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BOEKBESPREKINGEN 

Leo van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in 
genezen. De medische faculteit van de Vrije Univer
siteit 1880-2000 (Diemen: Veen Magazines 2005). 
840 pp., geb., ill. ISBN 90 8571 012 X. 019,95. Kirstin 
de Boer-van Rhenen en Nel Velthorst, Bijzondere 
chemie?! 75 jaar scheikunde aan de Vrije Univer
siteit (Zoetermeer: Meinema 2005) (Historische 
reeks VU, 8). 302 pp., ill. ISBN 90 211 4091 8. Q 
23,50. Ab Flipse, 'Hier teert de natuur ons zelfden 
weg.' Een geschiedenis van natuurkunde en sterren
kunde aan de VU (Zoetermeer: Meinema 2005) 
(Historische reeks VU, 6). 280 pp., ill. ISBN 90 211 
40845. 022,50. 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de 
Vrije Universiteit in 2005 verscheen een flinke 
stapel boeken over de geschiedenis van die uni
versiteit. De auteurs van de twee meest omvat
tende werken - het populair-wetenschappelijke 
Wetenschap en samenleving. Groei en ontwikkeling 
van de VU-familie in beeld van Ad Tervoort en Een 
hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 
1880-2005 van A.Th. van Deursen, die nieuw onder
zoek verrichtte - konden steunen op en verwijzen 
naar een hele reeks deelstudies over uiteenlopende 
onderwerpen als de theologische faculteit, de 
natuur- en sterrenkunde, de wiskunde en infor
matica, de scheikunde, de VU en de Derde Wereld, 
de VU en Zuid-Afrika en het al enkele jaren gele
den verschenen boek over de VU in de Tweede 
Wereldoorlog. 

De drie hier behandelde boeken zijn dus te 
beschouwen als voorstudies, maar zij staan wel de
gelijk op zichzelf. Dat heeft ook zijn nadelige kant, 
want in elk van de drie wordt uitvoerig ingegaan op 
de kerkstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk 
en op de opvattingen van Abraham Kuyper over 
geloof en wetenschap die leidden tot de oprichting 
van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ge
reformeerden Grondslag in 1879 en van de Vrije 
Universiteit een jaar later. Bij De Boer-van Rhenen 
en Velthorst gebeurt dat enigszins obligaat, bij Van 
Bergen en Flipse veel genuanceerder. Dat zij deze 
voorgeschiedenis behandelen, is evenwel onont
koombaar, omdat de eerste generaties hoogleraren 
worstelden met het probleem welke invulling zij als 
gereformeerden moesten geven aan de wijze 
waarop zij hun wetenschap beoefenden. Dat is dan 
ook de vraag die alle auteurs zich stellen: strekte het 
bijzondere karakter van de VU zich ook uit tot de 
wetenschap? Met andere woorden: werden de ge
neeskunde en de natuurwetenschappen aan de VU 

op een andere manier benaderd dan elders? Was er 
sprake van een gereformeerde geneeskunde of, zoals 
de titel van een van de boeken luidt, van een bij
zondere scheikunde? 

De drie boeken hebben zo een vergelijkbare aan
loop, maar zij hangen ook anderszins samen. De 
wet van 1905 waarmee aan de VU behaalde graden 
civiel effect kregen, bepaalde immers tevens dat 
deze universiteit naast de theologische, de juri
dische en de letterenfaculteit uiterlijk in 1930 een 
vierde en in 1955 een vijfde faculteit met ten min
ste drie hoogleraren moest bezitten. Lange tijd leek 
de medische faculteit de beste papieren te hebben 
om te worden uitgebreid tot volwaardige vierde 
faculteit, maar uiteindelijk viel de keus op de wis-
en natuurkunde. Deze keuze komt bijgevolg in alle
drie de boeken aan de orde, het meest uitgebreid in 
dat van Van Bergen, dat trouwens in alles het meest 
gedetailleerd en zelfs bijna uitputtend is. Daarbij 
wordt duidelijk dat de medische faculteit bepaald 
geen rimpelloze geschiedenis heeft gehad. Maar 
Van Bergen lijkt ongeveer elk verschil van inzicht 
en conflict breedvoerig uit de doeken te willen 
doen. Dat gaat ten koste van de levendigheid van 
zijn boek en stelt het doorzettingsvermogen van de 
lezer zwaar op de proef. In de helft van het aantal 
pagina's had een even genuanceerd en zeker zo in
dringend beeld van deze geschiedenis kunnen 
worden gegeven. 

De oprichters van de VU en het gereformeerde 
volksdeel dat de achterban van deze universiteit 
vormde, wensten van meet af aan een medische 
faculteit om christenartsen te kunnen opleiden. 
Die moesten een tegenwicht bieden aan de aan 
openbare universiteiten opgeleide materialistische 
artsen. Van Bergen laat zien dat deze behoefte te
vens voortkwam uit een artsentekort, dat aan het 
eind van de negentiende en het begin van de twin
tigste eeuw vooral voelbaar was op het platteland, 
waar veel gereformeerden leefden, terwijl er nog 
nauwelijks protestants-christelijke ziekenhuizen 
waren. Maar zo'n faculteit was duur voor een 
universiteit die geheel werd gedragen door de gif
ten en nalatenschappen van particulieren. 

Toch kon in 1907 een begin worden gemaakt 
met die faculteit, toen de Vereeniging tot Christe
lijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuw
lijders besloot aan het Valeriusplein in Amsterdam 
een psychiatrisch-neurologische kliniek te openen, 
waar een hoogleraar psychiaters kon opleiden, 
Haar voorzitter, Lucas Lindeboom, meende als veel 
andere gereformeerden dat krankzinnigheid een 
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straf van God was. Zijns inziens moesten 'God en 
zijn Woord' het uitgangspunt voor een psychiater 
zijn. Dergelijke psychiaters konden vanzelfspre
kend alleen aan de VU worden gevormd. Hij be
sliste met het aanbod van een kliniek de discussie 
tussen een start met hoogleraren in de niet-klinische 
'theoretische' vakken - die het materialisme kon
den bestrijden - en de psychiatrie in zijn voordeel. 

