zijn 
een bewijs van de bloeiende wetenschapshisto-
rische belangstelling aan de UCL. Ze zijn overi
gens heel mooi uitgegeven, met talrijke illustra-
ties en voorzien van registers (de nogal talrijke 
tikfouten neemt men er welwillend bij). Tegelijk 
komen ook de (voorlopige) beperkingen aan het 
licht. Een sterke filosofische inslag lijkt het soms 
te halen van meer historische invalshoeken. Ook 
zijn de volumes erg heterogeen van inhoud, waar-
door men de indruk krijgt dat de levende groeps-
dynamiek van de seminaries in de gedrukte 
teksten niet helemaal tot zijn recht komt. Een 
meer geprononceerd redactiebeleid zou de meer-
waarde van de collectie zeker kunnen verhogen. 

G. Vanpaemel 


