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BOEKBESPREKINGEN 

Claassen, R. en P. Wisse, Tweehonderd jaar Düi-
gentia 1793-1993 ('s-Gravenhage: Diligentia, 1993) 
104 p., geb., ill., fl. 20,00, ISBN 90-7264-404-2. 

Als laatste in de rij van de 'grote' achttiende-eeuw-
se genootschappen werd in september 1793 de 
Maatschappij Diligentia, oorspronkelijk onder de 
benaming 'Haags Gezelschap der Proefondervin
delijke Natuurkunde' opgericht. Het Gezelschap 
kende snel een groot succes en kon vanaf 1805 zijn 
intrek nemen in een eigen gebouw aan het Lange 
Voorhout. De activiteiten bestonden hoofdzakelijk 
uit voordrachten over 'natuurkunde' in ruime zin 
genomen. Daarnaast werden (en worden) ook con
certen georganiseerd, en zijn er pogingen geweest 
om de werking uit te breiden met een sociëteit, een 
leesgezelschap en letterkundige voordrachten. Een 
bijzonder detail is dat sedert 1813 het Protectoraat 
over het Gezelschap steeds werd opgenomen door 
de regerende leden van het Oranjehuis. 
Deze bescheiden maar verdienstelijke jubileum
bundel bevat drie bijdragen. In 'Twee eeuwen Dili
gentia' geeft Rob Claassen een schets van de ge
schiedenis van de Maatschappij Ditigentia vanuit 
bestuurlijk en cultuurhistorisch gezichtspunt. De 
twee bijdragen van Peter Wisse behandelen respec
tievelijk de natuurkundige (in het bijzonder de ster
renkundige) voordrachten en de qeschiedenis van 
de collectie natuurwetenschappelijke instrumenten. 
De laatste bijdrage wordt aangevuld met een twin
tigtal pagina's zwart-wit foto's van bijna alle nog 
bestaande instrumenten uit het Physisch Kabinet. 
De bundel sluit aan bij de reeks historische studies 
van het genootschapswezen die vooral in de laatste 
jaren de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis 
hebben verrijkt. De auteurs doen een poging hun 
onderzoek in deze genootschapsstudies te situeren, 
vooral wat betreft de achttiende eeuw, maar slagen 
daar slechts gedeeltelijk in, en dan nog enkel als 
bevestiging van het aanvaarde beeld, niet als 
correctie of scherpstelling. Te vaak blijven hun 
teksten op het niveau van pure informatie en 
anecdote, bijvoorbeeld i.v.m. de toelating van 
vrouwen tot de vergaderingen. Met een merkwaar
dige figuur als Brester, die op het einde van de 
vorige eeuw in het genootschap een grote faam 
genoot ondanks (of omwille van) zijn eigenzinnige 
zonne-theorie was ook meer aan te vangen dan 
wat nu geboden wordt. Het is ook jammer dat 
geen aandacht wordt besteed aan de voordrachten 

over biologie (o.a. door H. de Vries), die veruit in 
de meerderheid waren. Het door de auteurs 
geschetste culturele en intellectuele profiel van 
Diligentia blijft daarom vooralsnog in de stellingen 
staan. 

Geert Vanpaemel 

Leonie de Goei, In de kinderschoenen. Ontstaan en 
ontwikkeUng van de universitaire kinder-psychiatrie 
in Nederland, 1936-197S (Utrecht; Nederlands cen
trum Geestelijke volksgezondheid, 1992; NcGv-
reeks 92-9), 194 p., ill., fl. 29,50, ISBN 90 5253 066 1. 

Bij de beoordeling van dit boek dienen de bedoe
lingen van de initiatiefnemers en de auteur nog 
meer dan gebruikelijk in het achterhoofd te wor
den gehouden. Het bestuur van de sectie Kinder
en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereni
ging voor psychiatrie wilde de pioniers van de uni
versitaire kinderpsychiatrie in Nederland laten 
interviewen. 'Het moest gebeuren nu het nog kon; 
nu nog uit de oorspronkelijke bron kon worden 
opgetekend hoe de universitaire kinderpsychiatrie 
tot stand is gekomen' (p. vii). De grondige aanpak 
van Leonie de Goei, secretaris van de Commissie 
Geschiedenis van het Nederlands centrum Gees
telijke volksgezondheid, overtrof de verwachtingen 
van de initiatiefnemers. 'Ze heeft zich in dit 
project ook moeten beperken en dat valt een histo
ricus zwaar', aldus de initiatiefnemers (p. viii). Een 
dergelijk voorwoord maakt nieuwsgierig. Is de 
auteur ergens tussen een oppervlakkige studie en 
een volgens de regelen der kunst uitgevoerde 'oral 
history' blijven hangen of heeft ze die valkuil ont
weken? 