De eerste hoogleraar in de psychiatrie, neurolo
gie en algemene biologie, Leendert Bouman, die in 
1907 werd benoemd, had evenwel een heel andere 
opvatting. Hij was te veel een man van de weten
schap om in zijn onderzoek en zijn behandeling 
van psychiatrische patiënten van de bijbel uit te 
gaan. Hij streefde zelfs geen calvinistische psychi
atrie na. Dat betekende niet dat hij een synthese 
tussen wetenschap en geloof uitsloot. Er was im
mers slechts één waarheid. Op zijn vakgebied nam 
hij niettemin een eigen plaats in, doordat hij zich 
afzette tegen de bij zijn leermeesters heersende ex
clusief natuurwetenschappelijke (dat wilde zeggen 
neurologische) benadering van de psychiatrie. Vol
gens Bouman was het psychische van een heel andere 
orde dan het fj'sische, dus moest de wetenschap van 
de psyche ook fundamenteel anders zijn. Hij werd 
zo de nestor van een generatie psychologisch ge
oriënteerde psychiaters. 

Bouman kreeg in 1913 F.J.I. Buytendijk als assis
tent. Deze werd in 1914 lector en in 1919 hoogleraar 
in de fysiologie. Zij maakten de 'medische faculteit' 
tot zo'n succes, dat rond 1920 vrijwel niemand 
eraan twijfelde dat dit de verhoopte en benodigde 
vierde faculteit van de universiteit zou worden. 
Binnen enkele jaren was van dat vooruitzicht echter 
weinig over. Buytendijk ontmoette in gereformeerde 
kring te weinig belangstelling voor wetenschap om 
met vertrouwen de opbouw van die faculteit te
gemoet te zien. Hij liet in 1924 weten een benoe
ming aan de Groningse universiteit te aanvaarden. 
Een jaar later aanvaardde Bouman een leerstoel in 
Utrecht, waar hij hoopte op meer contact met 
ambtgenoten dan hem aan de VU ten deel was ge
vallen. De medische faculteit moest van voren af 
aan opnieuw beginnen. 

Ten tijde van het vertrek van Bouman en Buy
tendijk speelde de zogeheten kwestie-Geelkerken, 
die ging over de vraag of de slang in het paradijs 
werkelijk had gesproken. In 1926 besliste de gere
formeerde synode dat de bijbel letterlijk moest 
worden genomen. Aan de VU moesten nieuwe 
hoogleraren voortaan onderschrijven dat niet 
mocht worden getwijfeld aan de letterlijke zin van 
het bijbelse geschiedverhaal. Dit bemoeilijkte de 
zoektocht naar hoogleraren voor wat nu de vierde 
faculteit moest worden: een faculteit der Wis- en 
Natuurkunde. Voor scheikunde viel dat kennelijk 

mee. Flipse schrijft dat de voorbereidingscommissie 
voor deze leerstoel slechts één kandidaat noemde. 
Deze, Jan Coops, aanvaardde de benoeming zonder 
veel dralen. Voor natuurkunde werden daarentegen 
zeven kandidaten genoemd. De drie meest voor
aanstaande onder hen bedankten om redenen die 
te maken hadden met de relatie tussen geloof en 
wetenschap. Een vierde zag te weinig in de VU en 
de vijfde en zesde schenen bij nader inzien toch 
minder geschikt. Bleef over de 28-jarige G.I. Sizoo, 
die het ambt ondanks ernstige twijfels onder grote 
druk aanvaardde. 

Anders dan Van Bergen, die zich beperkt tot de 
discussies over de betekenis van het karakter van de 
VU voor de ontwikkeling van de medische facul
teit, hebben De Boer-van Rhenen en Velthorst en 
Flipse in hun boeken veel aandacht voor de prak
tische problemen waarvoor de eerste hoogleraren 
kwamen te staan. Want er was wel een bedrag bij
eengebracht voor de inrichting van de faculteit, 
maar er stond nog niets. Coops en Sizoo bezochten 
daarom in januari 1930 verscheidene buitenlandse 
laboratoria om zich een beeld te vormen van de 
eisen die aan een nieuw laboratorium werden ge
steld. In die tijd had elk van de Nederlandse uni
versiteiten zich in een bepaald onderdeel van het 
natuurwetenschappelijk onderzoek gespecialiseerd, 
zodat ook Coops en Sizoo zich wilden onderschei
den. Coops had al een onderwerp. Hij had zich als 
assistent aan de Handelshogeschool in Rotterdam 
geworpen op onderzoek naar verbrandingswaarden 
van organische verbindingen. Eenmaal hoogleraar 
specialiseerde hij zich in precisiemetingen van bij 
verbranding en chemische verbindingen vrijko
mende energie. Nog in de jaren zeventig zou dit de 
kern vormen van het aan de VU verrichte f\'sisch-
chemisch onderzoek. De van het NatLab van Philips 
afkomstige Sizoo moest daarentegen op zoek naar 
iets nieuws. Hij koos voor radioactiviteit. Daar had 
nog geen van de Nederlandse universiteiten zich op 
toegelegd en bovendien leek het goedkoop te kun
nen, omdat de benodigde instrumenten betrekkelijk 
eenvoudig waren. Dit bleek een gouden greep, al 
werd de kernfv'sica na de oorlog juist extreem duur. 

De manier waarop Coops en Sizoo zich reken
schap gaven van wat hun geloof betekende in de 
natuurwetenschap krijgt in deze boeken eveneens 
ruim aandacht. Inmiddels was in de Christelijke 
Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in 
Nederland daarover een zekere mate van consensus 
bereikt, die erop neerkwam dat de bijbel geen uit
spraken deed over de juistheid van natuurweten
schappelijke theorieën en hypothesen, maar dat er 
wel een relatie bestond tussen geloof en natuur
filosofie. Coops en Sizoo conformeerden zich daar
aan. Uitkomsten van onderzoek konden schijnbaar 
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in strijd zijn met wat de bijbel leerde, het woord 
van de onderzoeker was nooit juister dan dat van 
de theoloog. In het werk van Sizoo lag dit nogal ge
voelig, omdat hij zich bezighield met de vervaltijd 
van radioactief materiaal, op grond waarvan de 
ouderdom van aardlagen kon worden bepaald. Dat 
leidde tot spectaculaire uitkomsten. Tot dan toe 
gingen geologen uit van een ouderdom van drie
honderd miljoen jaar, terwijl nu werd berekend 
dat de oudste lagen twee miljard jaar oud waren. 

