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BOEKBESPREKINGEN 

Fr. MAWET en Ph. TALON (eds.), D'Imhotep 
i Copemic Astronomie et mathimatiques des 
origines orientales au moyen fige. (Lettres Orien-
tales 2. Cahiers d'Altair). Leuven, Peeters, 1992, 
ISBN 90-6831-421-1, 158 pp., ill. Prijs: 900 BEF. 

In deze publikatie werden de teksten gebundeld 
van de lezingen gehouden op een internationaal 
colloquium dat doorging aan de University Li
bre de Bruxelles op 3 en 4 november 1989. 
Guy DONNAY schetst het ontstaan van de 
Grieks-Romeinse opvatting dat de beweging van 
de hemellichamen uniform en cirkelvormig is of 
samengesteld uit uniforme cirkelvormige bewe-
gingen. Anaximander in de zesde eeuw v. Chr. 
opende de weg naar een hemelmechanica steu-
nend op het postulaat van cirkelbanen. De 
oudste bekende coherente voorstelling van de he-
melse machinerie, gebaseerd op het principe van 
uniforme cirkelbewegingen, vindt men in Pla
toons Timaeus. Verbeteringen werden aange-
bracht door Eudoxos en Herakleides Ponticus, 
zonder echter het basisprincipe in vraag te stel-
len. De idee de planeten te laten bewegen langs 
banen, excentrisch ten opzichte van de aarde gaat 
minstens terug tot de 3e eeuw v. Chr. Hippar-
chus in de tweede eeuw v. Chr. legde de basis 
voor de epicykeltheorie. Ptolemeus, de laatste 
van de grote astronomen uit de oudheid bedacht 
een complex systeem dat gebruik maakt zowel 
van excentrische cirkelbanen als van epicykels. 
Het werd overgenomen door de meeste Arabi-
sche en Europese astronomen tot Copernicus toe. 
Ook hij blijft trouw aan het postulaat van de 
uniforme cirkelbewegingen, waardoor hij ge-
noodzaakt wordt het hele systeem van excentri
sche banen en epicykels te behouden. Hij ver-
eenvoudigt echter de constructie, door niet de 
aarde maar de zon in het centrum te plaatsen. 
IWee bijdragen zijn gewijd aan de wiskunde in 
Mesopotamie. Philippe TALON, assyrioloog, 
schreef een uitstekende "Introduction aux ma-
th^matiques babyloniennes". Hij geeft een over-
zicht van de verschillende getalsystemen die men 
aantrefl in de talrijke bewaard gebleven admi-
nistratieve teksten. Getallen worden er genoteerd 
volgens nogal complexe regels, die varieren vol-
gens de getelde objecten of de gebruikte maten. 
Men vindt er twee systemen, een decimaal, voor-
al gebruikt door de Akkadiers, en een groten-
deels positietalstelsel met basis 60, eigen aan de 
Summeriers. Een complect sexagesimaal positie
talstelsel verschijnt eerst in de 19e eeuw v. Chr. 

onder de eerste Babylonische dynastie. Uit die 
periode dateren ook de eerste mathematische 
teksten. Aan de hand van voorbeelden illustreert 
de auteur de belangrijkste keimierken van de Ba
bylonische wiskunde. 
De tweede bijdrage over Babylonische wiskun
de, van de hand van Jean-Michel DELIRE, is 
geheel gewijd aan een enkel kleitafeltje, de 
Plimpton 322, bewaard in de Columbia Univer-
siteit. New York. Deze slechts gedeeltelijk be-
waarde tekst geeft een lijst van Pythagoreische 
drietallen, dit zijn getallen a, b, c, waarvoor 
a* = b ' -I- c .̂ Uitvoerig worden de verschillen
de methodes onderzocht en besproken die de Ba-
byloniers kunnen gebruikt hebben bij het bere-
kenen van dergelijke drietallen. 
Van de lezing van Kristian FWer MOESGAARD 
over Babylonsiche astronomie in de tijd der Se-
leukiden werd slechts een korte samenvatting op-
genomen. Om een idee te geven van de nauw-
keurigheidsgraad van de Babylonische 
waarnemingen berekende hij, gebruik makende 
van maanefemeriden uit de tweede eeuw v. Chr., 
de zon- en maaneclipsen voor de jaren 1989-1990. 
Het resultaat bleek te corresponderen met de 
voorspellingen van de huidige astronomen. 
Guy MA2^RS in een " inleiding tot de geschie-
denis van de Indische wiskunde" begint met te 
betreuren dat tot nu toe vele werken over de ge-
schiedenis van de wiskunde ofwel totaal de In
dische bijdrage tot die wetenschap ignoreren of 
er weinig aandacht aan schenken. Kort behan-
delt hij de bronnen voor de geschiedenis van de 
Indische wiskunde, de getallen en het getallen-
schrift, de geometrie, de aritmetica en algebra 
en de trigonometrie. 

