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BOEKBESPREKINGEN 

D.C. Lindberg, Pioniers vmi de westerse wetenschap. 
De Europese wetenschappelijke traditie in filosofi
sche, religieuze en institutionele context, 600 v.C-
14S0 n.C. (Amsterdam: Boom 1995) 433 pp., ill., 
ƒ 65,00, ISBN 90-5352-155-0. 

Aan detailstudies op het gebied van de weten
schapsgeschiedenis is geen gebrek; aan goede over
zichtswerken wel. Juist omdat tegenwoordig zoveel 
geleerden uit zo diverse disciplines op dit terrein 
werken, is er behoefte aan een betrouwbare gids 
die zicht geeft op de grote lijnen en de samenhang, 
zonder nochtans de details te verwaarlozen. Wie 
zo'n gids zoekt voor de Grieks-Romeinse Oudheid 
en de Middeleeuwen kan veilig koersen op het 
kompas van Lindberg. 

David C. Lindberg is hoogleraar in de middel
eeuwse wetenschapsgeschiedenis aan de Universi
teit van Wisconsin, Madison, USA. Hij heeft zijn 
sporen vooral verdiend met studies op het gebied 
van de optica. Bekend is de door hem geredigeerde 
bundel Science in the Middle Ages (Chicago 1978). 

Het hier besproken boek is een vertaling van 
The beginnings of Western science. The European 
scientific tradition in philosophical, religious and 
institutional context, 600 B.C. to A.D. 1450 (Chi
cago, Illinois, U.S.A.: University of Chicago Press 
1992). Helaas kan ik over de Nederlandse uitgave 
niet zo lovend zijn. Het boek is slecht vertaald en 
slecht gecorrigeerd. Behalve door vertaalfouten 
wordt het overigens fraai uitgevoerde en royaal 
geïllustreerde boek door taalfouten, spelfouten en 
drukfouten ontsierd. Het begint al met de titek 
waarom 'Pioniers'? Blijkbaar vond de uitgever dat 
beter klinken dan gewoon: 'Het begin'. 'Pioniers' 
doet echter denken aan ouderwetse biografische 
wetenschapsgeschiedenis, zonder aandacht voor de 
maatschappelijke en intellectuele context, en dat is 
nu juist wat dit boek uitdrukkelijk niet wil zijn. 
Bovendien gaat de term pioniers uit van een ach
terhaalde evolutionistische opvatting van de weten-
.schapsgeschiedenis. 

Er staan erg veel echte vertaalfouten in de tekst. 
Wat bijvoorbeeld te denken van het woord 'natuur
geschiedenis' in de titel van hoofdstuk 13? Bedoeld is 
natuurlijk het vak 'natural history', dat vroeger in 
Nederland 'natuurlijke historie' heette en tegen
woordig 'biologie' wordt genoemd. Ik was bijzonder 
gespitst op de vertaling van science, in het Engels 
doorgaans 'natuurwetenschappen' aanduidend, 

soms ook 'wetenschap' in het algemeen. Dat gaat 
inderdaad weleens mis, met alle begripsverwarring 
vandien. Nog enkele voorbeelden. Een 'anatomist' 
is wat wij in het Nederlands een anatoom plegen te 
noemen. 'Hesiodes' en 'Heraclites' hebben nooit 
bestaan, de dichter Hesiodus en de filosoof Hera-
clitus wel. Het gaat hier niet om incidentele vergis
singen, maar om consequente fouten, die tot in het 
register worden volgehouden. Als van Aristoteles 
wordt gezegd dat hij 'zich verlaatte', betekent dat 
heel iets anders dan wanneer wordt gezegd dat hij 
zich op iemand verliet; ook die fout komt herhaal
delijk voor. 

De noten en de bibliografie zijn in dit handboek 
een goudmijn voor wie verder wil zoeken. Een 
waarschuwing is daarbij echter op zijn plaats. Een 
argeloze Nederlandse lezer die op zoek gaat naar 
bibliografische informatie, zou kunnen denken dat 
bijvoorbeeld Aristoteles en Galenus in het Engels 
hebben geschreven, omdat de titels van hun wer
ken in het Engels worden gegeven en niet in het 
Latijn of in het Nederlands, zoals gebruikelijk is. 
Een zorgvuldiger correctie door een Nederlandse 
deskundige zou ervoor hebben gezorgd dat de 
Nederlandse vertaling voor de Nederlandstalige 
lezer een meerwaarde zou hebben ten opzichte van 
het Engelstalige origineel, zeker als, waar mogelijk, 
zou worden verwezen naar Nederlandse vertalin
gen van de geciteerde werken uit Oudheid en Mid
deleeuwen. Nu is er eerder sprake van een handi
cap. Het is te hopen dat de uitgever in een herdruk, 
die dit boek zeker verdient, de talrijke onvolko
menheden zal verbeteren. 

Natuurlijk is de inhoud van het boek het belang
rijkst. De auteur bestrijkt het hele spectrum van de 
geneeskunde, anatomie en f}'siologie, de wiskunde 
en de natuurwetenschappen: biologie, astronomie, 
astrologie, optica, mechanica, ft'sica, alchemie. 
Chronologisch bestrijkt het de periode van de 
Ionische natuurfilo.sofen in de archaïsche periode 
van de Griekse geschiedenis, ca. 600 v.C, tot en 
met de middeleeuwse universiteiten tussen ca. 1150 
en 1450 n.C. Een korte introductie over de vraag: 
'Wat is wetenschap?' en over de natuurwetenschap
pen in Mesopotamië en Egypte gaat daaraan voor
af De auteur besluit met een hoofdstuk dat de 
continuïteit van de Grieks-Romeinse en middel
eeuwse natuurwetenschappen behandelt: bestond 
er wel of geen samenhang tussen de antieke en 
middeleeuwse wetenschap enerzijds en de vroeg-
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moderne wetenschap anderzijds? Lindberg be
spreekt genuanceerd zowel de argumenten pro als 
contra continuïteit. 

Het vernieuwende van het boek is de situering 
van de wetenschapsgeschiedenis in de brede con
text van filosofie, religie en instituties. Bij het ont
staan van de wetenschap in de Griekse wereld is 
een scheiding tussen literatuur, filosofie en natuur
wetenschappen onmogelijk. Ook al wijken hun 
wegen later verder uiteen, er blijft altijd een ver
band, wederzijdse beïnvloeding en continuïteit. 
Voor die aspecten heeft Lindberg terecht veel aan
dacht. Dat betekent dat ook onderwerpen als: de 
invloed van het christendom en de islam, de rol 
van de overheid en het onderwijs uitvoerig aan de 
orde komen. Per,soonlijk zou ik graag nog meer 
aandacht voor microgeschiedenis in functie van de 
macrogeschiedenis zien, voor de invloed van de 
wetenschappen op de mentaliteit van brede sociale 
lagen, en ook voor de wetenschappen als product 
van die bredere collectieve mentaliteit. Een ideale 
wetenschapsgeschiedenis zou zoiets moeten zijn 
als de televisiereclame voor een bepaald merk bier 
van enige tijd geleden: vanuit het heelal in steeds 
sterkere vergrotingen naar de hand van een mens 
en vandaar tot in de atomen van zijn weefsel. Maar 
dat blijft nog even toekomstmuziek. 

Manfred Horstmanshoff 

Lodewijk Palm (red.), 'Christiaan Huygens', the
manummer, De zeventiende eeuw. Cultuur in de 
Nederlanden in interdisciplinair perspectief \i nr. i 
(1996) 303 pp., ill. Los nummer a ƒ 45,00 verkrijg
baar bij uitgeverij Verloren. Opgave voor lidmaat
schap van de Werkgroep Zeventiende Eeuw (inclu
sief tijdschrift) a ƒ 55,00 bij de penningmeester, dr. 
J. lansen, Alexanderlaan 12,1213 XS Hilversum. 

In 1995 wijdde de Werkgroep Zeventiende Eeuw 
een internationaal congres aan Christiaan Huygens 
(1629-1695), ter gelegenheid van de driehonderdste 
terugkeer van diens sterfdag. De voorbereidingen 
van het congres kenden de nodige ups en downs -
ongeveer zoiils Huygens' leven - maar de uitkomst 
was zeker de moeite waard. Hetzelfde kan gezegd 
worden voor de congresbundel, die als speciaal 
nummer van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw 
verscheen. Van de 32 voordrachten publiceert gast-
redacteur Lodewijk Palm er in deze bundel twaalf 
Engelstalige, waaronder de vijf plenaire (Andries-
se, Feingold, Van Helden, Smith en Yoder), vijf in 
het Frans en vijf in het Nederlands. De meeste 
aspecten van Huygens' leven en werk zijn verte

genwoordigd en als volgt in te delen: 
- de biografie (Andriesse over Huygens' karakter 

en zijn terughoudendheid bij het publiceren; 
Keesing over de samenwerking tussen Con-
stantijn jr. en Christiaan; Feingold over de rela
tie met de Royal Society; Bernès over contacten 
in de Zuidelijke Nederlanden en Luik; Hatch 
over de relatie met Boulliau) 

- astronomie (Van Helden met een vergelijking 
tussen Huygens en Cassini) 

- fysica (De Pater over reacties van Nederlandse 
newtonianen in de achttiende eeuw; Mormino 
over Huygens' atomisme; Dijksterhuis over 
dioptrica; Nauenberg over de toepassing van 
het begrip kromming in de dynamica; Vilain 
over ruimte en dynamica; Chareix over de oor
zaak van de zwaartekracht) 

- wiskunde (Yoder met een algemene plaatsbepa
ling; O'Hara over de correspondentie met Leib
niz; Stamhuis over het begrip levensduur in de 
correspondentie met broer Lodewijk; Schnei
der over 'Spelen van Geluck'; Radelet-De Grave 
over gemeenschappelijke onderzoeksthema's 
met Jakob en Johann Bernoulli) 

- muziek (Ra,sch) 
- techniek (Dollfus over kijkers; Kluiver over de 

invloed van het slingeruurwerk op de Neder
landse uurwerkbouw) 

- bepaling van de geografische lengte (Jonkers 
over de vroege benaderingen van het probleem; 
Schliesser en Smith over Huygens' advies van 
1688 aan de VOC). 