Bij de start van een medische faculteit met een 
min of meer volledige artsopleiding in 1951-1952 
kregen de geneeskundestudenten colleges 'van 
principiële aard', hetgeen erop wijst dat een christe
lijke geneeskunde het doel was. In de hand van de 
arts werd in werkelijkheid de hand Gods gezien. En 
in 1961 vormde de plaats van de christen-academi-
cus in de maatschappij nog het thema van het 
lustrum van de Natuurphilosophische Faculteits-
vereeniging. Maar in de jaren daarna boette het ge
reformeerd-zijn aan de VU snel aan betekenis in. 
Hoogleraren en studierichtingen wilden zich niet 
langer onderscheiden in levensbeschouwelijke zin, 
maar op kwaliteit concurreren met de andere uni
versiteiten. 

Deze ontwikkeling plaatst de auteurs van twee 
van de drie boeken voor een probleem dat zij niet 
hebben kunnen oplossen. In de medische faculteit 
deden zich in de daaropvolgende decennia ethische 
kwesties voor als het recht op abortus, euthanasie 
en geslachtsverandering, die leidden tot discussies 
of de medische faculteit als geheel of de desbetref
fende afdeling daarover een standpunt moesten 
bepalen of dat dit aan de betrokkenen kon worden 
overgelaten. Doordat Van Bergen voorts meer dan 
de andere auteurs er oog voor heeft hoe personen 
en groepen vanuit tegengestelde ideologieën soms 
tot een gemeenschappelijk standpunt kwamen, kan 
hij de lijn in zijn boek vasthouden. Voor de vraag 
hoe het geloof het denken over geneeskunde beïn
vloedde, hoeft alleen gelezen te worden welke rol de 
ethiek daarin speelde. 

In de natuur- en scheikunde drongen zich geen 
vergelijkbare kwesties op de voorgrond. Daar komt 
bij dat als gevolg van de enorme investeringen in de 
jaren vijftig en zestig en de toegenomen greep van de 
overheid op het hoger onderwijs vanaf de jaren ze
ventig de universiteiten steeds meer op elkaar zijn 
gaan lijken. Met het oplossen van de spanning tus
sen geloof en wetenschap is zo ook de verhaallijn uit 
de geschiedenis van die studierichtingen verdwenen. 
De behandeling van hun jongste geschiedenis krijgt 
zo het karakter van een opsomming. Bij De Boer-van 
Rhenen en Velthorst wordt dat effect versterkt door
dat zij kennelijk wilden vermijden dat een lector of 
hoogleraar ongenoemd blijft. De vraag of de chemie 

aan de VU bijzonder was of is, blijft onbeantwoord. 
De natuurkundigen stellen zich nog slechts ten doel 
modern en ambitieus te zijn. 

P.J. Knegtmans 

Machiel Keestra ed.. Een cultuurgeschiedenis van 
de wiskunde (Amsterdam: Nieuwezijds 2006). 
viii-l-243 pp., ill. ISBN 90 5712 136 o. Qi9,95. 

Een cuhuurgcschicdenis van de wiskunde is de weer
slag van een lezingenreeks in 2001 voor CREA-
Studium Generale van de UvA. De bundel biedt 
een overzicht van de ontwikkeling van de wiskunde 
van de Oudheid tot nu. Het is geen sinecure om uit 
zo een omvangrijk onderwerp bondige verhalen 
te destilleren, maar aan de Nederlandse historici 
van de wiskunde is dat wel toevertrouwd. Het zijn 
stuk voor stuk informatieve hoofdstukken, histo
risch deugdelijk en met een helder idee over de 
wLskunde van een bepaalde periode. En wat kun
nen die mathematen goed uitleggen! Albert Groot-
endorst vertelt een levendig en leerzaam verhaal 
over het avontuur van het denken dat de Griekse 
wiskunde in de oudheid was. fan Hogendijk geeft 
ons nuchter en met respect voor de context toegang 
tot de schatten van de Oosterse wiskunde. Henk 
Bos leidt ons aan de hand van enkele welgekozen 
stukjes wiskunde naar het hart van het typisch ze-
ventiende-eeuwse wiskundige denken. Een genot 
om te lezen. Alleen de twintigste eeuw komt er wat 
bekaaid af, met net te veel onuitgelegde begrippen en 
een laatste helft die niet veel meer is dan een op
somming van ontdekkingen zonder veel samenhang. 

Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde is ook te 
beschouwen als een portret van de Nederlandse 
geschiedschrijving van de wiskunde zoals die sinds 
de jaren zeventig van de vorige eeuw vorm heeft ge
kregen. Een kleine twintig jaar geleden schreef Van 
Maanen in dit tijdschrift een terug- en vooruitblik 
over de geschiedenis van de wiskunde in Nederland 
(TGGNWT1989-1, 25-38). Daarin pleitte hij voor 
voortzetting van de aanpak van Bos: op basis van 
primaire bronnen de dynamische structuur van 
wiskunde blootleggen. Zijn pleidooi is niet voor 
dovemansoren geweest en daarvan getuigt deze bun
del. De geschiedschrijving van de wiskunde in 
Nederland is sterk historiserend ten aanzien van de 
aard en de stijl van wiskunde. Door te reconstrueren 
wat wiskundigen in het verleden onder wiskunde 
verstonden, wat de centrale vraagstukken waren en 
op welke wijze die aangepakt moesten worden, krijgt 
de wiskunde in dat verleden een eigen, historische 
dynamiek. Bos is daar een meester in - zie de manier 
waarop hij 'construeerbaarheid' identificeerde als 

79 



Boekbesprekingen 

hoofdthema in de zeventiende-eeuwse wiskunde -
en hangt hier zijn verhaal aan het begrip 'analyse' op. 