Een buitengewoon interessante bijdrage schreef 
Jens H0YRUP over de algebra in de islamieti-
sche negende eeuw, zoals men die o.m. aantreft 
in al-Khwarizmi's (/?. 800-847) "Boek over al-
gabre en al-muqabalah ". Hij vindt er twee dui-
delijk onderscheiden methodes voor het oplos-
sen van vraagstukken. De ene, behorende tot de 
"al-gabr" werkt met gewone getallen en met 
"wortels" en "schatten", waarmeede onbeken-
de en haar kwadraat worden bedoeld. Daamaast 
is er wat hij landmeters algebra noemt, een heu-
ristische methode gebaseerd op meetkundige fi-
guren. Deze laatste vorm schijnt terug te gaan 
op methodes karakteristiek voor de paleobaby-
lonische "algebra". Dit alles wordt verduidelijkt 
aan de hand van talrijke voorbeelden. 
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Hosam ELKHADEM behandelt de hemelcM-
tografie in de Arabische astronomie. Ze ontwik-
kelde zich vanaf het midden van de 8e eeuw tot 
aan het einde van de 15e eeuw in een geografisch 
gebied dat zich uitstrekt van de Afrikaanse At-
lantische kust tot aan de valleien van de Indus, 
met daarbij het mohammedaanse Spanje, Zuid 
Italic en Sicilie. De belangrijkste bronnen voor 
de geschiedenis van de Arabische hemelcartogra-
fie zijn enerzijds de pre-islamitische tradities be-
treffende de sterrenbeelden bij de bedoeienen en 
hun empirische kennis van de astronomic, en an-
derzijds het Griekse astronomische corpus ver-
taald in het Arabisch. De auteur geeft een over-
zicht van de belangrijkste documenten waarin 
de islamitische hemelcartogiafie bewaard bleef. 
Hij onderscheidt vier types van hemelkaarten: 
voorstellingen van de hemel op architectural 
monumenten, in manuscripten, het rete van 
astrolabia en hemelglobes. 
Met een sterk filosofische bijdrage over pre-
Socratische cosmogonicen en cosmologieen door 
Lambros COULOUBARITSIS sluit deze interes
sante bundel. 

P. Bockstaele 

Gudrun WOLFSCHMIDT (Hrsg.), Nicolaus 
Copernicus. Revolutionjir wider Willen. Verlag 
fiir Geschichte der Naturwissenschaften und der 
Tfcchnik, Stuttgart 1994. 350 biz., ill., ind. Prijs 
DM 39,80. ISBN 3-928186-16-7 

Dit boek is de begeleidende publikatie bij de ge-
lijknamigc tentoonsteUing die van 22 juli tot 19 
oktober 1994 te zien was in het Zeiss Planetari
um te Berlijn. De eigenlijke catalogus vindt men 
op p. 251-312; deze bevat echter niet de beschrij-
ving van de tentoongestdde stukken, maar 
slechts uiterst korte verheldercnde nota's over wat 
de bczoeker te zien krijgt. Voor de lezcr, die de 
tentoonsteUing niet bezocht heeft, is dit deel wei
nig boeiend. De andere delen daarentcgen zijn 
gedegen werkstukken over de verschillende 
aspecten van Copernicus' leven en werk, en de 
Copernicaanse revolutie. 
In het eerste deel vertelt Gudrun WOLFSCH
MIDT, die de organisatie van de tentoonsteUing 
in handen had, het traditionele verhaal van de 
Copernicaanse omwenteling. Deze tekst, thema-
tisch opgebouwd volgens de indeling van de ten
toonsteUing, is bedoeld als basistekst voor het 
grote publiek, weinig origineel maar zeer 
geslaagd als inleiding en treffend geillustreerd. 
Delen II, III en IV gaan dieper in op een aantal 
aspecten van de Copernicaanse revolutie, en rich-
ten zich eerder op de geinteresseerden in deze 