Mijn indeling gaat voorbij aan de vele dwarsver
banden die er in Huygens' werk en in de hier 
gebundelde artikelen zijn. Zo gaan bijna alle hier 
als 'biografisch' bestempelde artikelen ook op we
tenschappelijke thema's in, sommige zelfs vrij ge
detailleerd, en komt met deze indeling niet tot 
uiting dat sommige auteurs aandacht besteden aan 
Huygen,s' filosofische uitgangspunten. Het is on
mogelijk om alle bijdragen hier afzonderlijk te 
bespreken. Ik zal er enkele uitlichten, waarbij de 
selectie waarschijnlijk meer zegt over de recensent 
dan over de bundel. 

Andriesse beschouwt Huygens' zwaarmoedig
heid vanuit een psychoanalytisch perspectief. Dat 
levert, net als in Titan kan niet slapen, waarover 
Rasch trouwens op p. 60-61 met betrekking tot 
Huygens' muzikale interesse zeer kritisch is, intri
gerende uitspraken op. Zijn werk zou hij gebruikt 
hebben om aan diepe droefheid te ontkomen. Zijn 
melancholie zou niet alleen een terugverlangen 
naar verloren gegane intellectuele capaciteiten zijn, 
maar ook naar zijn moeder die overleed toen hij 
acht jaar was. Zulke statements worden met reser-
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Een pagina uit Huygens' aantekenboek gedateerd 17 september 1653. 

ve gebracht - 'If there is some truth in this inter
pretation' ... 'our answers can only be tentative' 
(p. lo) en meer daarvan - , maar dat roept dan 
weer de vraag op wat hun waarde is. In elk geval 
geeft Andriesse ons iets om over na te denken. 

De bijdrage van Schneider, over Huygens' 
Rekeningh in Spelen van Geluck is nuttig. Huygens' 
benadering van kan.sspelen zet de hedendaag,se 
lezer, die de kansrekening volgens de inzichten van 
Laplace geleerd heeft, gemakkelijk op het verkeer
de been. Voor Huygens is de kans van een speler 
geen getal tussen o en 1, maar het is - zoals 
Schneider uiteenzet - de positie van de speler in 
het spel. De waarde van de kans, want daar gaat 
het Huygens uiteindelijk om, is dan het deel van de 

totale inzet waarop de speler gezien zijn positie 
aanspraak kan maken. Huygens geeft een serie re
gels om deze waarde te berekenen. Schneider laat 
in een analyse van de bewijzen zien dat Huygens 
daarin kortzichtig geweest is, en geeft zo een on
verwachte nieuwe kijk op de Rekeningh. 

De bundel als geheel is, zoals Palm zelf ook 
opmerkt, een heterogeen geheel. Samenhang tus
sen de artikelen is toeval, het dubbel voorkomen 
van passages is niet verhinderd en doet zich al in 
de eerste twee artikelen voor, de kwaliteit van de 
redelijk frequente illustraties is zeer wisselend, de 
wijze waarop de voetnoten gebruikt en misbruikt 
worden, loopt sterk uiteen. Een zin als 'A survey 
of the correspondence ... appears to collaborate 
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li.p.v. corroborate, JvM] Leibniz's later assertion 
... ' (p. 160) in de conclusie van O'Hara, is eens 
door iemand verkeerd getikt. Wie dat was is niet 
belangrijk, wel dat het in alle volgende fasen aan 
de aandacht ontsnapt is. 

Hoe zit het, na deze opmerkingen over de 
uiterlijkheden, met de inhoud? Huygens komt 
daarin duidelijk naar voren. Er ontbreken aspec
ten, de Cosnwthcoros bijvoorbeeld, maar wat er wel 
staat is voldoende rijk. Het niveau van de artikelen 
varieert, maar ook hier geldt dat het geheel zeer de 
moeite waard is, gezien de prijs al helemaal. 

Jan van Maanen 

J. Christiaan Boudri, Het mechanische van de me
chanica; het krachthegrip tussen mechanica en me
tafysica van Newton tot Lagrange (Delft: Eburon 
1994) 306 pp., ill., ƒ 59,50, ISBN 90-5166-415-X, 
WMW-reeks ISSN 0925-0131; 22 (proefschrift 
Universiteit Twente). 

Boudri vat zijn eigen proefschrift min of meer 
samen in de eerste stelling die hij eraan toevoegde: 
'Het fundament van de klassieke mechanica is niet 
voltooid met het werk van Isaac Newton, ook niet 
in principe, maar ondergaat in de eeuw daarna een 
belangrijke verschuiving in metafj'sisch opzicht'. 

De verandering die Boudri signaleert, betreft in 
de eerste plaats de overgang van een expliciete 
metafysica, die als zodanig gepresenteerd wordt, 
naar een impliciete, die schuilgaat in de weten
schapspraktijk. In de tweede plaats constateert hij 
de overgang van een substantiemetafysica (waarin 
deeltjes drager en oorsprong van krachtwerkingen 
zijn) naar een structuurmetafysica (waarin kracht 
een functie is van tijd- en ruiintecoördinaten). 

De auteur onderzocht de periode van 1686/1687 
tot 1788, gemarkeerd door Leibniz en Newton 
enerzijds ('Brcvis demonstratio' en Newtons Prin-
cipia) en Lagrange anderzijds [Méchaniquc analiti-
i]nc). Een drietal controverses over het krachtbegrip 
fungeerden daarbij als breekijzer, namelijk de vis 
viva-kwestie, de controverse over het principe van 
de kleinste actie en de prijsvraag van de Berlijnse 
.Academie over het fundament van de kracht. 

Allereerst wordt het krachthegrip van de zeven
tiende eeuw besproken. Het steeds terugkerende 
probleem is de onderscheiding in 'kracht' die 
gekoppeld is aan beweging en 'kracht' (bijvoor
beeld zwaarte) die enkel oorzaak is van beweging. 
De begrippen 'dode kracht' en 'levende kracht' van 
Leibniz lijken sleutelbegrippen te zijn, die ook 
kunnen helpen grip te krijgen op de denkbeelden 

van Galilei, Descartes en Newton. Ondanks de ver
schillen tussen Leibniz en Newton is er bij beiden 
sprake van substantiedenken: kracht is een oor
zaak die van de ene op de andere substantie kan 
overgaan en tevens in verschillende gedaanten naar 
buiten treedt. 

Als overgangsfiguur ziet Boudri d'.AIembert die 
de kracht van oorzaak tot verschijnsel transfor
meert, van substantieel begrip tot structureel be
grip. Hiermee hangt wezenlijk samen dat in deze 
tijd de strijd over de ware maat van de levende 
kracht (mv of mv') tot een einde komt. Vervolgens 
laat de auteur zien dat Maupertuis zich vanwege 
zijn principe van de kleinste actie genoodzaakt ziet 
krachtwerkingen niet langer vanuit materiële sub
stanties te definiëren, maar vanuit de structuur 
van die substanties. 

Vervolgens betoogt hij aan de hand van de 
prijsvraag van de Berlijnse Academie over het fun
dament van de kracht (1779) dat metafysica en 
mechanica in deze periode weliswaar disciplinair 
steeds meer uiteengedreven worden, maar dat dit 
niet betekent dat de metaf\'sica werkelijk uit de 
mechanica verbannen is. Dat blijkt uit Lagranges 
Méchaniquc analitique waarin de newtoniaanse 
krachtenmechanica een nieuwe fundering in de 
structuur krijgt. Daarmee is niet alleen de be
sproken metafysische transformatie voltooid, maar 
heeft ook de nu vanzelfsprekende methodische 
beperking van de mechanica haar beslag gekregen. 

De auteur vindt dat nogal wat wetenschapshis
torici te weinig oog hebben voor de betekenis van 
de metaft'sica voor de ontwikkeling van de natuur
wetenschap. Wat dit betreft krijgen alleen Trues-
dell, Harman en Hankins een (bescheiden) vol
doende. Tot degenen die een onvoldoende krijgen, 
behoort ook Dijksterhuis, althans zoals hij zich 
presenteert in de slotbeschouwing van de Mecha
nisering van het wereldbeeld, waarin betoogd wordt 
dat het wezenlijke van de mechanisering gelegen is 
in de mathematisering. Volgens Boudri is mecha
nisering echter meer dan mathematisering, omdat 
de mechanica zelf ook veranderd is. Dat roept 
uiteraard de vraag op wat dit 'meer' dan wel is: wat 
is het mechanische van de mechanica? Vandaar de 
titel van het proefschrift. 

Boudri geeft toe dat er in de Mechanisering ze\f 
meer staat. Maar ook in de slotbeschouwing staat 
meer. Dijksterhuis heeft wel degelijk oog voor de 
verandering van het krachtbegrip na Newton. Hij 
signaleert een 'gans nieuw standpunt ten aanzien 
van de natuur' dat moest worden veroverd, name
lijk het substantiële denken moest worden inge
ruild (met kracht als oorzaak) voor het functionele 
'dat de gedragingen der dingen in hun onderlinge 
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afhankelijkheid wil vaststellen'. Hij wijst ook op het 
contrast tussen Newton en Laplace als het gaat 
over God als de dragende grond van de in het pla-
netenstelsel aanwezige orde. 

Deze religieuze dimensie komt in Boudri's 
werk niet aan de orde, al valt ze wel onder de defi
nitie die hij van metafj'sica geeft als 'het geheel van 
a priori bestaande inzichten en veronderstellingen, 
zowel ten aanzien van de aard van de werkelijkheid 
(...) als ten aanzien van mogelijke manieren om 
die werkelijkheid te kennen'. Wie het religieuze 
aspect wel meeneemt, zal eerder de Mécanique ce
leste van Laplace nemen dan het werk van La
grange. Er blijven ook andere vragen over: als de 
auteur een ontwikkeling signaleert van een sub-
stantiefysica naar een structuurmetafysica, hoe 
moet ik dan de inzenders van de Berlijnse prijs
vraag plaatsen, die bijna allemaal een substantie
metafysica hanteren? Hoe komt het dat Britse 
onderzoekers na Newton buiten beeld blijven? 

De achterkant van de dissertatie stelt dat de 
auteur een 'nieuwe historische benadering' heeft 
ontwikkeld. Dat verklaart wellicht ook de hier en 
daar wat stellige toon van de auteur, waardoor zijn 
boek soms wat moeizaam leest. Over het 'nieuwe' 
heb ik enige twijfels. Die heb ik niet ten aanzien 
van de grondigheid waarmee het thema van zijn 
boek is uitgewerkt. Wie, zoals ikzelf, wat heeft met 
de achttiende eeuw, zal dit boek steeds bij de hand 
moeten hebben. 

C. de Pater 

E.G. Ruestow, The microscope in the Dutch Republic. 
The shaping of discovery (Cambridge NY: Cambridge 
University Press 1996) XII, 348 pp., ill., ƒ 115,00, 
ISBN 0-521-47078-1. 