De auteur heeft zich zeker niet beperkt bij de 
interviews. In 1990 werden meerdere en vaak 
langdurige gesprekken gevoerd met diegenen die 
als hoogleraar waren betrokken bij de totstand
koming van universitaire kinderpsychiatrische 
afdelingen in Utrecht, Groningen, Amsterdam en 
Rotterdam. De eerste initiatieven werden in de 
jaren dertig genomen, waaronder de oprichting 
van een kinderpsychiatrische polikliniek aan de 
Leidse universiteit in 1936. Dit verklaart het begin 
van de in de titel opgenomen periode, terwijl 1978 
waarschijnlijk het jaar is waarin de auteur het pio
nierswerk in de jongste afdeling, die in Rotterdam 
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(1969), als beëindigd beschouwt. Geïnterviewd 
werden: Th. Hart de Ruyter (Groningen), E.C.M. 
Frijling-Schreuder (Amsterdam), L.N.J. Kamp 
(Utrecht), J.A.R. Sanders-Woudstra (Rotterdam 
en Amsterdam) en D.J. de Levita (Rotterdam en 
Amsterdam). Waar nodig werden de interviews 
aangevuld met literatuur- en bronnenonderzoek, 
met name naar de activiteiten van de inmiddels 
overleden F. Grewel (Amsterdam) en D. Arn. van 
Krevelen (Leiden) . 
Hoofdstuk één bevat een summiere inleiding in het 
ontstaan van de kinderpsychiatrie, maar overigens 
lijkt ook de rapportage van het onderzoek niet 
onder enige geforceerde beperking te hebben gele
den. In hoofdstuk twee komt de persoonlijke pro
fessionele ontwikkeling van de geïnterviewden aan 
de orde. Hoofdstuk drie gaat over het ontstaan, de 
uitbouw en het functioneren van de verschillende 
afdelingen, zowel bestuurlijk als wat betreft de 
behandeling, het onderzoek en de opleiding. In 
hoofdstuk vier blikken de hoogleraren nog even 
terug en beoordelen hun eigen functioneren en de 
ontwikkelingen in de kinderpsychiatrie. 
Het boek laat goed zien wat de mogelijkheden en 
de beperkingen van orale en schriftelijke bronnen 
zijn. Zo is het op schriftelijke bronnen gebaseerde 
beeld van de Leidse afdeling mijns inziens helder
der dan de op de interviews gebaseerde weergaven 
van de beginjaren in de andere steden. Beide soor
ten bronnen vullen elkaar het beste aan waar de 
betrokkenen aangeven welke bedoelingen zij met 
de universitaire kinderpsychiatrie hadden. .Allen 
waren overtuigd van de muhicausaliteit van de 
aandoeningen en van de hieruit volgende nood
zaak tot samenwerking tussen maatschappelijk 
werkenden en psychiaters. In enkele artikelen 
schreven Grewel en Van Krevelen dat het de taak 
van de academische kinderpsychiatrie was om de 
aandoeningen te ordenen, aan oorzaken te koppe
len, de hieruit volgende behandelingen te ontwik
kelen en deze kennis door te geven. Uit de inter
views blijkt echter, dat er vooral werd behandeld 
en dat de aard van die behandeling in de eerste 
plaats werd bepaald door de persoonlijke voorkeur 
van de betrokken hoogleraar. Tenslotte zijn de 
interviews onmisbaar voor de weergave van de 
onderlinge verhoudingen in de kleine wereld der 
kinderpsychiatrie. Met name de uiteenlopende 
beoordeling van de mogelijkheden der psycho
analyse en de bijbehorende instituties maakt het 
boek hier en daar spannend. 
Waar de beperking dan wel zit? In de inleiding 
stelt de auteur zelf, dat dit geen diepgaande sys
tematische studie naar de geschiedenis van de 
Nederlandse universitaire kinderpsychiatrie is. Dat 

klopt. Daartoe zijn aan\'ullend bronnenonderzoek 
en plaatsing in een bredere context noodzakelijk. 
In de epiloog schrijft de auteur bovendien, dat ze 
de aan haar voorgelegde weergave van het verleden 
niet aan een nadere analyse heeft onderworpen. 
Dat klopt niet helemaal. Uit de ordening van het 
materiaal blijkt wel degelijk het begin van een visie 
op de ontwikkelingen in de universitaire kinder
psychiatrie. 