deelgebieden. De auteurs zijn alle gerenommeer-
de wetenschapshistorici, en alleen reeds daarom 
is het lezen van dit boek sterk aan te raden. In 
deel II beschrijven Liba C. TAUB en Heribert 
M. NOBIS respectiewelijk het antieke en het mid-
deleeuwse wereldbeeld. Deel III handelt over Co
pernicus zelf. In de eerste bijdrage behandelt 
Fritz KRAFFT het bekende probleem van hy-
pothese en realiteit in de mathematische astro
nomie, zoals die door Copernicus en Osiander 
(schrijver van het ophefmakende voorwoord tot 
De revolutionibus) werd gei'nterpreteerd. Felix 
SCHMEIDER bespreekt dan de lange geschie
denis van het heliocentrische wereldbeeld na Co
pernicus, tot de recente uitspraken van paus Jo
hannes Paulus II over de veroordeling van Galilei 
in 1992. Menso FOLKERTS bespreekt dan het 
mathematisch werk van Copernicus, dat, zo 
wordt betoogd, op hoog niveau stond. Veel min
der eminent was zijn medische kennis, die door 
Gundolf KEIL wordt geanalyseerd. Opmerke-
lijk is zijn conclusie dat de academische medi-
cus Copernicus, die zijn astronomische geschrif-
ten in het Latijn schrijft, zich als arts vooral op 
Duitstalige bronnen beroept en zich van de 
volkstaal bedient. Andreas KUHNE steU vervol-
gens de nieuwe editie van Copemicus-brieven 
voor, die zopas is verschenen als Band VI, 1 in 
de Mfinchner Copemicus-Ausgabe 'Kgelijk geeft 
hij een boeiend overzicht van de Copernicus-
geschiedschrijving in de negentiende en twin-
tigste eeuw. Tfenslotte sluit Giinther MEIN-
HARDT dit deel af met een studie over Coper
nicus als muntspecialist en zijn rol in het tot 
stand komen van het muntverdrag tussen Prui-
sen, Polen en Litauen (Marienburger RezeD). 
Deel IV behandelt de plaats van Copernicus in 
de wetenschapsgeschiedenis. Wolfgang NEU-
SER, Volker BIALAS en Ivo SCHNEIDER 
schrijven over respectievelijk Bruno, Kepler en 
Newton, Michael SEGRE, Eberhard KNO-
BLOCH en Rainer BAASNER over het coper-
nicanisme in Italic, bij de jezuietenorde en tij-
dens de Duitse Aufklarung. Karl MARKER sluit 
dit deel af met een blik op het huidige we
reldbeeld. 

Voor wie met de geschiedenis van het coperni-
canisme en de werken van de verschillende au
teurs enigszins vertrouwd is, zal in dit bock wei
nig nieuwe gegevens aantreffen, maar het vormt 
omwille van de emst en de zorg waarmee dc bij
dragen voor dit tentoonstellingsboek zijn ge-
schreven een interessante inleiding voor studen-
ten en historici die zich willen informcren over 
de huidige stand van het Copernicus onderzoek. 
Dc artikelcn zijn slechts zeer beknopt geanno-
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teerd, maar achteraan geeft het boek een indruk-
wekkende lijst van pubUkaties, die de onderzoe-
ker zeer behulpzaam kan zijn in het localiseren 
van verdere literatuur over het onderwerp. Het 
is een sterk pluspunt dat de prijs bovendien zo 
laag is gehouden. Dat vermoedelijk om die re-
den de materiele kwaliteit van sommige repro-
ducties in het boek wat tegenvalt, neemt men er 
graag bij. 

Geert Vanpaemel 

Roger-A. BLONDEAU, Mercator van Rupel-
monde. Lannoo, Tielt, 1993. Gebonden, 144 biz., 
16 biz. foto's. 895 BEF. ISBN 90 209 2301 NU-
GI 642. 