Ruestow houdt zich in zijn boek bezig met de 
vraag waardoor in de zeventiende eeuw het micro
scoop opkwam als instrument van onderzoek, aan 
het begin van de achttiende eeuw onderging, om 
pas in de negentiende eeuw een glorieuze terug
keer als wetenschappelijk instrument te beleven. 
De ondertitel verwijst naar een gedeeltelijk ant
woord en tevens naar de vervolgvraag die ook in 
het boek aan de orde gesteld wordt. Wat is de ana
tomie van ontdekkingen - wat maakt een waarne
ming tot een ontdekking, hetgeen meer is dan een 
'curieusheid'. Het woord keert vaak genoeg terug 
bij Leeuwenhoek en Swammerdam. Waardoor was 
de microscopie in de achttiende eeuw leverancier 
van deze curieusheden en (pas?) in de negentiende 
eeuw wetenschappelijk instrument? 

Vraag en antwoord zijn al in 1991 gesteld en beant
woord in de thesis van Fournier'. Zij wist al aan te 
tonen dat er inderdaad sprake was van een decline 
and fall die niet toegeschreven moet worden aan 
technische onvolkomenheden, maar aan een ge
brek aan onderzoeksprogramma. Hoewel een blij
vend instrument voor natuurlijke historie kon het 
geen bijdrage leveren aan de ft'siologie, omdat het 
ontdekte maaksel van bewerktuigde wezens (om 
contemporaine terminologie te gebruiken) niet bij 
de bewerktuiging paste. De microscopisch zicht
bare structuren pasten niet in het theoretisch ver
onderstelde soort van functies. Ruestow komt in 
principe niet tot een andere conclusie, al liggen 
accenten wat anders. 

In zijn eerste hoofdstuk wordt inleidend de 
geschiedenis van het instrument behandeld. In 
hoofdstuk twee zet Ruestow uiteen welke gunstige 
factoren aanwezig waren in de Zeven Provinciën: 
in de eerste plaats de acceptatiegraad van de carte
siaanse filosofie met zijn nadruk op kleine deeltjes, 
vervolgens de traditie van miniatuurschilderen uit 
de vorige eeuw van het herfsttij der Nederlandse 
Middeleeuwen en ten slotte binnen het Neder
landse calvinisme de nadruk op de Glorie Gods 
manifest in Zijn werken. In het derde hoofdstuk 
zet Ruestow uiteen hoe deze drie gunstige factoren 
ook een cursing in disguise kunnen betekenen. Zo
dra de cartesiaanse deeltjes en mechanismen bene
den bet scheidend vermogen van het microscoop 
vielen, moest de Rede gebaseerd op klare en dis-
tincte ideeën het overnemen. De schilder (en zijn 
markt) zocht niet in de eerste plaats het kleine, 
maar de illusie van de werkelijkheid tot in het klei
ne. Het microscoop en dus ook de belangstelling 
voor een microscopische wereld per se was daar 
maar van beperkte waarde. En ten slotte moest de 
Glorie van God in Zijn werken de mens vooral niet 
afleiden van de Auteur en Oorsprong van deze 
glorie. Dit conflict zal ook een rol spelen in leven 
en wetenschap van Swammerdam (hootcistuk 5). 
Met hoofdstuk 4 sluit Ruestow het voorbereidende 
werk af door de microscopische techniek te verge
lijken met de opspuitingstechniek. Ook hier heeft 
de medaille twee keerzijden: enerzijds kon het 
microscoop deze populaire techniek aanvullen, 
anderzijds maakte opspuiting van vaten heel wat 
microscopisch werk overbodig en zelfs storend. 
Anatomische structuren geïnterpreteerd in een 
vaat- en vezeltheorie hadden geen microscoop 
nodig. Tot zover sluit Ruestows onderzoek volledig 
aan bij dat van Fournier. 

Kern van Ruestows materiaal vormen de hoofd
stukken 5 tot en met 9. Drie hoofdstukken vanuit 
het perspectief van Swammerdam en Leeuwen-
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hoek en twee hoofdstukken vanuit het perspectief 
van het onderzoek naar de oorsprong van bewerk
tuigde wezens. Vergeleken bij Fournier biedt het 
Ruestow meer nieuws, maar dat is eerder in detail 
dan in substantie. In hoofdstuk lo besteedt Rues
tow aandacht aan het microscoop als fundament 
voor de natuurlijke historie. Het is ongeveer verge
lijkbaar met hoofdstuk 7.3 van Fournier. Ruestows 
perspectief loopt echter verder door tot in de 
negentiende eeuw. Dit geldt trouwens voor het 
gehele boek. 

Ten slotte trekt Ruestow na dit one long argu
ment, bijna als dialoog met de lezer leesbaar, zijn 
conclusie: de microscopie kwam tot stilstand om
dat er een onderzoeksprogramma ontbrak en 
omdat er een ermee gepaard gaande professionali
sering ontbrak. Te zeer was het microscopiseren 
gebonden aan het persoonlijke temperament en de 
inbedding (van Leeuwenhoek en Swammerdam) 
in de zeventiende-eeuwse cultuur van de Repu
bliek. Ik vat Ruestows veel voorzichtiger formule
ring nu bijna karikaturaal samen. In grote trekken 
is m.i. de conclusie juist en wijkt behalve een 
accent op de socialisering en professionalisering 
van de microscopist niet af van die van Fournier. 

Toch heb ik een aantal vraagtekens. Een eerste 
vraagteken betreft de titel The microscope in the 
Dutch Republic, behalve een concentratie op Ne
derlandse auteurs heb ik eigenlijk nergens een 
argument gevonden voor het bijzondere van de 
Republiek ten aanzien van het microscoop. Four-
niers centrale hoofd,stukken (6.1 t/m 6.6), die ook 
Hooke, Malpighi en Grew omvatten, laten dat niet 
zien. Ruestow zelf draagt meer dan voldoende 
materiaal aan om bijvoorbeeld te laten zien dat het 
cartesianisme niet sterker werkte in Nederland 
(p. 40/41; p. 65). Ook de Glorie van God was niet 
typisch Nederlands (p. 58/59). Ruestows conclusie 
wordt hier overigens niet door aangetast. 

Een tweede bezwaar is ernstiger, omdat dit de 
nuancering van de conclusie verandert. Ruestow 
treft met een enorme kennis van de primaire en 
secundaire literatuur binnen en buiten zijn tijdvak 
alle voorzorgen tegen een uitgaan van Leeuwen
hoek en Swammerdam. Desondanks bepalen deze 
wel zijn perspectief Leeuwenhoek is natuurlijk 
door opleiding volkomen afwijkend van alle andere 
zeventiende-eeuwse microscopisten. Swammerdam 
is in velerlei opzicht wél karakteristiek voor de 
zeventiende eeuw. Zelfs meer karakteristiek dan 
Ruestow voor zijn conclusie kan gebruiken. Wan
neer Ruestow de psychology of discovery bij Swam
merdam benadrukt, om tot de noodzaak van een 
institutionele logic of research te concluderen, moet 
Swammerdams psychology wel uitzonderlijk zijn. 

Uiteindelijk is Swammerdam 50% van de argu
mentatie. Ruestow is genuanceerd genoeg om hem 
niet eenvoudigweg voor gek te verklaren, zoals eer
tijds de Romeins in Erflaters. Terecht accepteert 
Ruestow niet meer Boerhaave als neutrale bio
graaf. 

Swammerdam is echter in zijn godsdienstige 
temperament helemaal niet zo uitzonderlijk. Uit 
zijn godsdienstige gedichten- blijkt niets anders 
dan dat de zeventiende eeuw de eeuw van Augus-
tinus was met thema's als 'Waarom God in de 
natuur zoeken, als hij in je geest te vinden is'; 'Het 
onrustige hart tot het rust vindt in God'; 'Niet ik, 
niet ik roepen de schepselen, maar Hij die ons for
meerde'.' Of het nu jansenius, Bourignon, Labadie 
of de Roomse Kerk is, Swammerdam wijkt niet af 
van Boyle, De Heide, Anna Maria Schurman, 
Maria Svbille Merian of Steno. Daarmee echter is 
de link tussen religieus temperament en micro
scopie (p. 302) veel zwakker. Het klassieke ana
tomische werk van Steno liet deze evenzeer de 
wijsvinger Gods ervaren als de microscopie Swam
merdam. Het accent ligt dus sterker op onder
zoeksprogramma dan op persoonlijke virtuositeit 
als substituut voor professionaliteit. Verder kun
nen we ons realiseren dat Swammerdams werk aan 
insecten eerder past in een achttiende eeuwse tra
ditie van natuurlijke historie'* dan in het gebruik 
van het microscoop in de zeventiende-eeuwse 
onderzoeksprogramma's. Er was inderdaad geen 
onderzoeksprogramma voor de microscopie om 
de redenen die Fournier en Ruestow noemen. In 
het geheel van de barokke vraagstellingen naar be
weging, naar circulatio, naar gencratio kon het mi
croscoop geen oplossingen bieden. Een tweede 
wetenschappelijke revolutie in de negentiende eeuw 
zal de verandering van virtuosi in professionals 
tonen. 

Al met al heeft Rue.stow zijn ondertitel meer 
dan waar gemaakt. Na Dobell en Sinia, na Schier-
beek, vergroten Fournier en Ruestow bijna com
plementair het oplossend vermogen waarmee we 
kijken naar het ontstaan van microscopisch onder
zoek. 

Peter Eldering 

1. M. Fournier, The fnhric of life. The rise and declint' of 
scvciitcenih-ictniiry microscopy (Enschede 1991). 

2. G.A. Liiidehoom ed,. Ontmoeting met lan Swammer-
ilam (Kampen 1980). 

3. Augustinus, Confessiones X, viii; I, i; X. vi. 
4. Vgl. M. Fournier, 'Drie Zeeuwse microscopisten uit de 

18e eeuw", in: Worstelende wetenschap. Aspeclen van we-
Icnschapsbcoefening in Zeeland van de zestiende tot in de 
negentiende eeuw (Middelburg 1987) 171 -181. 
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Olga van der Klooster, Het huiszittene Arnwn-Wees-
huis te Hoorn, Bouwhistorische reeks Hoorn dl. 5 
(Hoorn: Stadsherstel 1994) 128 pp., ill., ƒ 30,00. M.L 
van Lieburg, Over weldoeners en wezen, bejaarden en 
bedeling. Uit de geschiedenis van de katholieke wezen-
en bejaardenzorg te Delft (Rotterdam: Erasmus 
Publishing 1996) 152 pp., ill., ƒ 42,50, ISBN 96-
5235-101-5. G.N.M. Vis, Het weeshuis van Woerden. 
400 jaar Stadsweeshuis en Gereformeerd Wees- en 
Oudeliedenhuis te Woerden i,s95-/995 (Hilversum: 
Verloren 1996) 285 pp., ill, ƒ 25,00, ISBN 90-6550-
528-8. 