Leonie de Goei heeft de aangestipte valkuil moei
teloos omzeild. Ze heeft er voor gekozen om de 
kern van haar opdracht, het afnemen van de inter
views en het op papier zetten van de resultaten, zo 
goed mogelijk te volbrengen. Ze is daarin geslaagd 
en heeft aldus een belangrijke en zeldzame bouw
steen voor een grondige studie naar de geschiede
nis van de (universitaire) kinderpsychiatrie in 
Nederland aangedragen. Hopelijk kan en wil de 
auteur die studie zelf volbrengen. Het boek is 
tevens een goed uitgevoerde bijdrage aan de 
Nederlandse medische en wetenschapsgeschiede
nis in hel algemeen, terwijl het zonder meer is aan 
te raden aan iedereen die zelf de methode van de 
'oral history' ter hand wil nemen. 

H.F. van der Velden 

P. J. van Strien, Nederlandse psychologen en hun pu
bliek; Een contextuele geschiedenis (Assen: Van Gor-
cum, 1993) 244 p. ill., fl. 45,00, ISBN 90-232-2842-1. 

November 1993 ging P. J. van Strien, sinds 1980 
hoogleraar Inleiding, Grondslagen en Geschie
denis van de Psychologie, met emeritaat. Bij zijn 
afscheid werd hem een boek aangeboden, een boek 
van eigen hand. Van Strien was in de gelegenheid 
gesteld een aantal van zijn artikelen na bewerking 
te 'bundelen'. Hij heeft die gelegenheid tot bewer
ken uitgebuit. 
Dit is geen bundel maar een boek, een mooi 
geschreven studie van een aantal ontwikkelings
lijnen van de psychologie en een model van de 
krachten daarachter. 
Het boek begint met een bewerkt kranteartikel uit 
1963 over Gerard Heymans. Het is een nog tradi
tioneel geschreven stuk over de grondlegger van 
de psychologie in Nederland. Hoofdstuk 2 uit 1983 
toont de 'andere kant' van Heymans - de sociaal 
bewogen denker die in een 'godsdienstloze Kerk 
van 't Ideaal' het fundament voor een menselijke 
samenleving hoopte te bieden. Van Strien bespreekt 
ook zijn opvatting dat de context van bestudeerde 
onderzoekers van groot belang is om hun plaats in 
de geschiedenis te begrijpen. De historicus moet 
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nagaan tot welke publieken zij zich richten, met 
welke praktische en theoretische problemen die 
publieken de onderzoeker(s) confronteren, welke 
conceptuele middelen, noties, argumenten en 
beweringen onderzoeker(s) hanteren bij het oplos
sen van die problemen, en welke materiële midde
len de publieken verschaffen. Van Strien noemt dit 
het relationeel model. 
De notie van 'publieken' is verwant met het 
'forum'-idee van A.D. de Groot. Maar De Groot 
onderscheidt precies drie fori (vakgenoten, toepas
sers, leken) en richt zich voornamelijk op het 
forum van vakgenoten. Van Strien veronderstelt 
een veelvoud van publieken, maar nergens wordt 
duidelijk hoeveel. Een ander verschil is de keuze 
van de term 'publiek'. Een publiek is in mijn ogen 
veel passiever dan een forum. Het publiek aan
schouwt, applaudisseert en gaat heen. Een forum 
is een groep verstandige, kritische meepraters. De 
woordkeuze reflecteert de wijze waarop Van Strien 
de publieken ook beschouwt: als tamelijk passieve 
elementen in de context van onderzoekers. 
Het is bijvoorbeeld jammer dat we in hoofdstuk 3 
weinig zicht krijgen op wat onderwijzers, psychia
ters, dominees, sociografen, artsen, juristen in de 
jaren twintig met de psychologische kennis deden 
en hoe ze die vervormden nog voor de psycholo
gen hun vak durfden te gaan toepassen. De niet-
psychologen negeerden soms de methodologische 
achtergrond en zorgvuldigheid die in de jonge 
professie, de psychologie, al was bereikt. De toen
malige psychologen waren daarom niet altijd blij 
met dit publiek, zoals blijkt in 1920, toen Heynnans 
zich terugtrok uit het bestuur van de Studie-
vereeniging voor 'Psychical Research'. Het conflict 
ging vooral om het toelaten van slordig opgezet 
onderzoek in de parapsychologie. 
Andere 'publieken' waren de kritische onderzoe
kers, aan wie praktizerende psychologen zich in de 
jaren vijftig methodologisch moesten verantwoor
den. In de jaren zestig en zeventig was er een 
groeiend aantal studenten, die een maatschappij
kritisch publiek bleken te vormen. In hoofdstuk 7 
krijgt de publieksmetafoor een andere inhoud. 
Door de ontwikkeling van het vak gingen leken 
('het publiek') in de twintigste eeuw in psychologi
sche termen over zichzelf denken ('protoprofessio-
nalisering'). Dit betekende een verovering op het 
in morele termen over zichzelf denken. Van Strien 
bespreekt Heymans' temperamentele typologie en 
de 'organistische wending' tot de (vooral Duitse) 
karakterkunde, die in de jaren dertig tot de bekende 
uitwassen leidde. De gang van zaken na de Tweede 
Wereldoorlog roept nieuwe twijfel op over de 
waarde van de notie van 'publieken'. Na de Tweede 

