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VARIA 

ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS, HISTORISCHE 
ECOLOGIE 

Myrlani Daru 

Met het tweede nummer van jaargang 1 (1996) van 
het Tijdschrift voor Ecologische Gcscliicdcnis wordt 
de multidisciplinaire karakter van het tijdschrift en 
het vak bevestigd. Deze keer minder nadruk op 
milieu en meer op natuur. Hoofdredacteur Erik 
Thoen vat in zijn editoriaal de inhoud als volgt 
samen: 'Een en ander verklaart de keuze van de 
illustratie op de kaft: deze keer geen vervuilend 
afv-al, maar een afbeelding van een voor sommige 
lezers misschien verrassende plant, de rode klaver. 
Dit voedergewas werd vanaf de zeventiende eeuw 
in Vlaanderen en vanaf de achttiende eeuw in Ne
derland massaal verbouwd als gedeeltelijke oplos
sing voor het toenmalige tekort aan mest in de 
landbouw, zoals door historicus en landbouwinge
nieur Jan Bieleman in zijn artikel wordt beschre
ven. Verrassend is ook de bijdrage van bioloog
archeoloog Anton Ervynck e.a., die aantonen hoe 
resten van planten en dieren, die als minuscule, 
vaak microscopisch kleine resten, soms eeuwenlang 
in het bodemarchief bewaard lagen, ons ook veel 
kunnen leren over de evolutie van de leefomgeving 
van de mens en zijn activiteiten in het verleden. Ten 
slotte illustreren Guido Tack e.a. hoe de historische 
evolutie van een recent landschap, in dit geval het 
Bos t'Ename, in de buurt van de Vlaamse stad Ou
denaarde, op uitermate interdisciplinaire wijze kan 
worden bestudeerd.' 

Alhoewel het tijdschrift leesbaar moet blijven 
voor een breed publiek, is besloten te streven naar 
een referenten-opzet om het wetenschappelijk ni
veau te handhaven. Om het tijdschrift een Insti
tutioneel duurzaam kader te geven, is de Vereniging 
voor Ecologische Geschiedenis opgericht. Deze ver
eniging staat open voor leden uit verschillende lan
den. Zij is vanaf nummer twee de uitgeefster van het 
Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis. De redactie 
is ook uitgebreid met een Nederlandse historisch 
ecoloog. Ook dit jaar wordt de samenwerking met de 
Stichting Net Werk voor de geschiedenis van hygiëne 
en milieu voortgezet, maar de abonnementen zijn na 
de aanloopperiode van het TvEG ontkoppeld. Het 
contactblad Nel Werk met actualiteiten en bibliogra
fische signalementen heeft een frequenter verschij
ningsritme dan het Ti'EG, het lopend nummer is 55, 
het contactblad verschijnt nu al meer dan tien jaar 
en is nog steeds een zeldzaamheid in Europa. 

De Vlaams-Nederlandse samenwerking wordt ver
der onderstreept door de buitendag op 24 april van 
de al langer bestaande werkgroep voor historische 
ecologie, met een excursie naar het in het tweede 
nummer van het Tijdschrift voor Ecologisclie Ge~ 
sc/j/crfefiis besproken Bos t'Ename. Dit bos werd in 
de Hoge Middeleeuwen verworven door de Be
nedictijnerabdij van Ename. Zij hebben het beheer 
van het bos nauwkeurig vastgelegd. Het bos werd 
beheerd als hakhout met overstaanders. Het hui
dige bos draagt nog steeds kenmerken van deze 
geschiedenis. 

Voor meer informatie over de WLO-Werkgroep 
Historische Ecologie kan men zich wenden tot de 
secretaris, loep Dirkx, DLO-Staring Centrum, Post
bus 125, 6700 AC Wagcningen. Tel: 0317-474407, fiix: 
0317-424812, E-mail: g.h.p.dirkx^sc. dlo.nl 

Voor abonnementen en informatie betreffende 
het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis kan 
men zich wenden tot de administratie: Groot Brit-
tanniëlaan 43, B 9000 Gent, tel: 0032-9 223 70 65, 
fax: 0032-9 223 97 38. De abonnementsprijs voor 
het tijdschrift bedraagt ƒ 25,00 voor individuele 
abonnementen, ƒ 35,00 voor instellingen en biblio
theken te storten op rekeningnummer 21.21.73.510 
van de Triodos Bank te Zeist (gironummer van de 
bank 4385104) ten name van Tijdschrij't voor Eco
logische Geschiedenis, B 9000 Gent. 