Wil een historicus nagaan hoe het in de zeventien
de en achttiende eeuw was gesteld met de medi
sche zorg in één van de steden van de Republiek 
dan kan hij diverse bronnen raadplegen: uit de 
boeken van stadsbestuur en uit stukken van kerke
lijke en particuliere instellingen is af te leiden wel
ke medische doctoren, apothekers, chirurgijns en 
vroedvrouwen in een dienstverband waren opge
nomen en aan welke voorschriften zij waren ge
bonden bij het uitoefenen van hun functie. De 
praktische toepassing van de regels wordt geïllus
treerd aan de hand van incidentele berichten, te 
vinden door meer gericht onderzoek. 

Het wordt moeilijker als er gegevens worden 
gezocht over maatregelen op het gebied van pre
ventie en van zorg voor chronisch zieken. Het is 
bekend dat er behalve voor de 'cure' ook aandacht 
was voor die facetten die wij nu rekenen tot de 
'care': het opsporen van ziekte-oorzaken en zo 
mogelijk bestrijding daarvan; en het verhogen van 
de individuele weerstand door goede voeding en 
hygiëne. Het zijn facetten die in 1877 deel gingen 
uitmaken van het vak 'gezondheidsleer', als ver
plicht vak bij het doctoraalexamen geneeskunde. 

Preventieve maatregelen voor groepen perso
nen of de gehele bevolking zijn onder meer te 
vinden in de voorschriften ten tijde van pestepi
demieën. En iedere stad kende verordeningen op 
het schoonhouden van straat en weg en op de ver
wijdering van afvalwater. Tot preventie rekent men 
nu ook de vroegtijdige opsporing van lichamelijke 
afwijkingen en het is van belang te weten of daar
aan in vroegere eeuwen al aandacht werd besteed 
en - zo ja - of er voorschriften bestonden voor de 
verzorgers van kinderen. Wat ligt meer voor de 
hand dan na te gaan hoe de instructies waren voor 
binnenvaders en -moeders van weeshuizen? Daar 
woonden immers grote groepen jongens en meis
jes, veelal tot hun tweeëntwintigste jaar, 'tot zij de 
cost kunnen winnen'. In bovengenoemde drie boe
ken komt deze vorm van preventie inderdaad aan 
de orde. 

Het weeshuis te Hoorn, het onderwerp van het 
boek van Van der Klooster, fungeerde van 1686 tot 
1795 en was daarna kazerne voor vele lichtingen 
militairen. In 1994 werd het gerestaureerd en ver
bouwd; nu is er een bankinstelling gevestigd. In de 
herdenkingsboeken die Van Lieburg en Vis samen
stelden, worden respectievelijk weeshuizen in Delft 
en Woerden besproken. Delft kende vanaf het 
midden van de dertiende eeuw inrichtingen voor 
behoeftige inwoners. De katholieke gemeenschap 
kreeg zijn weeshuis vijf eeuwen later, in 1749. Het 
gereformeerde weeshuis in Woerden - tot 1795 
stadsweeshuis genoemd - was een tehuis voor 
ongeveer twintig kinderen en werd betrokken in 
1604. 

De hygiëne krijgt in de drie weeshuizen veel 
aandacht. Zorg voor keuken en voedsel, voor het 
verschonen van de bedden en kleren: aan veel 
details is gedacht. Van Lieburg noemt het wassen 
van de kleine kinderen (bepaling van 1784), het 
kleden en reinigen van de jongens (1868) en het 
reinigen en kleden van de meisjes (1869) - in deze 
volgorde! De binnenvader werd in 1841 verplicht 
alle kinderen binnen zes maanden na aankomst te 
laten vaccineren tegen pokken en ieder geval van 
besmettelijke ziekte direct te melden aan de regen
ten. De bijlagen met instructies voor weeskinderen 
en verzorgers bevatten niet één artikel dat wijst op 
het nagaan van eventuele lichaamsgebreken. 

Vis wijdt een apart hoofdstuk aan de medische 
zorg in het kleine Woerdense weeshuis, te begin
nen met de maatregelen tegen de pest. De rol van 
doctoren en chirurgijns bij de behandeling van 
uiteenlopende aandoeningen wordt nader belicht. 

De instructie voor de kindermoeder in het 
Hoorn,se weeshuis (1743) stelt als enige dat de kin
deren onder de tien jaar iedere avond bij het naar 
bed gaan moesten worden onderzocht op 'eenig 
Lichaams gebrek'. Het is mogelijk dat men vooral 
dacht aan de veel voorkomende schurft en verge
lijkbare huidaandoeningen. Maar als zo'n controle 
inderdaad geregeld plaatsvond, was er kans dat er 
ook afwijkingen werden gevonden die anders pas 
de aandacht van een chirurgijn hadden gekregen 
na de eerste klachten van het kind. 

De beschrijvingen van de weeshuizen in Hoorn, 
Delft en Woerden zijn zorgvuldig en overzichtelijk 
samengesteld. Medisch-historisch gezien is het te 
wensen dat ook toekomstige geschiedschrijvers op 
het gebied van medische zorg voor wezen verwij
zen naar maatregelen op het gebied van preventie. 
Hiertoe rekene men ook die maatregelen die wij
zen op aandacht voor zo vroeg mogelijke diagnos-
tisering van lichaamsgebreken. Een vroege dia
gnose kan leiden tot vroege behandeling en het is 
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interessant te onderzoeken in hoeverre men twee a 
vier eeuwen geleden hiermee rekening hield. Men 
ga hiertoe na welke instructies doctoren en chirur
gijns ontvingen bij hun aanstelling. Moesten zij 
bijvoorbeeld enige malen per week het huis bezoe
ken dan was dat gunstiger voor een vroege opspo
ring dan wanneer zij alleen maar reageerden op 
vragen om een bezoek aan een zieke. 

E.M. Sieperda-Staab 

M.M. Lamens-van Malenstein, Oefening en bespie
geling. Het verloskunde onderwijs van M.S. du Pui 
(i-S4-i8}4) te Leiden. Pantaleon reeks 26 (Rotter
dam: Erasmus Publishing 1997) 477 pp., ill, f 97,50, 
ISBN 90-5235-108-2 (gebonden). 

Mely Lamens-van Malenstein (1950), apotheek-
houdend huisarts te Vuren, heeft onder deze titel -
waarop zij 4 februari 1997 te Leiden promoveerde 
- een bijzonder boek afgeleverd, waarin het tijds
beeld wordt beschreven van het eerste verloskunde 
onderwijs aan de universiteit van Leiden. Daartoe 
was Meinard Simon du Pui op 13 mei 1791 be
noemd als hoogleraar praktische verloskunde en 
heelkunde. E. Sandifort, hoogleraar anatomie en 
chirurgie, doceerde aldaar reeds theoretische ver
loskunde. Bovendien werd Du Pui belast met het 
voorzitterschap van het 'Collegium ad Res Obste-
tricias' van de stad, zodat zijn onderwijs, dat aan 
de universiteit in het Latijn werd gegeven, even
eens in eigen taal gericht moest zijn op chirurgijn-
vroedmeesters en vroedvrouwen met hun leerlin
gen. Spoedig zou blijken dat scheiding van theorie 
en praktijk onmogelijk was. Du Pui verklaarde 
daarover: 'De Verloskunde aan de universiteit niet 
onderwezen wordende, moest ik, zowel 't bespie
gelend als ook het oefenend deel derzelve gaan 
onderwijzen, waarom ik ook mijne lessen zodanig 
ingericht heb, dat ik jaarlijks aan beide voldoe' (p. 
155). Van deze colleges zijn enkele door studenten 
in het Latijn opgenomen dictaten behouden geble
ven, die in zes aansluitende delen (1142 pagina's) de 
verloskunde behandelen van zwangerschap tot 
baring i.c. bekkenleer en kunstverlossingen. 

Van Malenstein kon de tekst van de collegedic
taten en de daarin opgenomen literatuurverwijzin
gen vergelijken met de boeken die - volgens een 
veilingcatalogus (1835) van Du Pui's boekenbe
stand — in de bibliotheek van Du Pui aanwezig zijn 
geweest. Deze literatuur geeft tevens een indruk 
van de toenmalige anatomische en fysiologische be
langstelling voor het verloskundige hekken. Hier
van uitgaande werd dit proefschrift als monografie 

Meinard Simon du Pui (1754-1834) 

bewerkt, waarbij 160 pagina's bijlagen zijn toege
voegd met overwegend door de auteur eigentijds 
en als primeur uit het Latijn getranscribeerde en 
vertaalde manuscripten van onder andere oraties 
van Du Pui en een keuze uit het collegedictaat ver
loskunde. 

Ter inleiding wordt begonnen met het biblio
grafische profiel van M.S. du Pui - afkomstig uit 
een Hugenotengeslacht - , zijn opleiding aan de 
Latijnse School te Enkhuizen en 's-Hertogenbosch, 
zijn promoties te Groningen en Leiden over 'toe-
pa.ssing der natuurwetenschappen' (1775) en 'de 
rechter en linker mens' (1780). Hij was toen reeds 
.stadsmcdjcus en lector te Kampen (1780-1788). Als 
honorair professor te Alkmaar (1788) ging zijn 
intreeredc 'Over de vooroordelen die altijd weer de 
vooruitgang van de geneeskunde belemmeren'. 
Daarop aansluitend sprak hij in 1791 te Leiden zijn 
rede uit 'Over het verstandig aanwenden van de 
kracht en de logica van de natuurwetten tot nut 
van de heel- en verloskunde', waarvoor het vrou
welijk bekken als voorbeeld werd gesteld. Du Pui 
bleek toen reeds over een gedegen uitgebreide lite
ratuurkennis te beschikken. 