Dit is de eerste biografie in het Nederlands over 
Mercator alias Gerard (De) Cremer (Rupelmonde 
1512, Duisburg 159A). De aanleiding is uiteraard 
dat 1994 als 'Mercatorjaar' uitgeroepen is. Het 
werk bestaat uit twee delen: Mercator in Vlaan-
deren en Mercator in het Rijnismd. Zijn leven 
(familiale situaties, verdenking van "lutterije", 
contact met tijdgenoten, opvolging door zoon, 
enz.) en zijn werk (wetenschappelijke instrumen-
ten zoals aardglobe, cartografie, Mercatorpro-
jectie, aardmagnetisme, zijn groot meerdelig en 
veelzijdig werk Chronologia,...) worden geschetst 
tegen de achtergrond van de tijd en evolutie. 
Het boek is bijzonder viot en indringend geschre-
ven. De verweving van cartografie met andere 
wetenschappen, o.a. sterrenkunde, met zeevaart, 
met de religieuze perikelen, met de geschiedenis 
in 't algemeen,... is boeiend en werpt een ver-
helderend licht op Mercator en zijn tijd. Dit zeer 
degelijke vulgarisatiewerk bevat veel noten en re-
ferenties die van groot nut kunnen zijn voor be-
roepshistorici. Het chronologisch overzicht is 
handig. Slechts enkele schoonheidsfoutjes heb 
ik opgemerkt (bv. geboortedatum: 5 maart p. 
8 en p. 18 en 12 maart p. 117!) Het boek is zeer 
mooi uitgegeven, met 28 foto's en talloze illustra-
ties. Een cultuurhistorische wandeling die iede-
reen kan boeien ! 

D.K. Callebaut 

Ad MESKENS, Wiskunde tussen Renaissance 
en Barolc. Aspecten van wislcunde-beoefening te 
Antwerpen 1550-1620. PubUkaties van de Stads-
bibliotheek en het Archief en Museum voor het 
Vlaamse Cultuurleven 41-43, Antwerpen 1994. 
250 biz., ill., app. Prijs 450 BF. ISSN 0774-188X. 

Dit boek is het proefschrift waarmee de auteur 
op 7 juni II. het doctoraat in de wetenschappen 
behaalde aan de Vrije Universiteit Brussel. De 

algemene vraagstelling van het onderzoek betrof 
de aard en omvang van de economische, poli-
tieke en religieuze invloeden op de ontwikkeling 
van de wiskunde, geinspireerd op de bekende 
Merton-thesis. Het onderzoek werd toegespitst 
op Antwerpen tussen 1550 en 1620, meer bepaald 
op de periode v66r en na de val van Antwerpen 
(1585). De keuze van deze locatie wordt gerecht-
vaardigd door de aanwezigheid van "het over-
weldigend historisch materiaal over de stad " en 
de Antwerpse wiskundigen, en ook door de veel-
zijdigheid van de Antwerpse wiskundige tradi-
tie in de beschouwde periode met belangrijke fi-
guren als Coignet en d'Aguilon. 
De studie valt uiteen in een aantal afzonderlij-
ke deelstudies die elk op zich een grote waarde 
hebben. MESKENS is enorm goed vertrouwd 
met de Antwerpse archieven, zoals lezers van dit 
tijdschrift reeds meerdere keren hebben kunnen 
vaststellen. Dit levert goed gestoffeerde beschrij-
vingen op van de verschillende wiskundige acti-
viteiten die zich in en rond de stad hebben ont-
plooid. In het bijzonder de gedetailleerde studie 
van de Antwerpse rekenmeesters, waarover de 
auteur een indrukwekkende hoeveelheid archief-
materiaal wist te verzamelen, zal het historisch 
onderzoek grote diensten blijven bewijzen. Min
der origineel, en naar mijn oordeel ook minder 
goed gesitueerd in de Antwerpse context, is het 
hoofdstuk over de wiskundeschool der jezui'e-
ten. Of de jezuieten, zoals MESKENS beweert, 
" weinig of geen maatschappelijke druk [onder-
vonden] om wiskunde van praktisch nut te cree-
ren ", lijkt mij met het oog op hun precaire maat
schappelijke situatie en hun militair, 
architecturaal en perspektivisch georienteerde 
werken niet zonder meer correct. Het is precie-
zer te stellen dat zij wellicht minder onderhevig 
waren aan " de invloeden die van de stad uitgin-
gen ", maar dat betekent niet dat zij, zoals wordt 
gesuggereerd, los van enige maatschappelijke 
context hun wiskundige nieuwsgierigheid bot-
vierden. 