Het adres van de Stichting Net Werk is Winse-
lerhüf 56, 5625 LZ Eindhoven, tel: 040-2423814, fax: 
020-2480794, E-mail: nidaru@iaehv.nl. Voor het 
ontvangen van het contactblad kan men ƒ 25,00 
storten op giro 3653910 ten name van de penning
meester, Net Werk, Rotterdam. 

CHEMISCHE TECHNIEK 

Ernst Homburg 

Buiten de kleine kring der chemiehistorici zuilen 
wellicht slechts weinigen bemerkt hebben dat de 
European Science Foundation (ESP) de afgelopen 
drie jaar een groots opgezet stimuleringsprogram
ma geëntameerd heeft over The Evolution of Chem
istry in Europe, /7<S9-!939. Het is dan ook op zijn 
plaats daarover meer te vertellen; vooral ook omdat 
dat ESF-programma een enorme stimulans bete
kend heeft voor de productie van chemiehis-
torfsche publicaties en voor de internationale 
samenwerking op dit gebied. Ku reeds kan gezegd 
worden dat de doelen die de ESE zich stelde -
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bevordering van het onderzoek; netwerkvorming; 
bevordering van internationale mobiliteit; creatie 
van een gemeenschap van onderzoekers op Euro
pese schaal - in belangrijke mate gehaald zijn. 
Bijzonder was vooral de breedte van de Europese 
participatie in het programma. Naast de gebruike
lijke grote groepen Britse, Franse en Duitse weten
schapshistorici, was er een opvallend grote deelna
me uit Zuid-Europa (m.n. Spanje en Italië), terwijl 
ook onderzoekers uit Oost-Europa (Litouwen, Po
len, Hongarije) niet ontbraken. 

Binnen het onder leiding van Christoph Meinel 
(Regensburg; voorzitter) en Gérard Darmon 
(Straatsburg; secretaris) staande programma zijn 
over vier deelthema's workshops georganiseerd: I. 
Communication in Chemistry (coördinatoren: Ber-
nadette Bensaude-Vincent (Parijs), Eerdinando Ab-
hri (Siena), Anders Lundgren (Uppsala)), II. The 
Müking of the Chemist (coördinatoren: David 
Knight (Durham), Helge Kragh (Oslo)), III. Liih-
omtories (coördinatoren: Ana Luisa Janeira (Lis
sabon), Javier Ordonez (Madrid), en IV. Strategies 
ofChetnical Industrialization (coördinatoren: Ro
bert Halleux (Luik), Ernst Homburg (Maastricht), 
Harm Schroter (Hamburg)). De bijdragen aan 
twee workshops zijn reeds in druk verschenen: B. 
Bensaude-Vincent en F. Abbri (red.), Lavoisier in 
Europeiin Context: Negotiating a New Language for 
Chemistry (Canton, MA 1995) en [R. Halleux 
(red.)], 'Strategies of Chemical Indu.strialization 
from Lavoisier to Bessemer' als special issue van de 
Archives Internationales d'Histoire des Sciences vol. 
46, nr. 136 (juni 1996). Veel meer bundels zijn nog 
onderweg. Als voorbeelden noem ik: een boek over 
het ontstaan van het beroep van chemicus in de 
negentiende eeuw, onder redactie van Knight en 
Kragh; een special issue van Centaurus over de che
micus in de twintigste eeuw (red. Kragh); een bun
del over de geschiedenis van de chemie van de 
natuurlijke kleurstoffen, onder redactie van Robert 
Fox en Agusti Nieto-Galan; idem over de geschie
denis van het chemische laboratorium (red. Mei
nel); en over het chemische leerboek in de negen
tiende eeuw (red. Bensaude-Vincent en Lundgren); 
en twee boeken over de chemische industrie tussen 
1850 en 1940 die bij Kluvver zullen verschijnen (red. 
Schröter, Tony Travis en Homburg). 