.•\angezien het Caecilia Gasthuis onvoldoende 
ruimte bood voor praktisch onderwijs werd begin 
1792 het 'collegium casuale" in het Sint Ellsabeths-
hofje aan de Oude Vest geopend voor lessen en 
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polikliniek, terwijl minvermogenden voor beval
lingen en ziekten thuis werden geholpen. In 1799 
werd dit beëindigd door de verhuizing naar het 
voor chirurgie en verloskunde ingerichte Nosoco-
rnium Academicum aan het Pieterskerkhof 

In tegenstelling met de bekkenleer van Hendrik 
van Deventer die feitelijk slechts de bekkenuitgang 
betrof in verhouding tot de ligging van de baar
moeder - terwijl de placenta steeds manueel werd 
verwijderd - werd ten tijde van Du Pui het verloop 
van de baring afhankelijk gesteld van de vorm, 
grootte en beweeglijkheid van de bekkeningang in 
verhouding tot de grootte en houding van het 
kind. De baring werd nu beschouwd als een me-
chanisch-dynamisch proces en het verloop daar
van vooral bepaald naar de rechte afstand, conju-
gata, tussen promontorium en bovenrand symfyse 
die 4 Rijnlandse duim (± 10,5 cm) moest meten 
voor een spontane baring. Bij 3 VJ duim was dat 
niet meer mogelijk zonder hefboom- of tangver
lossing; voor een levend kind evenzo door middel 
van symfj'siotomie bij 3 V4 duim. Maar bij een 
kleinere diameter dan 8 cm was er slechts de keuze 
tussen keizersnede of 'haak'. Aangezien deze sectio 
bijna altijd de dood voor de moeder betekende, 
iets minder voor het kind, verkoos du Pui deze 
embryotomie omdat zijns inziens 'het leven van de 
vrouw boven dat van het kind gaat' (p. 237). Hierin 
was hij dus pragmatisch behoudend en consistent. 
In het algemeen had Du Pui vertrouwen in de 
natuur, zoals ten aanzien van de spontane placen
ta-geboorte door baarmoedercontracties, en waar
schuwde hij voor overbodig medisch handelen. Zo 
onderschreef hij ook de opvatting dat de uterus-
wand na een sectio cesarea niet behoeft te worden 
gehecht, omdat deze zich zou samentrekken. Deze 
misvatting zou pas in 1S69 verdwijnen, toen zijn 
tweede meer gekwalificeerde opvolger A.E. Simon 
Thomas, Med. et Art.0bst.I5r., de zilverdraad-
hechtingen toepaste. 

Toch was het M.S. du Pui die, met zijn regime, 
begonnen is de verloskunde te professionaliseren 
door structuur te brengen in het onderwijs en 
regels op te stellen voor praktisch beleid. Het is de 
betekenis van de studie van Lamens-van Malen
stein dit regime duidelijk onder de aandacht te 
brengen als een medisch-historisch belangrijke 
overgang naar de negentiende eeuw. Zij heeft bo
vendien in heldere levendige stijl het wetenschap
pelijk denken aan het einde van de achttiende 
eeuw constructief beschreven en begeleid van vele 
annotaties (852). Voor geïnteresseerden is het ech
ter goed leesbaar en boeiend gebleven. Uiteindelijk 
is het een compilatie geworden van veel nuttige 
informatie. Het terughalen daarvan kan helaas 

moeilijk zijn door het ontbreken van een zaken
register. Desondanks is het evenwel te hopen dat 
dit boek aanzet zal geven tot voortgaande studie. 
Zoals het dit werk waard is. Herlezing zal dan wei
nig bezwaar ondervinden. 

A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman 

P.A. Koolmees, Sytnbolen van openbare hygiëne. 
Gemeentelijke slachthuizen in Nederland ij^yjg40. 
Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis 
der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen 54 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 1997) 311 pp., ill, 
ƒ 69,50, ISBN 90-5235-111-2. 

Een proefschrift op het gebied van de geschiedenis 
van de veeartsenijkunde behoort jn Nederland tot 
de rara aves die men vol verwachting ter hand 
neemt. Des te verheugender is het dat de verwach
ting van diegene die het werk van Peter Koolmees 
ter hand neemt, niet wordt beschaamd: Koolmees 
heeft een zeer lezenswaardig werk afgeleverd waar
in zijn hoofdthema 'de gemeentelijke slachthuizen' 
wordt geplaatst in een wijd perspectief van sociaal-
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Dat de slachthuizen niet alleen vanuit veterinair 
standpunt worden beschreven, maar nadrukkelijk 
worden gepresenteerd als onderdeel van het 'bur
gerlijk beschavingsoffensief' uit de negentiende 
eeuw, maakt deze studie voor een breed historisch 
geïnteresseerd publiek van belang. Bovendien is de 
ontwikkeling van de slachthuizen exemplarisch 
voor de opvattingen over collectieve hygiënische 
voorzieningen zoals die door de gemeentelijke 
overheden werden gehanteerd. Aangezien Kool
mees ten slotte nog een paragraaf schrijft over het 
dierenwelzijn en de rol van de opkomende dieren
bescherming belicht, moet er toch zeker voor ieder 
wat wils in zijn boek te vinden zijn. 

De vleesconsumptie wordt door economisch-
historici beschouwd als de graadmeter van de 
volkswelvaart. Koolmees besteedt dan ook terecht 
ruim aandacht aan de vleesvoorziening en de 
plaats van vlees in de volksvoeding. Hij conclu
deert dat hand in hand met de verhoging van de 
levensstandaard na 1880 een sterke toename plaats
vindt van de binnenlandse vleesconsumptie. Hier
door ontstaat een grotere behoefte aan betrouw
baar, gekeurd en kwalitatief goed vlees en aan 
in.stellingen die daarvoor garant kunnen staan. Bo
vendien doet de verhoogde vraag naar vlees zich in 
alle lagen van de bevolking voor, er is sprake van 
'een democratisering van het vleesverbruik' (p. 
48). Vlees werd algemeen beschouwd als een 
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Interieur van een varkenshal van het Amsterdamse slachthuis (1900) 

krachtig voedsel, waarvan het gebruik de 'fysieke 
en mentale gezondheid' (p. 56) zou bevorderen. 

Vraagstukken van openbare hygiëne werden in 
de negentiende eeuw voornamelijk op gemeente
lijk niveau behandeld, waardoor grote plaatselijke 
verschillen konden ontstaan in faciliteiten en uit
voerende maatregelen. Hoewel in Amsterdam, 
Leiden en Utrecht al eerder plannen voor een ge
meentelijk slachthuis waren gemaakt, waren het de 
plaatsen Maastricht en Venlo waar de eerste slacht
huizen werden gerealiseerd in resp. 1824 en 1837. 
Bevordering van de volksgezondheid was een be
langrijk argument om tot dergelijke instellingen te 
komen, terwijl door keuringen van het aangevoer
de vee kwaliteitsgarantie kon worden gegeven en 
fraude voorkomen. Invoering van een algemene 
vleeskeuring stuitte echter op diverse bezwaren 
waarvan de nog beperkte kennis van overdracht 
van parasitaire en infectieziekten er één was. 
Voorts was de vleeskeuring - vóór de invoering 
van de wet op het Veeartsenijkundig Staatstoezicht 
in 1870 - geen specifieke taak van veterinairen, 
maar van medici. Koolmees laat duidelijk zien hoe 
de veeartsen - die in de negentiende eeuw te kam
pen hadden met een gevoel van minderwaardig
heid ten opzichte van de medici - zich een onmis
bare plaats in de gezondheidszorg verwierven. De 
emancipatie van de veeartsen, die zich in 1862 
organiseerden in de Maatschappij tot bevordering 
der Veeartsenijkunde, verbeterde niet alleen de 

maatschappelijke positie van de veearts, maar 
bevorderde tevens de wetenschappelijke basis van 
het vak, zodat in het laatste kwart van de negen
tiende eeuw de veterinairen een strategische posi
tie gingen innemen tussen overheid, boer, abattoir 
en consument (p. 109). Overheidsmaatregelen op 
landelijk niveau, met name de Vleeskeuringswet, 
werden echter pas in het interbellum gerealiseerd. 

Een boeiende discussie die door Koolmees na
der wordt uitgewerkt, is die over de joods-rituele 
slachtwijze. In de periode 1880-1940 kon geen 
overeenstemming worden bereikt over de vraag of 
deze slachtwijze dierenmishandeling inhield. Vee
artsen en dierenbeschermers vonden elkaar in de 
mening dat slachtdieren vóór het doden bedwelmd 
moesten worden. Dit werd bij Koninklijk Besluit 
in 1920 verplicht gesteld, maar de joods-rituele 
slachtwijze werd van deze regel uitgezonderd op 
basis van het grondwettelijk recht op godsdienst
vrijheid, Polemieken over ritueel slachten maakten 
in het interbellum echter steeds meer deel uit van 
het opkomende anti-semitisme, zodat in Duitsland 
het ritueel slachten in 1933 werd verboden en in 
Nederland door de Duitse bezetters in 1940. 

Dit is één voorbeeld van het gevarieerde mate
riaal dat Koolmees de lezer biedt. Zijn bronnen 
laten zien dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan 
de theorie waaraan Koolmees de ontwikkeling van 
de openbare .slachthuizen wil toetsen: het sociolo
gisch verklaringsmodel dat Abram de Swaan voor 

155 



Boekbesprekingen 

het moderniseringsproces heeft ontworpen. Niet 
de overheid was de sturende kracht achter het op
richten van een slachthuis, het initiatief kwam van 
particulieren of eventueel van gezondheidscom
missies; de gemeentebesturen stelden zich liever 
afwachtend op en wilden vooral geen financieel 
risico lopen. De geschiedenis van de openbare 
slachthuizen is wat dat betreft ook een echt Ne
derlands verhaal waarin alle bekende partijen eerst 
hun eigen posities proberen zeker te stellen en dan 
na uitvoerig discussies bereid zijn tot een compro
mis. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

J. Spits, Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te 
vullen. Een geschiedenis van gemeentelijke gezond
heidszorg in de stad Groningen (Groningen: GGD 
Groningen/Geschiedeniswinkel RUG 1995) 135 pp., 
ill, ƒ 25,00, ISBN 90 367 0536 3; I.M.H. Evers en 
P.J.H. Ubachs, Voorkomen is beter dan genezen. 73 
jaar ge-organiseerde gezondheidszorg te Maastricht 
(Maastricht: Stichting Historische Reeks Maas
tricht 1996) 140 pp., ill, ƒ 27,50, ISBN 90 70 356 79 1; 
A. Juch, Voorkomen is beter. Gemeentelijke gezond
heidszorg in Arnhem (Utrecht: Matrijs 1996) 136 
pp., ill, ƒ 29,95, ISBN 90 5345 095 5. 