Deze vruchtbare aanpak kent echter ook blinde 
vlekken. In zijn inleiding behandelt Machiel 
Keestra de filosofische vraag naar de relatie tussen 
wiskunde en werkelijkheid aan de hand van Plato, 
Aristoteles en Cusanus en gaat in feite voorbij aan 
de kwestie waarmee hij opent en besluit, hoe cul
tuurgeschiedenis en wiskunde zich verhouden. Zijn 
betoog sluit daarmee goed aan bij de rest van de 
hoofdstukken, die zich concentreren op de wis
kunde zelf De inbedding van de wiskunde in cul
tuur en samenleving blijft grotendeels buiten beeld 
en de wiskunde wordt grotendeels losgeweekt van 
wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. 
Bij Bos wreekt zich dat wanneer hij stelt dat 'de dif
ferentiaal- en integraalrekening naadloos in het 
nieuwe elan van de wetenschappelijke revolutie" 
paste en overgaat tot de wiskundige orde van de 
dag. Niet meer dan 'elan'? Je zou toch denken dat 
die ontwikkeling van nieuwe wiskunde wel wat in
niger verbonden was met de nieuwe natuurfilosofie 
van de zeventiende eeuw. Historisering betreft zo 
voornamelijk de wiskunde zelf. De vraag welke 
wiskunde er in welke context gemaakt werd en wat 
voor invloed dat had op de inhoud en stijl van die 
wiskunde wordt maar sporadisch gesteld. In die zin 
is Een ctdtuurgeschiedenis van de wiskunde geen cul
tuurgeschiedenis van de wiskunde. Het is veeleer 
een geschiedenis van de wiskundige cultuur. Het is 
tekenend dat het enige cultuurhistorische hoofd
stuk is geschreven door de jonge hond in het gezel
schap, Danny Beckers. Hij karakteriseert de wiskun
de in de negentiende eeuw met de ontwikkeling van 
onderwijs, institutionalisering van de discipline en 
de uitvindingen van zuivere en toegepaste wiskunde. 

In zijn balans van twintig jaar geleden zonderde 
Van Maanen een meer cultuurhistorische benade
ring expliciet af van de geschiedenis van de wis
kunde en schaarde het, zonder nadere toelichting, 
onder de wetenschapsgeschiedenis. Desondanks 
kende de Nederlandse geschiedschrijving van de wis
kunde sindsdien wel degelijk een verbreding van de 
blik. De geschiedenis van het wiskundeonderwijs is 
onderwerp van een reeks belangwekkende publica
ties en Van Maanen zelf heeft het belang van de 
praktische wiskunde onder de aandacht gebracht. 
Hij doet dat hier ook. In het hoofdstuk over de 
achttiende eeuw plaatst hij landmeter Johannes 
Morgenster vrijelijk naast Daniel Bernoulli om de 
wiskunde van deze periode te karakteriseren. 

Een ctdtuurgeschiedenis van de wiskunde com
pleteert een drieluik over de geschiedenis van de 
wetenschappen, na Ticu westerse jllosofen (2000) en 
Doorbraken in de natuurkunde (2001). Zoals we 
van Nieuwezijds gewend zijn is het een verant

woorde en toegankelijke inleiding. De publicatie 
werd mede vertraagd door het droevige overlijden 
van Albert Grootendorst in 2004. Diens bijdrage 
werd door Jan van Maanen afgerond. De bundel 
mag beschouwd worden als een terecht eerbetoon 
aan Grootendorst. 

Fokko Jan Dijksterhuis 

Cees Willemsen, De psychiater en de witte vlek. 30 
jaar GGZ Midden-Brabant i<)/o-20oo. Met een 
beeldverhaal door Paul Bogaers (Amsterdam: SUN 
2004). 208 pp., ISBN 90 5875 145 7. 029,50. 

Cees Willemsen, de auteur van het hier besproken 
boek, had al verschillende studies over de geschie
denis van de psychiatrische zorg in Noord-Bra-
bant op zijn naam. Met deze publicatie versterkt hij 
zijn positie als expert op het gebied van de geschie
denis van deze tak van de medische zorg in deze 
provincie. In eerdere boeken van zijn hand lag het 
accent op ontwikkelingen in Breda en omstreken. 
In De psychiater en de witte vlek richt hij zich op de 
ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in 
het gebied rond Tilburg. Al 1952 werd door lieden 
als Frits Buytendijk, die toen hoogleraar in de 
psychologie in Nijmegen en Utrecht was, erop ge
wezen dat de geestelijke volksgezondheid van het 
katholieke volksdeel ernstig werd bedreigd. Deze 
voormalige gereformeerde (hij was zijn weten
schappelijke carrière begonnen bij de VU) toonde 
zich geschokt over het feit dat in Noord-Brabant de 
criminaliteit veel omvangrijker was dan elders in 
Nederland en dat vooral het aantal zedenmisdrijven 
zeer hoog lag. Het was dan ook een ernstig gemis dat 
de geestelijke gezondheidszorg zo weinig voorstelde 
in deze provincie. Weliswaar nam in die jaren het 
aantal instellingen als de MOB's in het betreffende 
gebied snel toe, maar deze ontwikkeling dreigde al 
snel vast te lopen als gevolg van een gebrek aan 
financiële middelen. Het was duidelijk dat alleen 
met steun van de verschillende overheden hier ver
betering in zou kunnen komen. 

Toch duurde het nog tot het 1967 voor de pro
vincie met een eerste nota kwam met plannen om 
in de gebleken leemte te voorzien. De provincie zou 
worden opgedeeld in zeven regio's, waarin instel
lingen op het gebied van maatschappelijk werk en 
GGZ zouden samenwerken. De provincie liet de 
financiering van deze plannen over aan het Rijk en 
de gemeenten. In wezen werd het dus in belangrijke 
mate aan anderen overgelaten om met de nood
zakelijke initiatieven te komen. Deze aanpak bood 
geen wezenlijke garantie dat een en ander snel zou 
worden gerealiseerd. Het duurde meer dan tien 
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jaar voordat in Tilburg de GGZ eindelijk substan
tieel vorm kreeg. Maar dat lag bepaald niet alleen 
aan de provinciale bestuurders. In 1970 richtten 
enkele notabele inwoners van Tilburg - kennelijk 
daartoe geïnspireerd door het gemeentebestuur -
een werkgroep op die ging streven naar de vestiging 
van een opvang voor acute psychiatrische patiën
ten. Deze notabelen hadden uitstekende banden 
met organisaties als de KVP, maar ontbeerden een 
scherp perspectief op wat verderop in de samen
leving gebeurde. Uit Willemsens beschrijving van 
de gang van zaken blijkt dat deze initiatiefgroep, 
die zich in 1971 omvormde tot het bestuur van de 
psychiatrische inrichting in oprichting, een op
merkelijk talent had voor het nemen van verkeerde 
beslissingen en het tegen de haren instrijken van 
potentiële bondgenoten. 