Bij het deelprogramma over de chemische tech
niek en de chemische industrie kozen de organisa
toren ervoor het industrialisatieproces chronolo
gisch te behandelen (1789-1856, van Lavoisier tot 
Bessemer; 1850-1918, chemische technologie in de 
Tweede Industriële Revolutie; 1900-1940, determi
nanten in de evolutie van de chemische industrie), 
waardoor steeds per periode de ontwikkelingen 
binnen verschillende landen met elkaar zouden 

kunnen worden vergeleken. Terugkijkend op de 
verschillende workshops moet geconstateerd wor
den dat dit comparatieve aspect niet echt uit de 
verf gekomen is. Voor een deel was de onderwerp
keuze van de deelnemers daar debet aan, maar een 
andere reden wordt zeker gevormd door de grote 
verschillen die er binnen Europa bestaan wat 
betreft de kwaliteit en kwantiteit van de chemisch-
technische historiografie. Koploper is ongetwijfeld 
Groot-Brittannic, terwijl een land als Frankrijk ver 
achterblijft. Zelfs de geschiedenis van de Duitse 
chemische techniek is misschien wat onderontwik
keld, gemeten aan het grote belang van Duitse che
mische bedrijven gedurende de laatste anderhalve 
eeuw. Desondanks was er voldoende interessants te 
beleven. 

Op de workshop over de (eerste) Industriële 
Revolutie - gehouden in Luik op 7-9 april 1994 -
groeide het vraagstuk van de rol van de wetenschap 
in deze revolutie tot het centrale thema uit. Slechts 
enkele onderdelen van de chemische industrie 
waren leidende sectoren in die omwenteling op 
industrieel gebied: de zwavelzuur-, soda- en salpe
ter-industrie (o.a. behandeld door Anne-Claire 
Déré, Jean-Paul l^aviet en Patrice Bret), de verfstof
fen-industrie en ververij (o.a. Nieto-Galan en Luisa 
l^olza) en de metallurgische industrie (Halleux, 
Gérard Emptoz en Claus Priesner). In al deze sec
toren zorgde wetenschappelijke kennis voor nieuwe 
inzichten en voor het suggereren van procesverbe
teringen. Toch lijkt, met uitzondering van de soda-
industric, de uiteindelijke economische relevantie 
van de nieuwe inzichten betrekkelijk gering ge
weest te zijn. Radicale technische vernieuwingen 
gesuggereerd door de wetenschap waren veelal niet 
levensvatbaar (b.v. loodwit), slechts in kleine incre-
mentele verbeteringen werkten wetenschappelijke 
inzichten praktisch door. 

De tweede workshop, die plaatsvond in Maas
tricht op 23-25 maart 1995, kende drie thematische 
zwaartepunten: industrialisatiepatronen in ver
schillende landen (o.a. Paulo Amat over Italië, 
Hans Styhr Petersen over Denemarken, Roman 
Mierzecki over Polen, Schröter over Engeland), de 
interactie tussen de chemische professie en het 
industrialLsatieproces (o.a. Jim Donnelly over 
Engeland, Lundgren over Zweden, Carsten Rein-
hardt over BASF), en de milieugevolgen van de 
industrialisatie (o.a. Sarah Wilmot over Engeland, 
hxne Andersen over Duitsland). Daarbij was de 
sessie over de milieuproblematiek ongetwijfeld het 
beste en meest innovatieve onderdeel van de 
workshop. Lange tijd kwamen de milieuaspecten 
van het indu.strialisatieproces niet of nauwelijks 
aan bod in de (economische en technische) ge
schiedenis van de chemie. Wilmot en Andersen 
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wisten echter overtuigend aan te tonen dat die 
aspecten een integraal onderdeel van dat proces 
geweest zijn. Ze hebben grote gevolgen gehad voor 
zowel de economische ontwikkeling van de chemi
sche industrie als voor de ontwikkeling en ideo
logie van de chemische professie. Daarnaast vond 
ik de verschillen in industrialisatiepatroon tussen 
de Europese landen bijzonder interessant. Locale 
factoren - waaronder aanwezige bodemschatten en 
de aard en omvang van de overige industrietakken 
- blijken een allesoverheersende rol gespeeld te 
hebben. Hoe triviaal dit ook moge zijn, in de eco
nomische geschiedenis wordt dit maar al te vaak 
vergeten als men de aard en omvang van de negen
tiende eeuwse chemische industrie meet aan het 
'Britse model'. 