Wereldoorlog bleven leken geïnteresseerd in typo
logische benaderingen. Van Strien signaleert dat dat 
vooral tot herdrukken van vooroorlogse werken 
leidde. De psychologen zelf richtten zich in toe
nemende mate op de Angelsaksische psychologie 
(afgezien van een beperkt aantal existentialistisch 
en fenomenologisch geïnspireerde psychologen in 
de jaren vijftig). Zowel qua inhoud als qua metho
dische grondslag was dat geen psychologie die 
populair kon worden. Het is de vraag of de 
publieksnotie daarmee niet wordt gefalsifieerd. 
In elk van deze gevallen vind ik de term 'publiek' 
ongelukkig gekozen. Bovendien is mij niet duidelijk 
hoe de relatie is met een ander element in het mo
del. Dat tweede element wordt geïntroduceerd met 
de metafoor 'werkplaats'. Een psycholoog is een 
wetenschappelijk werker die in een werkplaats pro
blemen moet oplossen voor zijn cliëntenpubliek. Er 
is conceptueel en methodologisch gereedschap 
nodig dat soms voor het grijpen ligt, soms moet 
worden ontwikkeld. Hij werkt aan een produkt dat 
in een behoefte moet voorzien: een theorie, test, 
advies enzovoorts. 

Hoofdstuk 8 biedt nog een interpretatie van de 
notie 'publieken', maar geen antwoord op de vraag 
naar de relatie met 'werkplaats'. De notie 'publie
ken' wordt er geïnterpreteerd als referentiecultuur. 
Uit een inhoudsanalyse van verwijzingen in het 
Nederlands Tijdschrift voor Psychologie tussen 1933 
en 1985, en in proefschriften die tussen 1925 en 1968 
zijn verschenen, blijkt vooral dat het denkkader 
waarbinnen 'Amerikaans verwezen werd' nog steeds 
Europees was. De gereedschappen in de Neder
landse werkplaats waren in verschillende culturen 
vervaardigd en werden selectief gebruikt. Het eerst 
wendt de bedrijfspsychologie zich tot de Ameri
kanen, dan de functieleer en tenslotte de kliniche 
psychologie. Volgens Van Striens relationele model 
moet de Amerikaanse wending worden geweten 
aan een 'bredere verandering van mensbeschouwe-
lijke en culturele aard' (p. 164). Voor wie zich 
afvraagt waarom dat voor de verschillende deeldis-
ciplines op andere momenten kwam heeft Van 
Strien de suggestie dat de aard van de gereedschap
pen hiervoor verantwoordelijk was. 
Het relationele model kan dit goed beschrijven. 
Verschillende publieken, verschillende problemen, 
verschillende gereedschappen, ergo verschillende 
antwoorden. Maar verklaart (en derhalve voorspelt) 
het model dit ook? Verklaart het model waarom in 
Duitsland de 'amerikanisering' in dezelfde mate en 
in dezelfde periode toesloeg? Is de oplossing voor 
dit probleem die Van Strien suggereert, namelijk 
dat er sprake was van internationalisering, voor het 
relationele model eigenlijk wel een ondersteuning? 
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De verandering van experimenteercultuur die in 
hoofdstuk 9 aan de orde komt, beschrijft het 
model ook, maar is het succesvol als verklaring 
van de verandering? Van Strien meent dat 'het 
publiek ook in de experimentele psychologie een 
sterke hand heeft gehad'. Hij zou beter hebben 
kunnen beweren dat 'het beschikbare conceptuele 
gereedschap ook in de experimentele psychologie 
een sterke rol heeft gespeeld', De methodologische 
regels van het experimenteren vormen in het rela
tionele model een gereedschap, lijkt me. Maar de 
eerste interpretatie is veel relativistischer dan de 
laatste. Publieken kunnen zich niets aantrekken 
van de antwoorden; onderzoekers kunnen zich 
selectief opstellen tegenover hun publieken. Met 
gereedschappen denk je eerder aan objectieve 
geschiktheid. 