In 1994 moest Kerkhoff in zijn Honderd jaar ge
meentelijke geneeskundige en gezondheidsdiensten 
nog schrijven dat er weinig lokale studies over de 
geschiedenis van de gemeentelijke gezondheids
zorg in het algemeen en de GGD in het bijzonder 
voorhanden waren.' Kort daarop verscheen Van 
Lieburgs boek over de Rotterdamse GGD en nu 
zijn daar deze studies over de gemeentelijke ge
zondheidszorg in respectievelijk Groningen, Maas
tricht en Arnhem. GGD is geen .synoniem van 
gemeentelijke gezondheidszorg. De oprichting van 
een GGD was nergens het begin van gemeentelijke 
gezondheidszorg en de voorzieningen, die onder 
het organisatorische verband van de dienst werden 
gebracht, verschilden van gemeente tot gemeente. 
De oudste GGD'en werden in de grote steden inge
steld, maar kort na de Eerste Wereldoorlog was het 
politieke en medische klimaat rijp voor de oprich
ting van diensten in een flink aantal middelgrote 
steden. Deze boekjes verschenen daarom stuk voor 
stuk naar aanleiding van het 75-jarige bestaan van 
de respectievelijke geneeskundige en/of gezond
heidsdiensten, maar de auteurs wilden allemaal de 
geschiedenis van de gehele gemeentelijke gezond
heidszorg in de twintigste eeuw behandelen. Ook 
overigens hebben de werkjes veel gemeen. Ze zijn 

alle drie fraai uitgevoerd, de tftels en ondertitels 
lijken op elkaar, en ze zijn op luttele pagina's na 
zelfs even dik. Bovendien stonden de auteurs alle
maal voor het probleem dat ze betrekkelijk weinig 
tijd hadden voor het onderzoek en de teboekstel-
ling, maar dat hebben ze op verschillende wijzen 
opgelost. 

Spits beperkt zich zo veel mogelijk tot de geschie
denis van de gemeentelijke gezondheidszorg in 
Groningen en schenkt nauwelijks aandacht aan de 
lokale of nationale medische en maatschappelijke 
context. Ze behandelt summier de medische voor
zieningen en dan met name de geneeskundige 
armverzorging rond de eeuwwisseling, en stapt 
dan over naar de oprichting van de GGD kort na 
de Eerste Wereldoorlog. De Groningse dienst werd 
vooral ingesteld om de verspreiding van besmette
lijke ziekten het hoofd te bieden. De GGD bleef 
dan ook beperkt tot een gezondheidsdienst met 
een bacterioloog aan het hoofd en het laboratori
um als centrale inrichting. L̂ e medische armen
zorg en de overige voorzieningen werden niet bij 
de dienst ondergebracht en toen het laboratorium in 
de jaren dertig naar het academisch ziekenhuis werd 
overgebracht, bleef weinig meer dan een rompdienst 
over. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het geheel 
aan gemeentelijke medische zorg in een GGD 
gebundeld. De nadruk lag opnieuw op de bestrij
ding van besmettelijke ziekten en hierbij werden 
op den duur zulke goede resultaten geboekt, dat 
deze taak snel aan belang inboette. Ook de genees
kundige armenzorg werd afgebouwd, maar daar 
stond de intensivering van andere en de introduc
tie van nieuwe taken tegenover: medische advise
ring, ziekenvervoer, bedrijfsgeneeskundige zorg, 
geriatrie en drugshulpverlening, om maar wat 
voorbeelden te noemen. Het laatste decennium 
werd vooral gekenmerkt door organisatorische 
veranderingen als gevolg van: bezuinigingen, over
name van taken van het particulier initiatief, de 
reorganisatie van de gemeentelijke administratie 
en de integratie in een regionale basisgezondheids
dienst. 

De aanpak van Spits heeft een gedegen be
schrijving van de gemeentelijke gezondheidszorg 
in Groningen opgeleverd. De geïsoleerde behande
ling maakt het boek echter wat minder interessant 
en leidt er toe dat allerlei typische Groningse 
karakteristieken onvoldoende uit de verf komen. 
Zo onderkent de auteur niet eens dat de genees
kundige armenzorg in Groningen ongewoon vroeg 
werd gemoderniseerd, laat staan dat ze dit kan ver
klaren. Ook de wisselwerking tussen de gemeente-
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lijk gezondheidszorg en zulke bijzondere instel
lingen als een academisch ziekenhuis of de enige 
stedelijke Groene Kruisvereniging van belang in 
Nederl-and, had meer aandacht verdiend. 

Evers en Ubachs hebben zich wel voorgenomen 
om de geschiedenis van de gemeentelijke gezond-
heid.szorg grondig in de Maastrichtse context te 
plaatsen. Ze beginnen dus met de veranderingen 
in het hygiënisch denken en de daaruit volgende 
maatregelen in de negentiende eeuw; laten alle 
openbare en particuliere medische voorzieningen 
de revue passeren; en behandelen de maatschappe
lijke en sociaal-politieke veranderingen die uitein
delijk leidden tot de oprichting van de GGD in 
1920. Het is mogelijk dat de uitgebreide inleiding 
werd uitgelokt door het karakter van de nieuwe 
dienst. Van meet af aan werden alle gemeentelijke 
medische voorzieningen bij de GGD ondergebracht 
en de dienst bleef gedurende crisis en bezetting 
intact. De auteurs maken goed en soms gedurfd 
gebruik van afbeeldingen en tekstillustraties. Zo 
leunt de behandeling van de bezetting.sjaren sterk 
op het oorlogsdagboek van de toenmalige direc
teur Van der Heijden. 

De nationale context wordt veel minder in het 
verhaal betrokken en dat is ook wel begrijpelijk. 
De aanpak van Evers en Ubachs is te prijzen, maar 
het lijkt er op dat ze toch wel erg veel hooi op de 
vork hebben genomen. Dat blijkt met name bij de 
behandeling van de naoorlogse periode. De chro
nologische opzet die tot dan toe wordt gehanteerd, 
is hier plotseling omgezet in een min of meer the
matisch, maar vooral nogal ongestructureerd ge
heel. Het is goed mogelijk dat de auteurs in tijd
nood zijn geraakt, want de verhouding tu.ssen 
illustraties en tekst is hier zoek geraakt. Van groot 
inhoudelijk belang is dat overigens niet, want als er 
uit de vergelijking van de drie boeken één conclu
sie kan worden getrokken, dan is het wel dat de 
naoorlogse geschiedenis van de GGD'en in Neder
land kennelijk erg weinig variatie vertoont: gelijk
soortige taken werden afgebouwd, gelijksoortige 
taken kwamen erbij, gevolgd door gelijksoortige 
reorganisaties om gelijksoortige redenen. 

Juch heeft voor weer een geheel andere aanpak 
gekozen. Bij haar vormt de idee dat de ontwikke
lingen in de verschillende steden erg op elkaar 
leken het uitgangspunt. De auteur behandelt de 
volledige geschiedenis van de GGD, maar legt hier
bij sterk de nadruk op 'onderdelen die de GGD tot 
GGD-Arnhem maakten'. Deze selectie opende de 
mogelijkheid om de betreffende gebeurtenissen 
zorgvuldig in de lokale en/of nationale context te 
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Advertentie van het Rode Kruis voor de Vervoer-cen-
trale (uit .A. Juch, Voorkomen is beter, 79) 

plaatsen. Een fraai voorbeeld is de eerste oprich
ting van de GGD in 1920. Rond de Eerste Wereld
oorlog werden voor het eerst voor.steilen gedaan 
om de langzaam uitdijende gemeentelijke zorg en 
het toezicht op de gesubsidieerde particuliere zorg 
in één dienst onder te brengen. Hierbij was het de 
vraag of er een nieuwe dienst moest komen of dat 
deze taken bij het gemoderniseerde gemeentezie
kenhuis moesten worden ondergebracht. Juch Iaat 
goed zien hoe de opvattingen en belangen van de 
verschillende partijen elkaar min of meer in even
wicht hielden en zo kon het gebeuren dat in 1920 
het besluit tot oprichting van een aparte dienst 
werd genomen, om deze in 1921 al weer op te hef
fen. Uiteindelijk duurde het tot 1946 voordat de 
GG&GD opnieuw als zelfstandige dien.st werd in
gesteld. 

Door haar aanpak ziet Juch zelfs kans om de 
behandeling van de naoorlogse periode wat ener-
verender te maken. Zo beschrijft ze op soms hilari-
.sche wijze de .strijd tussen het ziekenvervoer van de 
net verzelfstandigde GG&GD en de provinciale 
vervoerscentrale van het Rode Kruis. De behande
ling van het eerste methadonproject in Nederland 
levert een interessante bijdrage aan de geschiedenis 
van de verslaafdenzorg. Het was een initiatief van 
een enfhousia.ste huisarts en een apotheker, maar 
veel inzicht in het gedrag van de verslaafden had
den beide heren niet en het project groeide hen al 
snel boven het hootil De officiële verslaafdenzorg 
keek hardnekkig de andere kant op en de GG&GD 
zag zich genoodzaakt om de methadonverstrekking 
over te nemen. Tenslotte blijkt uit Juchs verhaal 
nog het beste hoe de diensten door de ontwikke
lingen van de jaren tachtig werden overvallen. Men 
had taken zien verdwijnen en zien komen, maar er 
was nooit over de plaats van de dienst nagedacht. 
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De bezuinigingen, de afkondiging van de Wet op 
de basisgezondheidsdiensten, en een reorganisatie 
van de Arnhemse gemeentediensten dwongen ech
ter tot bezinning. Net als elders werd gekozen voor 
preventie en gezondheidsvoorlichting en -opvoe
ding als kerntaken. 

Natuurlijk is het belang van deze boekjes voorna
melijk gelegen in de bijdrage aan de geschiedenis 
van de gemeentelijke gezondheidszorg in de twin
tigste eeuw. In luttele jaren is dit veranderd van 
een nauwelijks ontgonnen terrein tot een onder
werp waarover al bijna een literatuurtentamen is af 
te nemen. Bijna, want een goed beeld van de zorg 
in gemeenten waar geen GGD werd ingesteld, ont
breekt nog. Daarnaast hebben de boekjes mij ver
leid tot enige reflectie over de spanning tussen het 
schrijven van een gedenkboek en de behoefte om 
een serieuze bijdrage aan de medische geschiedenis 
te leveren. Het zal u niet zijn ontgaan dat de aan
pak van Juch mij nog het beste is bevallen, maar 
een genuanceerd oordeel over de keuzen van de 
auteurs is op zijn plaats. 