Opvallendste kenmerk van de derde workshop, 
te Straatsburg op 3-4 oktober 1996, was ongetwij
feld de sterke vertegenwoordiging vanuit de hoek 
van de bedrijfsgeschiedenis. Op de eerste twee 
workshops maakten chemie- en techniekhistorici 
de dienst uit. Ondanks pogingen in die richting, 
bleek het voor de organisatoren moeilijk te zijn 
bedrijfshistorici te vinden die goed thuis waren op 
het gebied van de chemische industrie van de ne
gentiende eeuw (uitzonderingen waren Daviet en 
Schröter). Voor de twintigste eeuw deed zich dit 
probleem niet voor. De confrontatie tussen beide 
groepen historici was boeiend; of het echter ook 
vruchtbaar was moet de toekomst nog uitwijzen, 
want beide groepen spreken een verschillende taal 
en hebben hun eigen blinde vlekken. Voor de be
drijfshistorici (o.a. lacoL') Tanner over Zwit.serland. 
Rolf Petri over Italië, Nuria Puig over Spanje, Alice 
Teichova over Oost-Europa) waren de chemie en 
de techniek vaste gegevens die niet werden gepro
blematiseerd, voor de chemie/techniek-historici 
(o.a. Carsten Reinhardt over BASF, Peter Morris 
over de acetyleen-chemie. Geert Somsen over 
Nederland) gold min of meer het omgekeerde. 
Toch is naar mijn oordeel de situatie niet symme
trisch. Onder chemie- en techniekhistorici is er. 
meen ik, meer oog voor de sociale context van 
oordelen en uitspraken, dan bij vele bedrijfshisto
rici het geval is. Dit meer reflectieve karakter van 
de wetenschaps- en techniekgeschiedenis maakt 
dat, in principe, ook met economische gegeven
heden rekening gehouden kan worden. De objecti
verende traditie binnen de economische- en be
drijfsgeschiedenis heeft echter maar weinig oog 
voor de betekenisflexibiliteit van wetenschap en 
techniek. Waar mijn voorkeur naar uitgaat moge 
duidelijk zijn, 

In septemtier 1997 wordt in Delphi het ESF-
programma The Evolution of Chemistry in Europe, 
178^-19^^9 afgesloten met een gemeenschappelijke 

workshop van alle vier de deelprogramma's. Daar 
zullen ongetwijfeld plannen gesmeed worden om 
te zorgen dat de nu ontstane Europese netwerken 
ook in de toekomst hun vitaliteit zullen behouden. 
De ESE zelf heeft inmiddels al weer een nieuw 
wetenschapshistorisch stimuleringsprogramma ge
start. Dit keer over de rol van waarneming en af
beelding in de wetenschap tussen 1600 en 1800. 
Voor inlichtingen wende men zich tot Dr. Gérard 
Darmon, European Science Foundation, 1 quai 
Lezay-Marnésia, 67080 Strasbourg Cedex, Frankriik. 

EPACT: EEN CD-ROM CATALOGUS VAN WE-
TENSCHAPPELIjKE INSTRUMENTEN UIT DE 
LATE MIDDELEEUWEN EN DE RENAISSANCE 

Rob van Gent 

In de zomer van 1996 is een Europees samenwer
kingsproject gestart om ruim duizend weten
schappelijke instrumenten uit de late middeleeu
wen en de Renaissance uit een aantal belangrijke 
museale collecties te inventariseren en te beschrij
ven. Deze instrumenten uit de premoderne tijd 
tonen ons de stand van de wetenschap op een be
langrijke moment in de Europese culturele ge
schiedenis. 

De Renaissance wordt wel gekenmerkt als een 
periode waarin de wetenschap zowel naar het ver
leden als naar de toekomst blikte. Enerzijds bracht 
de val van Constantinopel in 1453 een grote stroom 
van Byzantijnse geleerden en Griekse handschriften 
naar West Europa op gang waardoor de weten
schappelijke werken van antieke Griekse geleerden 
zoals Aristoteles, Euklides, Ptolemaeus en vele an
deren, die tot dan alleen via .Arabisch-Latijn.se ver
talingen beschikbaar waren, voor het eerst in de 
oorspronkelijke taal gedrukt en gelezen konden 
worden. Anderzijds luidde de ontdekking van de 
Nieuwe Wereld een grote doorbraak in de geogra
fie en in de cartografie in die talloze handwerks
lieden stimuleerde tot het ontwikkelen en maken 
van nieuwe instrumenten waarmee zeelieden de 
wereldzeeën veiliger konden bevaren en de nieuwe 
continenten beter konden opmeten. 