Zoals bekend werd in de jaren 1970 binnen de 
psychiatrie druk gedebatteerd over de manier 
waarop de zorg moest worden aangeboden en over 
de gezagsverhoudingen binnen de instellingen. Het 
gebruik van psychofarmaca werd ter discussie ge
steld, evenals het recht van dokters om zonder last 
of ruggespraak beslissingen te nemen. Toch streefde 
het bestuur aanvankelijk naar een instelling waarin 
de biologische aanpak zou prevaleren. Dat leverde 
vooral veel strubbelingen op en de realisering van 
het project werd er zeker niet door bevorderd. Ook 
de samenwerking met andere instellingen voor psy
chiatrische zorg verliep de eerste jaren uiterst moei
zaam. Anders dan de initiatiefgroep het had laten 
voorkomen was Tilburg wat betreft psychiatrische 
zorg bepaald geen witte vlek. In de omgeving van 
de stad functioneerden verschillende inrichtingen, 
waarvan Voorburg in Vught zelfs een van de groot
ste van het land was. Omdat er door de nabijheid 
van Voorburg en enkele andere, kleinere instellingen 
eigenlijk sprake was van te veel bedden in de psy
chiatrische zorg in Midden-Brabant zouden ver
schillende van deze ziekenhuizen en inrichtingen 
bedden moeten afstaan. Tact leek daarom geboden, 
maar daarvan was in het publieke optreden van het 
bestuur nu juist weinig sprake. In Tilburg zelf werk
ten ook enkele psychiaters in de ambulante zorg. 
Deze zagen het voornemen van het bestuur om een 
nieuwe instelling op te richten die de beleidslijnen 
zou uitzetten waaraan andere in de psychiatrische 
zorg werkzame professionals zich dienden te con
formeren, vooral als een bedreiging. Dat leidde ertoe 
dat de Sociaal Psychiatrische Dienst enige tijd niet 
tot samenwerking bereid was. 

Zijn grootste fout beging het bestuur ongetwij
feld toen het eind 1973 over de middelen beschikte 
om twee eigen psychiaters aan te stellen, die voor
lopig in een gewoon Tilburgs ziekenhuis zouden 
werken. Het besloot om de enige twee sollicitanten, 

een echtpaar, aan te nemen. Dit echtpaar kreeg in 
korte tijd een zeer slechte naam in Tilburg omdat 
zij alleen maar medicijnen gaven en geen interesse 
hadden voor de ervaringen van hun patiënten. De 
Tilburgse huisartsen klaagden herhaaldelijk over 
het gebrek aan samenwerking. Uiteindelijk moest 
het echtpaar in 1976 worden ontslagen, net op het 
moment waarop de regering plotseling bereid was 
de bouw van het beoogde psychiatrische ziekenhuis 
te financieren. Eigenlijk ging in die beginperiode 
alleen het vinden van een naam voor het ziekenhuis 
van een leien dakje. Al in 1971 had het bestuur be
sloten de instelling te vernoemen naar Jan Wier, 
een geneesheer die in 1515 in Grave was geboren en 
vooral bekend is geworden door zijn protest tegen 
de heksenvervolgingen dat hij in 1563 publiceerde. 
Volgens het bestuur, dat hierin overigens aansloot 
bij een onder psychiaters wijdverbreid misverstand, 
zou deze Brabander voor het eerst afwijkend ge
drag hebben beschreven als een psychische ziekte. 
De naamgeving verliep opmerkelijk voorspoedig 
maar was gebaseerd op een mythe zonder basis. 
Wier was immers helemaal geen vernieuwer en ze
ker niet de eerste die meende dat een mens door 
een lichamelijk gebrek, te weten een overmaat aan 
zwarte gal, hallucinaties kon krijgen en vreemd ge
drag kon gaan vertonen. Als gevolg van al het on
handige gemanoeuvreer raakte Jan Wier steeds ver
der geïsoleerd. Ook na de toezegging van de regering 
in 1976 de bouw van het ziekenhuis te zullen finan
cieren bleef echte voortgang nog lang uit. Uiteinde
lijk werd dan in Tilburg in maart 1983 een verbouwd 
gedeelte van Tilburgse Elisabeth Ziekenhuis in ge
bruik genomen, gevolgd door nieuwbouw die tussen 
1991 en 1994 werd gerealiseerd. Een paar jaar later 
fuseerde dit ziekenhuis, dat zich inmiddels had 
ontpopt tot een modelinrichting, met het RIAGG 
tot de GGZ Midden-Brabant. 

Met dit boek heett Willemsen een bijdrage gele
verd aan de geschiedschrijving van de psychiatri
sche zorg in Nederland. Weliswaar wordt over deze 
zorg zelf weinig gezegd, maar zijn studie biedt een 
mooie casus van de handelwijze van besturen. Al 
moet daar wel meteen aan worden toegevoegd dat 
het hier, althans dat mag men hopen, niet om een 
gangbaar model van besturen gaat. Zeker in de 
eerste decennia werden het beleid en de represen
tatie van het bestuur van Jan Wier immers vooral 
gekenmerkt door ineffectiviteit. Om die reden is dit 
boek ook bepaald onderhoudend. Het is daarnaast 
geïllustreerd met een groot aantal foto's waarvan de 
relatie met de inhoud van het boek niet altijd even 
duidelijk is. 

Hans de Waardt 
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Amanda Kluveld, Anne Hilde van Baal, Catharina 
Th. Bakker en Gemma Blok ed.. Genezen. Opstellen 
bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (Am
sterdam: Pallas publications 2005). 210 pp. ISBN 90 
8555321 0.029,50. 

Hadden we de Italiaanse fysioloog Paolo Mante-
gazza op zijn woord mogen geloven, dan leefden we 
vandaag in een wereld zonder pijn. De recente 
introductie in de geneeskunde van ether, chloro
form, lachgas en aspirine deden deze scientist en 
radicale vrijdenker in 1880 besluiten dat pijn weldra 
nog slechts een in musea tentoongestelde rariteit 
zou zijn. Pijn was geen straf voor zonden, geen bood
schap van God, maar een defect van de natuur waar
aan de mens kon verhelpen. Mantegazza's door 
Amanda Kluveld geciteerde boutade getuigt in de 
eerste plaats van het vurige geloof in wetenschap en 
geneeskunde dat het laat-negentiende-eeuwse 
publieke discours van de radicale vrijzinnigheid 
kenmerkte. Enigszins anachronistisch kan de bou
tade ook worden gelezen als een erkenning van het 
veranderlijke en dus historisch bepaalde karakter 
van pijn en lichamelijkheid. Wat in de ene periode 
als een straf van God was ervaren, werd in de 
volgende een betekenisloos defect van de natuur. 
Anders dan Mantegazza geloofde, leidde dit proces 
van betekenisverlies echter niet tot minder angst 
voor pijn. Integendeel, zo betoogt Kluveld, die 
angst voor pijn als een kenmerkend aspect van de 
eigentijdse Westerse cultuur ziet. 