1 Voor een dulibelbespreking van de boeken van Kerk
hoff en Van Lieburg zie Gewina 19 (1996) 104-107 

H.F. van der Velden 

A.Ya. Kipnis, B.E. Yavelov and J.S. Rowlinson, V(Ui 
der Waals and Molecular Science (Oxford: Claren
don Press 1996) IX + 313 pp., £ 60,00, ISBN 0-19-
855210-6. 

Het onderhavige boek is een viitgebreide, Engelsta
lige bewerking van een in 1985 door Kipnis en 
Yavelov in het Russisch gepubliceerde biografie 
van Johannes Diderik van der Waals. Eindelijk dan 
een biografie van een van onze Nobelprijswin
naars, ben je geneigd te verzuchten. De meest voor 
de hand liggende kandidaat voor een biografie was 
Van der Waals overigens niet. Hij leidde een zeer 
regelmatig en weinig opwindend leven, bezat wei
nig .sociale contacten, meed de politiek, en trad, in 
tegenstelling tot veel van zijn collega's, ook als 
wetenschapper nauwelijks in de openbaarheid. 
Buiten het Amsterdamse hoogleraarschap was zijn 
voornaamste rol die van secretaris van de Konink
lijke Akademie van Wetenschappen, een functie 
die hij zestien jaar lang met grote toewijding ver
vulde. Maar dan zitten we ook al aan het einde van 
zijn actieve loopbaan, 

Van der Waals' weg naar de top was een moeizame 
en langdurige. Door het behalen van talloze 'Akten 
van Bekwaamheid' en, later, academische graden, 
werkte hij zich geleidelijk op van onderwijzersas
sistent aan een lagere school in Leiden tot direc
teur van een HBS in Den Haag. Over deze eerste 
veertig (!) jaar van zijn leven, voorafgaand aan zijn 
benoeming in Amsterdam, zijn nauwelijks gege
vens beschikbaar, De auteurs vullen de eerste 
hootidstukken dan ook grotendeels op met een uit
voerige beschrijving van de geschiedenis van Lei
den en met afzonderlijke portretten van de Leidse 
hoogleraren in de filosofische faculteit, alsmede 
van de in Den Haag woonachtige onderwijsinspec-
teur en natuurkundige Bosscha. Terecht benadruk
ken zij overigens de stimulerende rol van Bosscha 
in deze Haagse periode. 

Van der Waals' leven was eigenlijk zijn werk, en 
zijn werk was voor het nageslacht vooral zijn dis
sertatie. De verschijningsdatum van zijn proef
schrift wordt algemeen beschouwd als het start
schot voor de tweede grote bloeiperiode in de 
Nederlandse natuurwetenschappen. De bespreking 
van zijn dissertatie en de reacties daarop levert dan 
ook het lang.ste hoofdstuk in het boek op. Zoals 
bekend culmineerde de dissertatie in een herzie
ning van de ideale gaswet, die druk, temperatuur 
en volume van een gas aan elkaar relateert. Van der 
Waals corrigeerde de termen voor druk en volume 
door het eindige volume van de gasmoleculen en 
de onderlinge aantrekking der moleculen mede in 
beschouwing te nemen. Het resultaat was een uit
drukking die niet alleen empirisch zeer succesvol 
was, maar tevens de in de titel benadrukte 'Conti
nuïteit van den Gas- en vloeistoftoestand' zicht
baar maakte en daarnaast een ingang vormde tot 
kennis van moleculaire grootheden. 

Belangrijker nog, ook in de ogen van Van der 
Waals zelf, was zijn latere herformulering van de 
vergelijking, resulterend in een universele toe
standsvergelijking, die, anders dan de oorspronke
lijke, niet langer afhankelijk was van de specifieke 
aard van het betreffende gas. De nieuwe wet was 
van onschatbare betekenis voor het onderzoek bij 
zeer lage temperaturen, zoals in Leiden uitgevoerd 
door Kamerlingh Onnes. 

De auteurs besteden een apart hoofdstuk aan 
de grote invloed van Van der Waals op zowel de 
natuurkunde als de scheikunde in Nederland. Een 
en ander resulteerde in een herkenbare Neder-
land.se .stijl binnen onderzoeksgebieden als de ther
modynamica en de daaraan verwante fysische che
mie. Wat de fv'sica aanging sprak Van der Waals 
herhaaldelijk van een 'vaderlandsche natuurkun
de'. Met name in dit hoofdstuk laten de auteurs 
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veel kansen liggen. In de eerste plaats hebben zij de 
omvangrijke correspondentie met Kamerlingh 
Onnes in het Van der Waals-archief in Amsterdam 
onbenut gelaten. Een ernstiger gemis in het boek is 
van meer thematische aard. Uit alles wordt duide
lijk dat Van der Waals een efficiënt en krachtig be
stuurder was en dat hij zowel binnen de Akademie 
als binnen de Amsterdamse faculteit, en vermoe
delijk ook daarbuiten, een aanzienlijke machtspo
sitie bezat. Van der Waals kon carrières maken en 
breken en deed dat in de praktijk ook. In Am
sterdam had hij mede de hand in de benoemingen 
van 'volgelingen' als de wiskundige Korteweg en de 
chemicus Bakhuis Roozeboom. De auteurs veron
derstellen zelf een zekere rol bij de benoeming van 
Kamerlingh Onnes in Leiden. Dat Van der Waals 
werd opgevolgd door zijn gelijknamige zoon en 
dat tegelijkertijd zijn favoriete leerling Kohnstamm 
in Amsterdam buitengewoon hoogleraar werd, was 
vermoedelijk ook geen toevalligheid. Dit alles 
werpt toch wel een zeker licht op de beroemde 
schoolvorming rond Van der Waals. De auteurs 
laten na om Van der Waals' wetenschapspolitieke 
rol te thematiseren, ook al levert het boek daar
voor heel wat benodigde ingrediënten. 

Het werk van Van der Waals bezat niet de hel
derheid en breedte van dat van Lorentz. Zijn aan
pak was sterk intuïtief, weinig rigoureus, en daar
door vaak wat ondoorzichtig. Hij stelde fv'sische 
intuïties hoog boven wiskundige finesses. Zijn 
onderzoeksgebied was en bleef dat der moleculaire 
theorieën. Maar binnen dat gebied was hij ongeë
venaard, en zijn invloed binnen Nederland was 
aanzienlijk groter dan die van Lorentz. Anders dan 
Lorentz was Van der Waals als wetenschapper een 
geobsedeerd waarheidszoeker en als mens een diep 
gelovig Christen. Weinig ergerde hem meer dan 
scepsis ten aanzien van atomen. Hij bezat een bijna 
naïef geloof in kleine harde deeltjes met een eindig 
volume. Hoewel een verbinding tussen zijn geloof 
en zijn wetenschap sterk voor de hand ligt, be
trachten de auteurs op dit punt toch enige terug
houdendheid. Van der Waals deed dat zelf in de 
regel ook. Een uitzondering is het verband dat hij 
legde tussen zijn eerder genoemde universele uit
drukking, de daaruit voortvloeiende eenheid en 
harmonie van de natuur, en de noodzaak van een 
schepping. 

Veel nieuwe gezichtspunten met betrekking tot 
leven en werk van Van der Waals levert het boek al 
met al niet op. Daarvoor baseren de auteurs zich 
ook te sterk op eerder gepubliceerde herinneringen 
en karakteriseringen van met name leerlingen en 
tijdgenoten van Van der Waals, terwijl recent over 
het werk van Van der Waals en de receptie daarvan 

reeds het nodige gepubliceerd is. De uiteenzettin
gen over dat werk zijn overigens helder en ter zake, 
en het moet gezegd dat de auteurs ook aandacht 
besteden aan minder bekend werk van Van der 
Waals, waaronder bijvoorbeeld zijn experimentele 
onderzoekingen. Bovenal is het nuttig om al het 
uiteenlopende materiaal, waaronder een aantal re
sultaten van grondig speurwerk, in een band ver
zameld te hebben. Het is op zijn minst een welko
me opstap naar verder onderzoek. 

Frans van Lunteren 

Klaas van Berkel, Dijksterhuis. Een biografie (Am
sterdam: Bert Bakker 1996) 639 pp., ill., ƒ 75,00, 
ISBN 90-351-1694-1. 

De biografie van een wetenschapshistoricus (waar
bij ik met de term 'wetenschap' hier verder alleen 
de Gewinavakken bedoel) is strikt genomen zelf 
geen wetenschapsgeschiedenis, evenmin als een 
biografie van een fysicus een bijdrage levert tot de 
fy'sica. Geschiedenis der (wetenschaps)geschied-
schrijving is een apart specialisme. Haar resultaten 
kunnen voor de wetenschapsgeschiedenis zelf ech
ter wel degelijk bruikbaar zijn. Ook als de gebio-
grafeerde historicus geen actieve wetenschapsbeoe
fenaar was, zal zijn of haar werk in het algemeen 
toch licht werpen op het denken over wetenschap 
in de betreffende periode. Zeker de vestiging van 
het vak door de eerste pioniers valt niet los te zien 
van de maatschappelijke betekenis die aan weten
schap werd toegekend. Daarnaast kan een biogra
fie door het aanreiken van achtergrondinformatie 
nieuw licht werpen op het oeuvre van de betrokke
ne zelf Een dergelijk inzicht is ook voor de huidige 
wetenschapshistoricus van belang, in het bijzonder 
bij werk dat nog steeds onze kijk op de geschiede
nis bepaalt. 

Dit alles, buiten de begrijpelijke nieuwsgierig
heid naar het leven van een illuster vakgenoot, is 
voldoende rechtvaardiging om Dijksterhuis. Een 
biografie in dit tijdschrift te bespreken. In het geval 
van Dijksterhuis en zijn magistrale opus De me
chanisering van het wereldbeeld doen beide overwe
gingen zich gelden. Daarbij gaat het vooral om 
Dijksterhuis' visie op de wiskunde. Als wiskundige 
was Dijksterhuis nauw betrokken bij maatschap
pelijke discussies over de status van de wiskunde 
en de waarde van wiskundige vorming, en - als 
men er eenmaal attent op is gemaakt - blijkt deze 
achtergrond in zijn werk duidelijk tloor te klinken. 
Tijdgenoten zagen dat heel goed. Zo reageerde 
Vollgraff wat aflioudcnd op Dijksterhuis' plan een 
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boek over Huygens te schrijven, omdat hij bang 
was dat Dijksterhuis Huygens voor zijn didactische 
karretje zou spannen (p. 165). 