De voor dit project bestudeerde verzameling van 
toegepaste instrumenten, die vanwege hun veelal 
geometrische aard in die tijd gewoonlijk als 'ma
thematische instrumenten' werden omschreven, 
omvat wiskundige, sterrenkundige, tijdrekenkun-
dige, zeevaartkundige, landmeetkundige, sterk-
tebouvvkundige en metrologische instrumenten. 
Typische instrumenten uit deze categorieën zijn 
landmeetkundige en cartografische tekeninstru
menten, astrolabes, zonnewijzers, graadstokken, 
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kompassen, hellingsmeters voor kanonnen, leng-
te.standaarden en standaardgewichten. 

.A-lleen instrumenten van Europese herkomst 
(met uitzondering van die uit Byzantium en 
Moors Spanje) en van instrumentmakers die vóór 
1600 zijn opgeleid, komen voor het project in aan
merking. Deze datum is uitdrukkelijk zo gekozen 
opdat instrumenten zoals bijvoorbeeld de kijker, 
de microscoop, de barometer en de luchtpomp -
instrumenten waarmee de 'nieuwe wetenschap' 
werd ingeluid - buiten beschouwing blijven. 

De samenwerkende musea aan dit project, dat 
met geld van de Europese Gemeenschap wordt ge
financierd, zijn het Museum for the History of 
Science in Oxford (ca. 800 instrumenten), het Mu-
seo di Storia della Scienza in Florence (ca. 350 in
strumenten), het British Museum in Londen 
(ca. 200 instrumenten) en het Museum Boerhaave 
in Leiden (ca. 30 instrumenten), l^e voor dit pro
ject gekozen naam EPACT is enerzijds ontleend aan 
de middeleeuwse tijdrekenkunde (de epnct is een 
hulpgrootheid voor het bepalen van de maanfase 
waarmee ondermeer de Paasdatum werd vastge
legd) en verwijst anderzijds naar het feit dat het een 
Europees samenwerkingsproject is (E = Europees + 
het Engelse 'pact' = overeenkomst). 

De resultaten van dit onderzoek zullen in eerste 
instantie in een meertalige CD-ROM catalogus 
gepubliceerd worden (gereed eind 1998). Bij even
tuele latere edities kunnen zowel illustraties uit 
handschriften en gedrukte bronnen als soortgelij
ke instrumenten uit de collecties van andere 
musea toegevoegd worden. Tevens wordt erover 
gedacht om deze gegevens via het Internet be- • 
schikbaar te stellen. 

lAN DE VVITT, WISKUNDIGE EN STAATSMAN 

Teun Koetsier 

Op donderdag 3 april 1997 vond tijdens het te Wage-
ningen gehouden 32ste Nederlands Mathematisch 
Congres het symposium Jan de Witt, Wiskundige en 
Staatsman plaats. Jan de Witt (1625-1672) was niet 
alleen Raadpensionaris van de Staten van Holland, 
maar, en dat is minder bekend, ook een uitstekend 
wiskundige. 

Het symposium werd door het Landelijk Werk-
contact voor de Geschiedenis en de Maatschap
pelijke Functie van de Wiskunde, dat het organi
seerde, opgedragen aan Prof Dr. .Albert Grooten-
dorst als blijk van grote waardering voor zijn 
wetenschappelijk werk en zijn vele organisatorische 
werkzaamheden op het gebied van de wiskunde en 
de geschiedenis van de wiskunde. Directe aanleiding 
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tot het organiseren van het symposium was het ver
schijnen van een door Albert Grootendorst bezorg
de vertaling van het eerste boek van De Witts 
Elementa Curvarum Linearum, een boek over kegel-
sneden, voorzien van een uitvoerig apparaat (inlei
ding, samenvatting, noten, uiteenzetting van de ver
eiste historische en wiskundige voorkennis). 