Een thema als de geschiedenis van pijn is uiter
mate geschikt om hulde te brengen aan Marijke 
Gijswijt-Hofstra bij haar emeritaat als hoogleraar 
Sociale en Culturele Geschiedenis aan de Univer
siteit van Amsterdam. Als geen ander in de Neder
landstalige historiografie heeft zij immers de 
reikwijdte van de sociale en culturele geschiedenis 
van de geneeskunde verkend. De potentiële rijk
dom aan thema's van de discipline blijkt uit het 
huldeboek zelf, dat een staalkaart biedt van vormen 
van hedendaagse medische historiografie. Om iets 
méér dan een staalkaart gaat hef hier niet. Zoals 
vaker het geval is bij huldeboeken, werd geen en
kele poging tot ordening of opbouw ondernomen 
en is de kwaliteit van de bijdragen zeer uiteenlo
pend. 

Wel opent het boek met een historiografisch es
say van Frank Huisman dat indirect licht werpt op 
wat volgt. Huisman laat zijn betoog over genres in 
de medische geschiedschrijving starten in de late 
achttiende eeuw, bij de geboorte van een nieuw, 
modern historisch bewustzijn dat ruimte liet voor 
verandering en zelfs vooruitgang van medische 
kennis. De twee oudste hisforiografusche genres 
die hij onderscheidt, stonden zelf ten dienste van 

die vooruitgang: historische overzichtswerken voor 
studenten geneeskunde enerzijds en grootschalige 
onderzoeken naar patronen van ziekte met het oog 
op een beter epidemiologisch begrip ervan ander
zijds. Een derde genre, de sociale geschiedenis van 
de geneeskunde, wordt door Huisman terugge
voerd tot de late negentiende eeuw, toen bij artsen 
als Rudolf Virchow de verhouding tussen genees
kunde, staat en maatschappij een aandachtspunt 
werd. In dat perspectief krijgt het invloedrijke werk 
van Michel Foucault een eigen genealogie, al 
toonde Foucault zich, anders dan zijn voorgangers, 
in de eerste plaats een criticus van de verhouding 
tussen kennis en macht. De verhouding tussen ken
nis en betekenis ten slotte vormt de crux van een 
vierde genre, de culturele geschiedenis van de ge
neeskunde. De wijze waarop ziekte en genezing 
identiteiten en betekenissen creëerden, wordt in 
deze traditie veelal antropologisch geduid en met de 
ruimere cultuur in verband gebracht. De bijdrage 
van Wouter J. Hanegraaff over de vroeg-negen-
tiende eeuwse somnabuliste Friederike Hauffe en 
haar arts Justinus Kerner biedt een mooi voor
beeld van wat een dergelijke benadering vermag. 

Hoewel deze cultuurhistorische benadering 
grote erkenning geniet en ook sporen heeft nage
laten binnen andere vormen van medische histori
ografie, blijft de sociale geschiedenis van de genees
kunde het meest voor de hand liggende kader voor 
onderzoek. Dat blijkt ook uit het voorliggende hul
deboek. Een groot aantal bijdragen behandelt 
machtskwesties en grensgeschillen: het vroegmo
derne anatomische theater als instrument in de 
strijd tussen artsen en chirurgijnen, de 'geboorte' 
van het fenomeen irreguliere geneeskunde, het ont
staan rond 1800 van het beroep van veearts en de 
bijhorende teloorgang van de oudere categorie van 
'empiristen', de verhouding tussen maatschappelijk 
geëngageerde psychohygiënisten en klinische psy
chiaters tijdens de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Medicalisering en de ontwikkeling van een 
medische markt fungeren hierbij als veelal im
pliciete referentiekaders, maar staan een subtiele 
lectuur niet in de weg. Uit Harry Oosterhuis' rijk 
gestoffeerde tekst over de psychohygiënisten blijkt 
bijvoorbeeld hoe de recente geschiedenis van de 
psychiatrie geen eenduidig verhaal van groeiende 
medicalisering was, maar evenmin een triomf van 
de antipsychiatrie. De bijdrage van Rineke van 
Daalen en Anneke van Otferloo over de heden
daagse hype rond leefstijl geeft ten slofte aan hoe 
paradoxaal het proces is dat met medicalisering 
wordt verbonden: in voorlichtingsliterafuur en 
allerhande gezondheidsmagazines is het onder
scheid tussen regulier en alternatief, tussen medi
cijn en voedingsmiddel nauwelijks zichtbaar. Het 
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medische veld mag dan gegroeid zijn, de grenzen 
van het veld en de mogelijkheden tot grensover
schrijding zijn meegegroeid. 

Kaat Wils 

Eric Jorink, Het Boeck der Natuere. Nederlandse 
geleerden en de wonderen van Gods Schepping 1575-
1715 (Leiden: Primavera Pers 2006). 510 pp., ill. 
ISBN 90 5997 027 6. O 34.50. 

In het voetspoor van Hooykaas en Van Berkel is het 
gebruikelijk de Nederlandse wetenschap in de Gou
den Eeuw te karakteriseren als descriptief, utilita
ristisch en anti-metafysisch. Het zou de nuchtere 
Nederlandse geleerden ontbroken hebben aan de 
diepzinnige bespiegelingen en revolutionaire in
tenties die we wel bij een Galilei, Descartes en New
ton terugvinden. Een ander beeld van de Neder
landse cultuur in de zeventiende eeuw werd in 2001 
door Jonathan Israel gelanceerd, die in zijn The 
radical Enlightenment de Republiek beschouwde 
als niets minder dan de bakermat van de grootste 
ideologische omwenteling in de geschiedenis, een 
beeld dat ook door Nederlandse filosoflehistorici 
wordt gepropageerd. Eric Jorink brengt beide op
vattingen een stukje dichter bij elkaar. In zijn in 
2004 verdedigde proefschrift brengt hij een vrijwel 
vergeten onderdeel van de Nederlandse weten
schapsbeoefening voor het voetlicht en slaat daar
mee een brug tussen nuchterheid en revolutionaire 
bevlogenheid. 