Waarom vindt Van Strien die verklaring kennelijk 
ontoereikend? Een verandering in een vakgebied 
zou toch verbetering kunnen zijn? Van Strien 
bespreekt deze alternatieve verklaring niet. Voor 
de goede orde; dit is geen vorm van presentistische 
geschiedschrijving. Presentisme is immers het kij
ken naar het verleden als voorloper van het heden. 
Mij gaat het om een analyse van de toenmalige 
wetenschappelijke probleemsituatie: zou wie dan 
ook, met welk publiek dan ook, het gestelde pro
bleem met de toen ter beschikking staande midde
len beter zus of zo hebben kunnen oplossen? 
In het slothoofdstuk wordt presentisme gesteld 
tegenover de brede contextuele vorm van geschied
schrijving (i.e. het relationele model) die talloze 
factoren (een onbepaald aantal mogelijke publie
ken, een ongedifferentieerde kist gereedschappen) 
als gelijkwaardig ziet. Van Strien scherpt zijn model 
meer aan dan in de eerste negen hoofdstukken is 
gepraktizeerd. Op p. 209, bijvoorbeeld, stelt hij uit
drukkelijk hoe belangrijk het is dat onderzoekers 
'voor ogen hebben in welke probleemsituatie een 
bepaalde theorie is ontstaan, welke operationalise
ringen daarbij werden gekozen, welke metaforen 
werden gehanteerd en welke transformaties de 
gehanteerde begrippen eventueel hebben onder
gaan'. De historicus moet deze conceptuele context 
vorm geven. Tegelijk moet hij op de relationele 
context (publieken, fori) wijzen. Maar hoe vrucht
baar in descriptieve termen recontextualisering, 
zoals Van Strien dat graag noemt, ook is, er wordt 
niet uit duidelijk waarom de geschiedenis is gelo
pen zoals hij liep. Ik denk dat men zich van het 
relationele model niet zozeer moet ah'ragen (zoals 
Van Strien op p. 201 doet) of het de geschiedenis 
niet even veel vervormt als de presentistische, 
maar of het relationele model de geschiedenis vol
doende 'voor-vormt' om haar te begrijpen. 

He^Tiians sprak in 1909 van 'de toekomstige eeuw 
van de psychologie'. Velen interpreteerden dat als 
een verwijzing naar de twintigste eeuw. Terecht 
wijst Van Strien erop dat Heymans het niet zo zag. 
Wie weet maakt niemand van de nu levende 
psychologen die eeuw mee. Aan dit boek valt af te 
lezen dat Van Strien er graag bij zou willen zijn. Het 
is met geestdrift geschreven. Voor de geschied
schrijving van de Nederlandse psychologie is het 
een aanwinst (en niet alleen daarom). Maar het 
relationele model moet nog eens stevig worden 
bediscussieerd. 

René van Hezewijk 

Heuvel, C.M.J.M. van den - 'Papiere Bolwercken'. 
De introductie van de Italiaanse stede- en vesting
bouw in de Nederlanden (1340-1609) en het gebruik 
van tekeningen (.Alphen a/d Rijn; Canaletto, 1991) 
ill., fl. 125,00, ISBN 90-6469-657-8. 

Westra, F. - Nederlandse ingenieurs en de fortifica-
tiewerkcn in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige 
Oorlog, 1573-1604 (Alphen a/d Rijn: Canaletto, 
1992) ill., fl. 95,00, ISBN 90-6469-670-5. 