Het symposium werd geopend door Prof Dr. 
Pieter Rietbergen met een voordracht waarin hij 
aan de hand van een aantal voorbeelden - De 
Groot, Hudde, Witsen en ook De Witt - aantoon
de, dat de combinatie van enerzijds wetenschappe
lijke interesses en anderzijds politiek-bestuurlijke 
bezigheden, die wij sedertdien steeds meer geschei
den zijn gaan zien, in de zeventiende eeuw heel 
normaal was. Rietbergen betoogde onder meer dat 
in het zeventiende-eeuwse Nederland de belang
stelling voor de wiskunde voortkwam uit de in 
brede kring bestaande overtuiging dat wiskundige 
kennis van grote economische betekenis is. Zijn 
betoog werd ondersteund door dat van Dr. Ida 
Stamhuis. Zij zette uiteen dat het in 1671 versche
nen wiskundige tractaat Waarderije van Lyfrenten 
naer Proportie van Losrenten van de hand van De 
Witt niet alleen een belangrijke wetenschappelijke 
verhandeling was, maar in de eerste plaats een 
advies aan het parlement in een discussie over de 
vraag hoe de schatkist het best gevuld kon worden. 
Hel boekje is een van de eer.ste verhandelingen 
over levensverzekeringswiskunde: De Witt verge
lijkt onder bepaalde veronderstellingen een lijfren
te met een losrentc. Bij beide leent de overheid een 
bepaald bedrag en bij beide wordt jaarlijks een 
rente uitgekeerd. Het verschil is dat bij een losrente 
na een bepaald aantal jaren ook het bedrag van de 
lening moet worden afgelost, terwijl bij een lijfrente 
alleen rentebetaling plaats vindt en dat net zolang 
tot een bepaald lijf (een van te voren aangewezen 
persoon) is overleden. De conclusie van De Witt is 
dat de overheid, uitgaande van de bestaande rente
percentages, lijfrentes diende uit te schrijven. 

In het tweede deel van het symposium besprak 
Dr. Jan Hogendijk de wiskundige context waarin De 
Witts Elementa verscheen. De Elementa werd niet 
geschreven om maatschappelijke problemen op te 
lossen. Het is veeleer een bijdrage aan de grondsla
gen van de wiskunde. Hogendijk betoogde dat De 
Witt met het eerste deel een bewuste poging heeft 
gedaan om het moeilijk leesbare standaardwerk over 
kegelsneden, de hoeken 1 tot en met 4 van de Conica 
van de hand van de Griek .Apollonius (ca. 200 v. 
Chr.), te vervangen door een veel doorzichtiger werk. 
Hogendijk gaf een systematische vergelijking van de 
resultaten van .Apollonius en die van De Witt. Hij 
kwam tot de conclusie dat de opzet van De Witt veel 
eenvoudiger is, maar dat ook bepaalde aantrekkelijke 
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aspecten van de opzet van Appolonius, zoals de ana
logie tussen ellips en hyperbool, verloren gaan. 
De slotvoordracht werd gehouden door Albert 
Grootendorst. Hij ging nader in op het eerste deel 
van de Elementa. Apollonius definieert de kegelsne
den letterlijk als sneden van een kegel met een vlak. 
De Witt daarentegen definieert ze op louter plani-
metrische wijze, zonder enig ruimtelijk lichaam in 
beschouwing te nemen. Zo'n zuiver planimefrische 
definitie was voor de ellips al in de oudheid bekend: 
als van een lijnstuk met vaste lengte de uiteinden elk 
op een vaste rechte bewegen, dan beschrijven de 
punten die op (het verlengde van) het lijnstuk zijn 
gelegen alle een ellips. Het originele van De Witt ligt 
er onder meer in dat hij aangeeft hoe op analoge 
wijze ook een parabool of een hyperbool kan wor
den beschreven. 

Jan de Witt, Elementa Curvarum Linearum. Liber 
Prinnis. Tekst, met vertaling, inleiding en commen
taar door A.W. Grootendorst. Amsterdam: CWT, 
1997, ISBN 90-6196-472-50C 

ACTUALITEITEN 

Historische rubriek De Volkskrant. 
De Volkskrant is vanaf de eerste week van april 1997 
gestart met een wekelijkse (maandag)pagina met 
als voorlopige titel 'De actualiteit van de hi.storie'. 
Op deze pagina worden zaken die in de actualiteit 
zijn nader uitgediept wanneer zij een duidelijke, of 
op het eerste gezicht niet zo duidelijke, link met de 
geschiedenis hebben. 

Indien u meent voor een breder publiek interes
sant historisch materiaal te hebben, neem dan con
tact op met Redactie Historische Pagina, t.a.v. de 
heer H.Z. Strabbing, De Volkskrant, Postbus 1002, 
1000 B.A Amsterdam; tel: 020-5619222; fax: 020-
5626289. 