Jorink bewandelt de randgebieden tussen (cal
vinistische) orthodoxie en natuurfilosofische ver
nieuwingen aan de hand van een intrigerende 
metafoor: het Boek der Natuur. De uitdrukking 
vindt haar oorsprong bij Augustinus, die de Schep
ping beschouwde als een middel om ongeletterden, 
die het woord Gods in de bijbel niet konden lezen, 
toch tot het geloof te brengen. De metafoor kent 
een lange geschiedenis en vele interpretaties. Jorink 
neemt aJs vertrekpunt in de vroegmoderne tijd de 
Belydenisse des gheloofs (1561), een tekst die mede 
aan de basis lag van de gereformeerde orthodoxie 
in de Republiek. In de Belydenisse werd gesteld dat 
de Schepping'voor on.sen ooghen is als een schoon 
boeck, in weicke alle schepselen, groote ende cley-
ne, ghelijck als letteren zijn. Hef Boek der Natuur 
was daarom, in tegenstelling tot een begrip als 'we
tenschappelijke revolutie', een eigentijdse notie, 
waarmee alle gereformeerden vertrouwd waren en 
in het bijzonder iedereen die een openbaar ambt 
bekleedde - predikant, regent, onderwijzer of 
hoogleraar. Een studie van het gebruik van de 
metafoor leidt Jorink tot de stelling dat 'naast, of 

liever gezegd onder de nieuwe rationalistische fi
losofieën van Descartes en Spinoza een oude en in
vloedrijke stroming liep waarin wetenschappelijk 
onderzoek en religieuze bespiegelingen naadloos in 
elkaar overgingen' (p. 42). 

Jorink tracht deze stelling te bewijzen aan de 
hand van vijf thema's, die elk in een eigen hoofd
stuk worden ontwikkeld. Vooraan staat een analyse 
van de interpretatie van het Boek der Natuur in de 
Republiek tot circa 1660, waarin o.a. de posities 
van Descartes en Voetius met elkaar worden ge
confronteerd. Jorink besluit dat, hoewel een 'hand
jevol denkers' zich afkeerde van hef Boek der 
Natuur, toch 'het merendeel van de Nederlandse 
theologen, natuurfilosofen en andere geleerden' 
het concept verder bleven gebruiken en toelich
ten. In de volgende hoofdstukken komen de ko
meten, de insekten, de rariteitenverzamelingen en 
de wonderboeken aan bod. Uit elk van deze cases 
blijkt hoe rond het midden van de zeventiende 
eeuw een verschuiving merkbaar werd in de manier 
waarop het Boek der Natuur werd gelezen. Van 
een bonte verzameling wonderlijke gelieurtenis-
sen evolueerde de natuurbeschrijving naar een ver
wondering over de (goddelijke) orde en de regel
maat van de verschijnselen, een begrip dat verwijst 
naar de invloed van het cartesianisme en zijn 
mechanische natuurwetten. Jorink beschouwt deze 
omslag niet enkel als een gevolg van de nieuwe 
natuurwetenschap. Hij wijst juist op de ruimere 
context, in het bijzonder op de toenemende pro
blematisering van het bijbelgezag door filologen en 
humanisten. De evolutie van de natuurbeschou
wing is daarmee geplaatst in een breed cultureel 
kader, waarin de natuurwetenschap naar voren 
komt als slechts een onderdeel, dat voortdurend in 
wisselwerking stond met andere intellectuele ken
nisdomeinen. 

Het is gemakkelijk te voorspellen dat dit boek tot 
de verplichte literatuur zal gaan behoren van de 
volgende generatie wetenschapshistorici. Jorink is 
erin geslaagd een consistent beeld te creëren van 
het raakvlak van wetenschap en geloof in de Re
publiek, dat een noodzakelijke aanvulling biedt op 
het meer beperkte perspectief van de traditionele 
wetenschapsgeschiedenis. Het boek sluit mooi aan 
bij het hedendaagse inzicht dat de wetenschappe
lijke revolutie niet uit het niets is ontstaan, maar 
dat de kennisclaims van de natuurfilosofen zich in 
voortdurende interactie en confrontatie bevonden 
met andere, maatschappelijk wijdverspreide ken-
nissfelsels. Wie in de zeventiende eeuw een mecha
nistische natuurfilosofie wilde belijden, moest ex
pliciet afstand durven en kunnen nemen van 
oudere interpretatiekaders, geïnspireerd op de re
ligieuze, politieke of elitaire deellijnen van de maat-
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schappij. Met Jorink is de Nederlandse weten
schapsgeschiedenis van de Gouden Eeuw volop in
getreden in de'new cultural history of science'van 
Shapin en consorten. 

Toch geeft het boek geen antwoord op alle vra
gen. Het is bijvoorbeeld jammer dat Jorink de 
boekmetafoor niet systematisch uitwerkt. Een 
hoofdstuk over boekproductie, leescultuur en lees
gedrag in de Republiek had kunnen aangeven wat 
de notie 'boek' betekende voor het zeventiende 
eeuwse publiek. Het is niet voldoende aan te geven 
dat het een eigentijdse notie is; men moet ook 
kunnen omschrijven hoe die notie, los van heden
daagse interpretaties, door tijdgenoten begrepen 
werd. De metafoor lijkt bijvoorbeeld vooral te ver
wijzen naar een prentenboek dat bekeken wordt 
(theatrum mundi); maar werd het boek ook 'gele
zen'? Waar lag met andere woorden de grens tussen 
aanschouwing en studie? Wie was geautoriseerd 
om te lezen en welke autoriteit werd aan (voor)le-
zers en schrijvers toegekend? Hoe en door wie werd 
de auteur als 'autoriteit' gezien, of omgekeerd: hoe 
ontleende het boek zijn autoriteit aan de status van 
de auteur? Stond het Boek der Natuur voor zelf
standige kennisverwerving of enkel voor passieve 
admiration Hoe verhield de metafoor zich tot de ne
gatieve connotaties van de zo gehekelde 'boeken
wijsheid'? 