De verbetering van het geschut en deszelfs groot
schalige toepassing in de oorlog\'oering leidden in 
de zestiende eeuw tot een ware omwenteling in de 
vestingbouw. De Middeleeuwse hoge muren en 
torens verdwenen om plaats te maken voor lage 
omwallingen en bastions, uitgelegd volgens meet
kundige patronen. Deze verandering werd bege
leid door de opkomst van een nieuw type des
kundige; de militaire ingenieur. De ingenieur werd 
niet alleen geacht verstand te hebben van oorlog
voeren, hij diende ook te beschikken over de 
vereiste wiskundige kennis. In de geschiedenis van 
de wetenschap is deze beroepsgroep niet zonder 
betekenis. Hoewel de meesten ongetwijfeld vooral 
praktisch bezig waren, hadden sommigen ook theo
retische belangstelling. Daarnaast propageerden zij 
in hun optreden het maatschappelijk belang van 
wiskundige kennis. 

De eerste ingenieurs in de Nederlanden waren 
meest buitenlanders (voornamelijk Italianen) die 
hierheen waren gekomen in dienst van de Habs-
burgse heersers. Hun achtergronden en activiteiten 
zijn uitvoerig gedocumenteerd in het proefschrift 
van Charles van den Heuvel. Een zestigtal inge
nieurs en een groot aantal vestingwerken passeren 
de revu. Van den Heuvel plaatst zijn onderzoek 
vooral binnen een discussie uit de kunstgeschiede
nis. Hij nuanceert eerdere beschouwingen die de 
doorwerking van de Renaissance in de stede- en 
vestingbouw afmaten aan de mate waarin bepaalde 
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theoretische concepten (de 'ideale stad') in de plan
ning waren verwerkelijkt. De kern van zijn onder
zoek betreft juist de praktijk van de vestingbouw en 
de problemen die zich daarbij voordeden. Ook in 
de zestiende eeuw blijkt er al wrijving te bestaan 
tussen meer theoretisch gevormde ingenieurs en 
ingenieurs die hun kennis hebben opgedaan te
midden van het krijgsgedruis. Een belangrijke bron 
voor hun plannen en activiteiten zijn de vesting-
bouwkundige tekeningen, die in verschillende fasen 
van de aanleg werden gemaakt en waarvan Van den 
Heuvel een niet onaanzienlijk aantal heeft kunnen 
achterhalen. Als hij dan tenslotte tegen deze 
achtergrond de receptie van de Italiaan.se ideeën in 
de Nederlandse vestingbouwkundige tractaten 
beschouwt, in het bijzonder die van Simon Stevin, 
blijken deze niet zo zeer een Italiaans theoretisch 
model na te jagen, als wel bewust nieuwe wegen te 
gaan. 

In de noordelijke Nederlanden kregen de ingeni
eurswetenschappen een krachtige impuls door de 
opstand tegen Spanje. Modernisering van de vele 
verouderde vestingen was in de oorlog van levens
belang. Daartoe kon men uiteraard moeilijk een 
beroep doen op de ingenieurs in landsheerlijke 
(dus vijandelijke) dienst. Noodgedwongen kwam 
na 1572 in het noorden een eigen, inheems ingeni
eurscorps tot stand. De geschiedenis van deze 
nieuwbakken ingenieurs is nu te boek gesteld door 
Westra, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling 
als beroepsgroep. Bouwkundige aspecten blijven op 
de achtergrond. Westra's bock is wel overvloedig 
met vestingbouwkundige tekeningen geïllustreerd, 
maar een analyse daarvan blijft achterwege. Daar
entegen heeft hij met pijnlijke nauwgezetheid uit 
een groot aantal binnen- en buitenlandse archie
ven de namen van vijftig Nederlandse ingenieurs 
en de plaatsen waar zij werkzaam zijn geweest 
weten te achterhalen. Een heksetoer, als men 
bedenkt dat het hier om veel obscurere personen 
gaat dan de Italiaanse ingenieurs waar Van den 
Heuvel over schrijft. Een gebruikelijke achter
grond was metselaar, timmerman, landmeter of 
militair. Hun werk bestond aanvankelijk vooral uit 
het haastig (en goedkoop) 'oplappen' van oude 
vestingen. Pas toen de stadhouders van het belang 
van de ingenieurswetenschappen doordrongen 
raakten verwierven zij volgens Westra meer aan
zien. In 1600 kwam het tot de oprichting van een 
speciale ingenieursopleiding, de aan de universiteit 
van Leiden verbonden 'Duytsche mathematique', 
waarvoor Simon Stevin het programma schreef 
De vroege geschiedenis van deze instelling krijgt in 
het boek van Westra eindelijk de bechrijving die 
hij al zo lang verdiende (cap. 14). 