Historical research program Japan and the 
Netherlands 
De Japanse ambassade in Nederland en het Rijks
instituut voor Oorlog.sdocumentatie (RIOD) zijn 
in 1995 begonnen met samenwerking ter uitvoering 
van een vijfjarig Support Program of Historical 
Research between Japan and the Netherlands. Een 
deel van de gelden is bedoeld voor het verlenen 
van subsidie aan concrete projecten voor het verza
melen van documenten en wetenschappelijk on
derzoek betreffende de geschiedenis van de relaties 
tussen Japan en Nederland. Instellingen, onder
zoeksgroepen en individuen kunnen een aanvraag 
indienen. Aanvragers kunnen deze rechtstreeks 
indienen bij het aan het RIOD verbonden secreta
riaat. Nadere informatie over de verschillende pro

gramma's en aanvraagprocedures is verkrijgbaar 
bij het secretariaatsbureau, RIOD, Herengracht 
346, 1016 GC Amsterdam; tel: 020-4220080. 

Het Groene Goud 
Tijdens de zomertentoonstelling 'Het Groene Goud' 
staat in het Leidse Museum Boerhaave het planten-
rijk centraal. De tentoonstelling brengt de relatie 
mens-plant in beeld door een keur aan voorwerpen 
en producten. Daarbij krijgen vooral de zeventiende 
en de negentiende eeuw uitgebreid de aandacht. 

De zeventiende eeuw bracht Nederland welvaart, 
aanzien en culturele en intellectuele bloei. Door de 
zeevaart maakte de bevolking kennis met de onge
kende producten zoals kaneel, cacao, nootmuskaat, 
koffie, thee en tabak. De werknemers van de 
Verenigde Oostindische Compagnie verzamelden 
alles wat hun bijzonder voorkwam. Daarbij ging het 
niet uitsluitend om commercieel gewin. In het 
vaderland werden de nieuwe gewassen bestudeerd, 
beschreven, getekend en soms zelfs gekweekt. 

In contrast met deze uitzonderlijke periode staat 
de negentiende eeuw. Leek in de Gouden Eeuw de 
natuur bijna een onuitputtelijke bron, nu werden 
pogingen ondernomen om diezelfde natuur te over
treffen. De van oorsprong exotische aardappel was 
volksvoedsel geworden. Voor de rietsuiker kwam de 
bietsuiker. Landbouwmethoden trachtte men te ver
wetenschappelijken om daarmee opbrengsten te ver
groten. In laboratoria werden middelen tegen oogst-
bedreigendc plantenziekten gezocht. Rond 1900 leek 
zelfs de mogelijkheid al heel dichtbij om erfelijke 
eigenschappen van gewassen te manipuleren. 

Er is op de tentoonstelling veel te zien èn te rui
ken, er zal een groot aantal geurende producten 
worden gepresenteerd. Met name koffie, tabak, 
kaneel, kruidnagel en cacao zullen iets van de volle 
pakhuizengeur doen herleven. 

De tentoonstelling presenteert vooral een histo-
ri.sch beeld, de Hortus Botanicus van de Rijksuni
versiteit Leiden levert de rijkdom aan planten waar 
het allemaal om gaat. Om de tijdelijke twee-een-
heid tussen het museum en de Hortus Botanicus te 
benadrukken, is er een speciale wandeling door de 
tuin gemaakt. Gedurende de tentoonstelling is er 
een gemeenschappelijk toegangsbiljet verkrijgbaar. 

De tentoonstelling 'Het Groene Goud' is nog 
tot 19 oktober 1997 te zien in het Museum Boer
haave te Leiden (Lange St. Agnietenstraat 10). 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00, 
zon- en feestdagen 12.00-17.00, 's maandags en 3 
oktober gesloten. De Hortus Botanicus is te vin
den aan het Rapenburg 73. Openingstijden maan
dag t/m zaterdag 9.00-17.00, 's zondags 10.00-
17.00, 3 oktober gesloten. 
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Varia 