De hoofdstukken over de instmmentenbouw, de 
zeevaartkunde, i.h.b. over Michiel Coignets 
'Nieuwe Onderwijsinghe', en over de wijnroei-
ers (dit laatste verscheen intussen ook al in En-
gelse versie in Historia Mathematica) tonen de 
auteur dan weer op zijn best, niet alleen in het 
gedetailleerde uitpluizen van archiefmateriaal, 
maar ook in zijn poging om de oude wiskunde 
(en het gebruik van de wiskundige instrumen-
ten) voor een modern publiek te reconstmeren. 
Hoofdstukken 11 (Fortiflcaties en ballistiek) en 
12 (Astrologie) worden samengenomen in een 
deel " Veranderingen in perceptie". MESKENS 
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noemt de militaire vestingbouw en astrologie 
' ' voorbeelden van veranderingen in wat als het 
corpus van de wiskunde beschouwd werd ". Van-
af het begin van de zeventiende eeuw, besluit hij, 
ging een deel van de militaire wetenschap beho-
ren tot het " wiskundig beschrijfbare domein ", 
en werd het bemand door ingenieurs met een wis
kundige opleiding. De astrologie daarentegen 
vertoonde een tegengestelde tendens, waardoor 
steeds minder wiskundigen zich tot deze vorm 
van studie voelden aangetrokken. Of de astro
logie daardoor ook als niet-wiskundig werd ge-
percipieerd, lijkt mij twijfelachtig. Tenminste 
voor Engeland is gesteld dat precies naarmate 
de astrologie haar prestige begon te verliezen, 
zij zich des te meer als wiskundige wetenschap 
ging presenteren (R. DUNN, The true place of 
astrology among the mathematical arts of late 
TUdor England, Annals of Science 51 (1994) 
151-163). Mogelijk gebeurde dit enkel om lucra-
tieve redenen, zoals MESKENS opmerkt, maar 
dit doet van een eventuele perceptie niets af. 
Wiskunde tussen Renaissance en Barok is zo
als gezegd een waardevolle studie, die uitmunt 
door haar uitgebreide archiefdocumentatie, 
in bijlagen nog eens extra naar voor gebracht. 
Ook is de vijftien pagina's lange, dicht bedruk-
te bibliografie op zdch reeds een interessante bron 
voor verder historisch onderzoek. Toch heeft de 
auteur dit materiaal naar mijn mening niet ten 
voile benut. Interpretatie en inschatting van de 
historische evolutie blijven meer dan eens te veel 
aan de oppervlakte. De conclusies stijgen daar
door niet uit boven datgene wat tot nog toe al
gemeen aanvaard werd in de literatuur (hoewel 
ik ook in dit opzicht wel eens de fijne nuance-
ring van de aangehaalde standpunten miste). Een 
vergelijking met studies van andere lokale wis
kundige tradities, zoals die reeds gemaakt zijn 
voor Italie, Engeland en Nederland, had beter 
de gelijkenissen maar vooral de verschilpunten 
kunnen naar voor brengen. MESKENS werk 
blijft nu te veel gefixeerd op Antwerpen, en op 
de informatie die hij uit de archieven van de stad 
haalt. 

Geert Vanpaemel 

Theo VERBEEK (ed.), Descartes et Regius. 
Autour de I'Explication de resprit bumain. 
Studies in the History of Ideas in the Low 
Countries, nr. 2. Rodopi, Amsterdam-Atlanta, 
GA, 1993. 115 biz.. Prijs fl. 40,-/US$ 23,50. 
ISBN 90-5183-375-X 

E4n van de eerste volgelingen van Descartes in 
Nederland was de Utrechtse arts en hoogleraar 