Westra's benadering biedt op zich interessante 
perspectieven. Zijn ambitie een beroepsgroep te 
beschrijven maakt hij echter niet waar. Uitein
delijk beschrijft hij het individuele wedervaren van 
een losse groep personen. Ieder die enigszins ver
trouwd is met het chaotische zestiende-eeuwse 
bronnenmateriaal zal Westra voor zijn overvloe
dige details dankbaar zijn, maar een omgevallen 
kaartenbak is het boek wel. Westra besteedt vrijwel 
geen aandacht aan het maatschappelijke kader van 
de ingenieurswerkzaamheden, zoals de verhou
ding tot de gilden; een onderwerp waar Van den 
Heuvel voor zijn ingenieurs nog wel het een en 
ander over zegt. Men moet echter in aanmerking 
nemen dat de Nederlandse wetenschapsgeschiede
nis het hier beschreven gebied, juist ook vanwege 
de enorme problemen die hier lagen, tot dusverre 
grotendeels links heeft laten liggen. 
Westra's boek nodigt uit tot verder onderzoek, 
maar legt daar ook de basis voor. Vanaf heden 
bestaat er voor het verwaarlozen van de ingenieurs 
in de wetenschapsgeschiedenis geen excuus meer. 

Rienk Vermij 

J.M. Keppel Hesselink, Beelden in de mist. De 
geschiedenis van de neurologie in capita selecta (Rot
terdam; Erasmus Publishing, 1994; Kr. 45 in de reeks 
Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen) 248 
p., ill., fl. 59,50, ISBN 90-5235-053-1 

De belangstelling voor de geschiedenis van de 
neuroweten.schappen lijkt de laatste jaren weer 
stijgende. De 'history sections' van de jaarlijkse 
vergaderingen van de American Academy of Neur
ology trekken veel publiek, in Europa bestaat sinds 
1986 een 'history club' voor neurologen, die om de 
twee jaar een bijeenkomst houden en recent werd 
in Londen het eerste Internationale Congres voor 
de Geschiedenis der Neurowetenschappen gehou
den. In Nederland werd de Sectie Geschiedenis 
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
nieuw leven ingeblazen en het tijdschrift Journal of 
the History of the Neuroscicnces ging haar derde 
jaargang in. 
Er is een aantal, meest Engelstalige, sommige Duits-
of Franstalige boeken beschikbaar om de belang
stellende in de geschiedenis der neurowetenschap
pen in te wijden. Garrisons History of Neurology is 
wellicht het meest bekende. De bekende ontdekkers 
staan er allen in genoemd, maar de onderwerpen 
worden daardoor zeer summier behandeld. Enkele 
grondiger studies beslaan een bepaalde periode uit 
de ge.schiedenis der neurowetenschappen. 
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Boekbesprekingen 

Thans ligt voor ons een Nederlandstalig boek over 
de geschiedenis van de neurologie. De toevoeging 
'in capita selecta' is zeker op zijn plaats of wellicht 
had er aan toegevoegd moeten worden 'in de 
negentiende eeuw', afhankelijk van wat men ver
staat onder 'neurologie'. De auteur geeft in het 
voorwoord aan, dat hij probeert 'een ingang te 
vinden in het proces van nosografie door een beeld 
te schetsen van de ontwikkeling van de neurologie 
door de eeuwen heen'. Hij vermeldt direct de 
beperking, dat 'vooral de periode van geboorte en 
jeugd van de neurologische kliniek' daarbij cen
traal staan en dus met name de negentiende eeuw. 
Zoals ook uit het boek blijkt, komen nauwelijks 
achttiende-eeuwse bronnen en in nog mindere 
mate vroegere bronnen aan bod. Met uitzondering 
van enkele pagina's over de neuroanatomie, de kli
nische neurologie en enkele bladzijden over de 
vroege localisatieleer, handelt het boek over de 
negentiende-eeuwse ontwikkelingen. Uiteraard 
blijven daardoor een aantal personen en werken 
van voordien onvermeld: van Johan Jacob Wepfer 
(1620-1695) bij voorbeeld wordt in het kort ver
meld dat hij de occlusie van de arteria carotis en 
vertebralis beschreef; hij is echter vooral bekend 
vanwege de eerste beschrijvingen van hemorrhagia 
cerebri als oorzaak van apoplexie. Ook Carolis 
PisD (1563-1633) gaf een belangrijke stimulans aan 
het neurologische denken. 