Een nieuwe reeks speer en J. SchuUer tot Peursum-Meijer getiteld 
Op 4 mei 1998 zal het 190 jaar geleden zijn, dat Wetenschap en wereldvrede, is op 28 april officieel 
Koning Lodewijk Napoleon het Koninklijk Insti- aangeboden tijdens de Verenigde Vergadering van de 
tuut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone KNAW. Er wordt naar gestreefd jaarlijks ten minste 
Kunsten heeft ingesteld, waaruit later, in 1851, de één deel aan de reeks toe te voegen. 
Koninklijke .Akademie van Wetenschappen is voort
gekomen. Besloten is tot een bewerking van het bis- Rectificatie 
torische bronnenmateriaal uit de archieven van de In het Varia-artikel 'Geneeskunde op Methodische 
Akademie en de resultaten daarvan uit te geven in grondslag: de "Acute en Chronische Ziekten" van 
een nieuwe reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van Cealius Aurelianus' geschreven door Philip J. van 
de Koninklijke .Akademie van Wetenschappen'. De der Eijk [Gewina 2a'i) ontbrak in de lijst van deel-
geschiedenis van het Instituut en van de Akademie nemers aan het colloquium te Lausanne (28 tot 30 
wordt in de publicaties in deze reeks belicht tegen de november) de naam van Dr. H.F.J. Horstmanshoff 
achtergrond van de wetenschapsbeoefening in Ne- (Rijksuniversiteit Leiden) die onder de titel 'Les 
derland in de negentiende en twintigste eeuw. Het emotions dans l'oeuvre de Caelius Aurelianus' een 
eerste boek in de reeks, van de hand van W. Otter- bijdrage leverde. 

MEDEDELING VAN HET GENOOTSCHAP 
jaarverslag van de secretaris over 1996 

De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 20 april te Utrecht. De bijeenkomst werd door 50 personen bijge
woond. Er werden voordrachten gehouden door mw.dr. P. Faassc, prof dr. R. Vos, dr. TW. van Heiningen, ir. 
F.I. Dijksterhuis, mw. D. Mehos en inw.drs. N. Kiiols. Tijdens de huishoudelijke vergadering werd afscheid 
genomen van de bestuursleden mw.dr. H. Marland en mw.dr. LH. Stamhuis. .Als nieuwe bestuursleden werden 
mw.drs. N. Wiegman en dr. J.A. van Maanen gekozen. 

Op 28 september 1996 werd in Utrecht een studiemiddag gehouden onder hel motto 'Een beetje Newton voor 
klas vier?' over 'de geschiedenis der natuurwetenschappen in relatie tot het in 1998 in te voeren schoolvak 
Algemene Natuurwetenschappen'. De bijeenkomst werd bijgewoond door 20 personen. Voordrachten werden 
gehouden door mw.drs. M. Kapteijn, drs. P.M.N. Eldering en drs. B. van Beek. Een verslag hiervan is versche
nen in Gewina 19 (1996), nr. 4, 342-343. 

De najaarsbijeenkomst werd georganiseerd te zamen met Zuid-Gcwina. Zij werd gehouden op 19 oktober 1996 
in het Africamuseum te Tervuren, België, en werd bijgewoond door 30 personen. Het thema was 'Wetenschap 
in de koloniën'. Er werden voordrachten gehouden door dr. D. 'Lhijs van den Audenaerde, dr. J. van Goor, dr.ir. 
P.H. van der Brug, mw.dr. .A. de Knecht-van Eekelen, profdr. E. van Marck, mw.ir. M. Leidelmeijer en dr. 1̂ . 
Huylebrouck. 

Gewina. Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskuiule, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek ver
scheen met 360 bladzijden in vier afleveringen. Het vierde nummer van de jaargang 1996 was een 160 bladzij
den tellend themanummer met als titel Om de verdeling van de zorg. Beroepsprofdering in de Nederlandse 
gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eeuw, onder redactie van .A. de Knecht-van Eekelen en N. 
Wiegman. 

Eind 1996 verschenen de .Acta van het 13e Benelux-congres te Echternach (5-7 oktober 1995): Jos. A. Massard, 
éd., L'IIomme et la Tcrre/Mens en .Aarde/Mensch und Erdc, Actes du 13e Congres Benelux d'Histoire des 
Sciences, Echternach 1995 (Luxembourg, 1996; Numero spécial du Courrier de l'Éducation Nationale), 280 blz. 
Bij vergissing is in het Jaarverslag over 1995 [Gewina 19 (1996), nr. 4, 353) onvermeld gebleven dat ook dr. J. 
Massard op het I3e Beneluxcongres een voordracht heeft gehouden. 

Het contact met de zusterorganisaties kreeg vorm in de realisering van de najaarsvergadering 1996, de voorbe
reidingen voor het Beneluxcongres 1998 in België en het gezamenlijk congres met de Duitse Gesellschaft für 
Wi.ssenschaftgeschichte in Amsterdam van 21-23 niei in 1998. 

Het bestuur van GeWiNa kwam in 1996 vijfmaal bijeen. 

Het Genootschap telde eind december 1996 487 leden (inclusief creleden, corresponderende leden en student
leden). 