Van Berkels biografie blijft overigens niet tot 
deze aspecten beperkt, maar valt ook te lezen als 
bijdrage tot de cultuurgeschiedenis of als proeve 
van biografische geschiedschrijving. Men zal mij 
echter wel niet kwalijk nemen als ik mij hier vooral 
beperk tot de wetenschapshistorische aspecten. De 
discussie over het wiskundeonderwijs vormt bo
vendien een hoofclthema in de biografie, want over 
Dijksterhuis zelf valt verder niet zo heel veel te ver
tellen. Een man van benijdenswaardige geleerd
heid, maar ook bepaald door alle beperkingen van 
tijd, milieu en karakter. Hij leidde een braaf bur
gerlijk bestaan, netjes getrouwd met een echtgeno
te die volledig op de achtergrond blijft (maar daar 
waarschijnlijk veel in de melk te brokkelen had). 
Op zijn zesentwintigste aanvaardde hij een betrek
king als leraar wiskunde aan de HBS te Tilburg 
waar zijn vader directeur was, en bleef daar vieren
dertig jaar. In Tilburg schreef hij zijn belangrijkste 
werken. Nadat zijn verdiensten in 1953 uiteindelijk 
waren beloond met een hoogleraarspost kwam er 
niet veel oorspronkelijks meer uit zijn handen. 

De wiskunde had voor Dijksterhuis niet zozeer 
praktische betekenis, als wel een vormende waarde 
doordat ze inleidde in een manier van denken. 
Zijn vele werk in onderwij.skundige commissies, 
dat door Van Berkel uitvoerig wordt beschreven, 
had vooral tot doel deze betekenis van de wiskun
de erkend te zien. Het ging Dijksterhuis niet om de 
inhoud van het wiskundeonderwijs sec, maar om 
haar bijdrage tot de algemene vorming. Ook alfa-
leerlingen zouden met de wiskundige denktrant 
vertrouwd moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld 
door op het gymnasium Euclides of Archimedes 
voor te schrijven in plaats van enkel Homerus. 
Dijksterhuis stelde heel uitdrukkelijk de wiskundi
ge vorming niet tegenover de klassiek-gymnasiale, 
maar trachtte beide te integreren. Zoals Van Berkel 
stelt, zijn cultuurideaal was dat van de late negen
tiende eeuw: een harmonie tussen klassieke vor
ming, burgerlijke beschaving en wetenschappelijke 
vooruitgang. Met dit standpunt zette hij zich in 
zekere zin af tegen zijn eigen milieu. Dijksterhuis 
was zelf een leerling van de HBS (hij had nader
hand Grieks en Latijn moeten leren om tot de uni
versiteit te worden toegelaten) en kwam uit een 
familie van HBS-ers. Zijn vader ijverde actief voor 
toelating van HBS-leerlingen (zonder aanvullend 
examen Grieks en Latijn) tot de bèta-faculteiten 
van de universiteit, Dijksterhuis zelf was daar te
gen: een klassieke vorming achtte hij essentieel. In 
hoeverre dit streven louter ideëel was (wij moeten 

Dijksterhuis' oprechte liefde voor de klassieken 
zeker niet onderschatten) en in hoeverre er sociale 
overwegingen meespeelden, is de vraag. Voor 
iemand uit een eenvoudig onderwijzersgeslacht 
was toegang tot de intellectuele elite van Neder
land niet alleen een zaak van hersens, maar ook 
een kwestie van stand. Met dit standsverschil had 
Dijksterhuis als actief lid van het Groningse stu
dentencorps ruimschoots kennis kunnen maken. 
Als wij nu zien dat hij zich verhief boven het tradi
tionele wiskundige 'ambacht' en de aansluiting 
zocht bij de klassieke cultuur, dan vraagt men zich 
afin hoeverre dit mede zijn eigen status moest die
nen. Van Berkel laat herhaaldelijk doorschemeren 
dat het 'erbij horen' voor Dijksterhuis belangrijk 
was, maar waagt zich niet aan psychologiseren. 
Daar heeft hij misschien gelijk in, maar hij had 
toch in het algemeen iets kunnen zeggen over de 
maatschappelijke betekenis van een gymnasiale 
opleiding en de sociale tegenstelling met de HBS. 
Nu moet de lezer het stellen met enkele suggestieve 
citaten (p. 88,107) die wel vermoedens doen rijzen, 
maar waarbij open blijft hoe gegrond die zijn. Hier 
lijkt mij sprake van een gemiste kans. De kwestie is 
des te interessanter omdat ze wellicht licht zou 
kunnen werpen op Dijksterhuis' in die tijd toch 
vrij ongewone keuze zich na zijn universitaire 
opleiding op de geschiedenis der wetenschappen 
toe te leggen, iets wat nu door Van Berkel met een 
enkel woord wordt afgedaan. Wetenschapsgeschie
denis was voor Dijksterhuis een 'brug tussen twee 
culturen', en men vraagt zich af of het voor hem 
niet tevens als brug naar een hogere intellectuele 
en sociale status moest fungeren. 

De kwestie klemt te meer omdat, zoveel wordt 
uit Van Berkels betoog wel duidelijk, Dijksterhuis 
naar onze maatstaven eigenlijk helemaal geen his
toricus was. Hij noemt hem zelf een platonicus. In 
wetenschap en wiskunde bestonden voor hem 
absolute waarden en deze, niet de eigen aard van 
het verleden, dienden de agenda van de historicus 
te bepalen. (Pas aan het einde van zijn loopbaan, 
onder de invloed van Geyl, kwam DijLsterhuis 
hiervan terug.) Curieus is dan wel weer dat Dijk
sterhuis de filosofie voor zichzelf te hoog gegrepen 
vond, ook toen men hem een leerstoel in dat vak 
aanbood. Misschien ging dit het kader van de bio
grafie te buiten, maar het ware te wensen dat Van 
Berkel nog eens een afzonderlijk artikel aan de ver
houding van Dijksterhuis tot de geschiedenis zou 
wijden. Dijksterhuis' wetenschapshistorische werk 
staat grotendeels in dienst van de integratie van de 
klassieke en de wiskundige denkwijzen. Deels heel 
praktisch: de wetenschapsgeschiedenis bood de al-
fa-leerlingen een toegang tot begrip voor de exacte 
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vakken (en legitimeerde aldus tevens de weten
schapsgeschiedenis binnen de gymnasiale cultuur). 
De contemporaine wetenschappen waren door 
hun gespecialiseerde karakter voor leken niet meer 
te volgen. Inzicht in de historische totstandkoming 
kon evenwel het wezenlijke van het natuurweten
schappelijke denken overdragen. Dit geeft al aan 
dat dit natuurwetenschappelijke (in wezen wis
kundige) denken voor Dijksterhuis het wezenlijke 
van de wetenschap uitmaakt. Zijn beroemde boek 
De mechanisering van het wereldbeeld, dat door 
Van Berkel helder in verband met Dijksterhuis' 
idealen wordt geanalyseerd, is inderdaad één grote 
apologie van het wiskundige denken als de kern 
van de moderne natuurwetenschap. Dit wiskundi
ge denken is volgens Dijksterhuis uiteindelijk een 
uitvloeisel van de klassiek-Griekse geest. De mo
derne wetenschap heeft zich daaruit geleidelijk, 
zonder scherpe overgangen, ontwikkeld. Als zoda
nig is De mechanisering óók een apologie voor 
Dijksterhuis' klassiek-wiskundige cultuurideaal. 

Van Berkel heeft bewust gekozen voor een be
schrijvende in plaats van een analytische aanpak. 
Dat laatste had misschien sommige van de aange
stipte kwesties wat scherper kunnen stellen. De 
gekozen werkwijze heeft echter het grote voordeel 
dat een uitermate leesbaar boek is ontstaan, dat de 
meeste wetenschapshistorici waarschijnlijk met 
meer ijver zullen lezen (zo verging het mij althans) 
dan veel werk dat voor hun eigenlijke werk mis
schien relevanter is. Een boek dat misschien niet 
Dijksterhuis' hart en nieren proeft, maar hem toch 
zo nabij brengt als dat bij deze introverte en 
afstandelijke man doenlijk is. 

Rienk Vermij 

IL.C. Palm (red.). Alle Brieven van Antoni van 
Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van 
aantekeningen voorzien door een Commissie van 

Nederlandse Geleerden. Deel XIV (1701-1704) 
(Lisse: Swets & Zeitlinger B.V. 1996) 455 pp. + 22 
platen, ƒ 395,00, ISBN 90 265 1450 6. Bevat de brie
ven 228-248. 

Dit deel bevat 23 brieven van en aan Leeuwenhoek, 
geschreven in de periode van augustus 1701 tot en 
met maart 1704. Drie brieven worden hier voor het 
eerst gepubliceerd, van negen andere wordt voor 
het eerst de Nederlandse tekst in gedrukte vorm 
beschikbaar gesteld. Bij de brieven worden ook de 
bijbehorende illustraties afgedrukt, waaronder 
enkele krijttekeningen uit de archieven van de 
Royal Society en de Gesamthochschulbibliothek in 
Kassei Meerdere malen vermeldt Leeuwenhoek in 
zijn brieven de aanwezigheid van een 'Teykenaar' 
bij zijn onderzoek en hoe hij hem aanwijzingen 
geeft over de meeste geschikte afbeelding, maar 
over de identiteit van deze kunstenaar worden 
geen gegevens verstrekt. De onderwerpen van de 
brieven lopen zoals gewoonlijk sterk uiteen: van 
een door Leeuwenhoek bedacht instrument ter 
bestrijding van longkwalen tot een uitgebreid ver
slag van de ontkieming van sinaasappelpitten. De 
brieven uit deze periode groeien steeds meer uit 
tot kleine tractaten; toch blijft Leeuwenhoeks rus
tige en verhalende stijl, met gerichte aandacht voor 
detail en context van de waarnemingen, primeren. 
De wellicht best bekende brieven uit deze collectie 
gaan over de waarneming van protozoa, de 'kleine 
dierkens', die hij al eerder had bestudeerd maar die 
nu opinieuw zijn aandacht bezighouden. Brief 236 
is een volledige verhandeling over de zijdeworm, 
aangeboden aan Karl, landgraaf van Hessen-Kas-
sel, wiens neef bij Leeuwenhoek op bezoek was 
geweest. Leeuwenhoek verwijst heel zelden naar de 
opvattingen van tijdgenoten, behalve in een kleine 
anekdote over Christiaan Huygens. De presentatie 
van dit volume is opnieuw geheel vlekkeloos. 

Geert Vanpaemel 
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