Toch is het accent op de negentiende eeuw niet 
geheel onterecht, aangezien in die periode de 
meeste ontwikkelingen en het ontstaan van het 
specialisme neurologie, in sommige landen tesa-
men met de psychiatrie, plaats vonden. 
Nadat in enkele hoofdstukken het ontstaan van de 
neurologische kliniek en een aantal algemene 
begrippen, zoals de localisatieleer en de reflex wor
den behandeld, volgen elf thematische hoofdstuk
ken over: epilepsie, de ziekte van Parkinson (ver
moedelijk gebaseerd op een vroeger boek van 
dezelfde auteur), de ziekte van Wilson, multiple 
sclerose, myasthenia gravis, progressieve spieratro-
fie, chorea, ataxie en paraplegic. 
De bespreking van de klinische neurologie aan de 
hand van een aantal algemene neurologische leer
boeken uit de periode 1830-1850 (Hfdst. 3) vormt 
een goed uitgangspunt. De vermelding van minder 
bekende bronnen in dit en in andere hoofdstukken 
is zeer geslaagd. Bij de beschrijving van de neuroft'-
siologie (3.2) en het neurologisch onderzoek (3.5), 
wordt Emil du Bois Reymond (1818-1896), de 
beroemde leerling van Johannes Müller(i8oi-i858) 
wat te summier genoemd. Als ontdekker van de 

zenuw actiepotentiaal en grondlegger van de elek-
trofv'siologie, behoeft deze eminente ft'sioloog wat 
meer aandacht. 
In het hoofdstuk over de localisatieleer is het goed 
enkele Nederlandse commentaren aan te treffen van 
Winkler, Stenvers en Sillevis Smit. Als 'antilokali-
sationist' worden uiteraard Goltz en Von Monakow 
genoemd, maar ontbreekt Brown-Séquard, die 
jarenlang de cluster localisatie bestreed en hierover 
regelmatig debatteerde met Charcot tijdens de ver
gaderingen van de Société de Biologie. 
Ook het hoofdstuk 'De geschiedenis van de reflex' 
(Hfdst. 5) is zeer geslaagd. Wisten de neurologen dat 
er ook een teenreflex volgens de Nederlander 
Schrijver en Bernard bestond (p.55)? 
Hoofstuk 11, 'Progressieve spieratrofie. Morbus 
Aran-Duchenne, amyotrofe laterale sclerose en de 
wortels van de HMSN-classificatie' is het meest 
uitvoerige. Aan de hand van een groot aantal lite
ratuurreferenties (138) worden de classificatie en 
het afscheiden van verschillende ziektebeelden, die 
aanvankelijk geboekt stonden onder de diagnose 
algehele verlamming, locale verlamming, kruipen
de verlamming, etc, behandeld. Aardig is ook hier 
origineel Nederlands werk aan te treffen zoals de 
dissertatie van Monchy (1855) over partiële ver
lamming aan de handen en de eerste mededeling 
in Nederland van 'Atrophic musculaire pro
gressive' door G.E.V. Schneevoogt (1814-1871), die 
meende dat een dysfunctie van de sympathicus bij 
dit ziektebeeld een belangrijke rol speelde. 
Bij de beschrijvingen van de syringomyelic en de 
daarmee regelmatig optredende 'Arnold-Chiari'-
deformatie, missen we de beschrijving van de 
Engelsman Cleland, en de vermelding dat bet toch 
voornamelijk Chiari was die zich bij de beschrij
ving van het ziektebeeld verdienstelijk heeft 
gemaakt, terwijl Arnold daartoe vrijwel niets heeft 
bijgedragen. Bij de syringomyelic en de Chiari-
malformatie behoort ook de spina bifida genoemd 
te worden, met de mooie beschrijvingen van Nico-
laas Tulp (1593-1674) en de bekende gedetailleerde 
figuur (Observationes Medicae, 1641). 
Ondanks een aantal schoonheidsfoutjes, die soms 
toch wat hinderlijk zijn (bv. Canabis i.p.v. Caba-
nis, die stierf in 1808 i.p.v. 1818 en Du Bois Ray
mond i.p.v. Du Bois Reymond, Déjerine i.p.v. 
Dejerine, Von Helmholz i.p.v, Von Hcimholtz) is 
in het geheel bezien Beelden in de mist een zeer 
geslaagde l'doemlezing geworden. 

P.J. Kochler 
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