Een andere opmerking is dat Jorinks beeld van 
wetenschapsbeoefening wel een brede laag van de 
intellectuele cultuur in zijn analyse betrekt, maar 
de grote geleerden (Stevin, Huygens, Descartes, 
Leeuwenhoek, ...) buiten beschouwing laat. Op 
hen, zo geeft Jorink zelf toe, heeft deze metafoor 
weinig invloed uitgeoefend. Blijft dus het beeld 
van de nuchtere natuuronderzoeker overeind? Het 
valt op hoe Jorink in elk hoofdstuk wel de invloed 
van de nieuwe natuurfilosofische inzichten op de 
boekmetafoor aanhaalt, maar nergens hard kan 
maken (zelfs niet in het hoofdstuk over Swam-
merdam) dat de veranderende visies op het Boek der 
Natuur invloed hebben gehad op de ontwikkeling 
van de natuurwetenschap. De indruk ontstaat 
daardoor dat de kruisverbanden die Jorink aangeeft 
tussen theologen, humanisten, predikanten en 'ge
leerden' voor de ontwikkeling van de natuurweten
schappen uiteindelijk van ondergeschikt belang 
waren. Jorinks Boeck der Natuere zet de weten
schapsgeschiedenis op een vruchtbaar spoor -
maar een spoor dat voorlopig nog naar meer vra
gen dan antwoorden leidt. 

Geert Vanpaemel 

Hans Hooijmaijers, Telling time. Devices for time 
measurement in Museum Boerhaave. A descriptive 
catalogue (Leiden 2005) (Museum Boerhaave com
munication 311). 87 pp., ill. ISBN 90 6292 145. Te be
stellen bij Museum Boerhaave, O 35.00, bij verzen
ding D5.00 extra voor verzending en administratie. 

De geschiedenis van de mechanische klok is niet al
leen een favoriet onderwerp van klokkenverzame-
laars en liefhebbers, het is ook een belangrijk thema 
uit de wetenschaps- en techniekgeschiedenis. Dat 
komt alleen al door het feit dat de klok eeuwenlang 
tot de meest geavanceerde technische apparaten 
behoorde. Vanaf de uitvinding van het uurwerk aan 
het begin van de 13e eeuw tot aan de invoering van 
atoomklokken in de twintigste eeuw hielden de beste 
handwerkslieden en wetenschappers zich met de 
ontwikkeling van mechanische uurwerken bezig. 

De collectie van het Museum Boerhaave in 
Leiden is getuige van een van de meest belangrijke 
periodes uit de geschiedenis van de mechanische 
tijdmeting. Zo omvat zij de klokken die zijn voort
gekomen uit de samenwerking tussen de geleerde 
Christiaan Huygens en de insfrumentenmaker 
Salomon Coster. Het eerste slingeruurwerk dat uit 
de samenwerking ontstond stamt uit 1657. Het is 
een sober uitziend uurwerk; een zwarte kast, zo 
groot als een schoenendoos. De in messing gelegde 
wijzerplaat geeft uitsluitend de uren en halve uren 
aan. Er zijn - in tegenstelling tof vele modellen uit 
de Middeleeuwen en de Renaissance - geen versie
ringen, geen bewegende figuren, geen bellen, geen 
goud en zilver. Alleen de uren- en minutenwijzer 
steken tegen de zwarte achtergrond af De mini
malistische vormgeving is hef symbool van de zelf
bewuste, superieure 'nieuwe wetenschap' van de 
zeventiende eeuw. In deze wetenschap was hef de 
wiskunde die tof inzicht in, en beheersing van, de 
krachten in de natuur voerde. Huygens was vanuit 
een abstracte wiskundige redenering tof het 
slingeruurwerk gekomen. Hij had een formule ge
vonden waaruit bleek dat een slinger langer over 
een slag doet naarmate de lengte ervan toeneemt. 
Dat effect was niet, zoals Galilei nog dacht, aan de 
luchtweerstand toe te schrijven, maar aan de cirkel
vormige baan. Huygens berekende dat voor een 
werkelijk perfecte periodetijd de slinger iets korter 
zou moeten worden naarmate hij verder naar bui
ten slingerde, en zo de baan van een cycloïde zou 
beschrijven. Samen met Coster vond hij uit dat de 
cycloïde in de praktijk vrij eenvoudig gerealiseerd 
kon worden als het touw van de slinger op het 
hoogste punt van de uitslag tegen twee metalen 
boogjes aan zou komen. Dankzij deze unieke com
binatie van wiskunde en de ervaring van een klok
kenmaker veranderde de mechanische klok in één 
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klap van een onnauwkeurig apparaat dat per dag 
meer dan een kwartier voor- of achterliep in een 
precisie-instrument. Dit, zo schreef de weten
schapshistoricus Alexandre Koyré later, zou de 
'wereld van het om-en-nabij' veranderen in het 
'universum van precisie'. 

De catalogus die Hans Hooijmaijers heeft 
samengesteld van de collectie tijdmeetinstrumen
ten in Museum Boerhaave begint met de slinger
uurwerken van Huygens en Coster. In het over
zicht dat daarna volgt zijn de uurwerken verdeeld 
in vier categorieën; klokken voor in de huiskamer, 
astronomische uurwerken, chronometers - voorna
melijk gebruikt voor tijdmeting op zee - en andere 
tijdmeetinsfrumenten zoals zandlopers en secon-
dentellers. De vier categorieën zijn met een inleiding 
van een pagina voorzien. De klokken zijn in zwart
wit opnames afgebeeld. De huiskamerklokken zijn 
in totaal-, frontaal- en zijaanzicht afgebeeld, de 
andere instrumenten aJleen in totaalaanzicht. De 
afbeeldingen zijn allen voorzien van een korte ob

jectbeschrijving en enkele literatuurverwijzingen. 
Telling time is de zesde catalogus in de reeks die het 
museum Boerhaave sinds 1997 heeft uitgegeven. 
Anders dan de eerste vier catalogi is het een werk 
van bescheiden omvang. Een van de redenen daar
voor is dat de collectie klokken van het museum, 
met zo'n 70 objecten, relatief klein is. Een andere 
reden is dat er maar weinig begeleidende teksten 
zijn opgenomen. Zo telt de introductie slechts drie 
pagina's en worden enkel de hoogtepunten uit de 
Nederlandse horologische geschiedenis aangestipt, 
van de zeventiende tof de 20e eeuw. Voor klokken-
liefhebbers is dat wellicht voldoende, maar voor 
wetenschaps- en fechniekhistorici begint het ver
haal daar pas. De unieke collectie uurwerken van 
museum Boerhaave verdient zonder meer nog eens 
een beschrijving die ook op de sociale en intellec
tuele geschiedenis van de collectie ingaat. 

Sybe Rispens 
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