Henricus Regius (1598-1679). Reeds voor hij Des
cartes persoonlijk had ontmoet, doceerde Re
gius een 'cartesiaanse' natuurniosofle, zoals hij 
die in beknopte vorm had leren kennen in het 
Discours de la methode en de bijbehorende Es-
sais. Descartes was zeer opgetogen over Regius 
en verdedigde hem aanvankelijk tegen de aan-
vallen van de Utrechtse theoloog Ghijsbert Voe-
tius en andere leden van het academisch corps. 
Maar Regius was geen volgzame leerling: al van 
bij de aanvang van zijn professoraat (1638) 
koesterde hij het plan zijn 'cartesiaanse' natuur-
filosofie te publiceren, hetzij als leerboek hetzij 
onder de vorm van stellingen. In 1641 publiceerde 
hij een aantal stellingen onder de titel Disputa-
tiones medicae de physiologia sive cognitio sa-
nitatis (als medisch hoogleraar meende Regius 
vooral het medische aspect van zijn natuurfilo-
sofie te moeten benadrukken om niet de indruk 
te wekken op een conflict met zijn filosofische 
coUega's aan te sturen). Pas in 1646 (dus twee 
jaar na Descartes' Principia) verscheen einde-
lijk het leerboek Fundamenta physices. Het was 
Descartes intussen duidelijk geworden dat Re
gius op belangrijke punten een andere koers wil-
de varen. Regius zag niet het belang in van de 
metafysische fundering van de cartesiaanse na-
tuurfilosofie en had zijn twijfels over het door 
Descartes uitgedachte rationele Godsbewijs. Bo
vendien tendeerde zijn opvatting over de men-
selijke natuur (lichaam en ziel) naar materia-
lisme, een conclusie die Descartes ten alle prijze 
wilde vermijden. Tenminste vanaf 1641 uitte De
scartes zijn onvrede over de opvattingen van Re
gius, omdat hij (terecht) vermoedde dat Regius' 
geschriften als een getrouwe weergave van De
scartes' positie zouden worden beschouwd. Dit 
leidde tot een eerste openlijke distantiering van-
wege Descartes in het voorwoord van de Franse 
vertaling van de Principia (1647) en een tweede 
een jaar later in een boekje Notae in program-
ma quoddam, een antwoord op een pamflet van 
Regius, die op zijn beurt antwoordde met een 
Explicatio mentis humanae. De omstandighe-
den waarin deze polemieken zich afspeelden wa
ren van die aard (behsilve Utrecht was ook Lei
den in hevige beroering geraakt door het 
cartesianisme), dat Descartes korte tijd later de 
RepubUek verliet. 

Descartes et Regius is een bundel van vijf stu
dies omtrent het dispuut Descartes-Regius. Theo 
VERBEEK schetst het historische kader van de 
tumultueuze introductie van het cartesianisme 
te Utrecht en te Leiden, waar Adriaan Heere-
boord en Johannes De Raey zich als verdedigers 
van het cartesianisme opwerpen. Volgens Verbeek 
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werden Descartes' Notae uitgegeven zonder zijn 
medeweten, vermoedelijk op initiatief van Hee-
reboord, die mogelijk ook het voorwoord 
schreef. Verbeek toont ook aan hoe Descartes 
en Regius reeds vanaf 1641 van elkaar begonnen 
te vervreemden, en hoezeer de discussies omtrent 
het cartesianisme bepaald werden, niet zozeer 
door Descartes zelf, maar veeleer door het op-
treden van zijn volgelingen. De bijdragen van G. 
RODIS-LEWIS en G. OLIVO zijn vooral filo-
sofisch van aard, over de verschilpunten tussen 
Descartes en Regius wat betreft respectievelijk 
de ziel-lichaam dualiteit en het metafysische be-
grip van de mens. A. BITBOI^HESP^RIES 
analyseert de verwantschap tussen de medische 
opvattingen van Descartes en Regius, in het bij-
zonder in diens Physiologia, waarvan zij de re-
latie met Descartes' geschriften aantoont. De 
laatste bijdrage is van Henk KUBBINGA over 
het begrip 'substantieel individuum' als primair 
molecuulbegrip bij Beeckman en Descartes. Deze 
bundel is geschreven voor speciahsten, die de 
goed onderbouwde studies naar waarde zuUen 
weten te schatten. Als tweede publikatie in de 
reeks Studies in the History of Ideas in the Low 
Countries handhaaft het het hoge wetenschap-
pelijke niveau dat met het eerste deel (over Bur-
gersdijk) was aangegeven. 

Geert Vanpaemel 

Jean-Servais Stas 1813-1891. Colloque interna
tional (12-13/12/1991), ed. par R. HALLEUX 
et A.C. BERNES, Bruxelles, 1992. 

Les coUoques commimoratifs abondent en his-
toire des sciences, conune d'ailleiu^ dans d'autres 
secteurs de I'histoire. II ne faudrait cependant 
pas condamner le genre, qui presente un interet 
indubitable, sous pretexte d'^viter la specialisa
tion k outrance, I'anecdotisme ou la pompe 
honorifique. En se concentrant en effet sur un 
seul personnage, pour peu qu'il ait exerce une 
activite diversifi^e en son temps, il est possible 
de reconstituer, par touches ou par larges pla
ges, une epoque, ses querelles et polemiques, ses 
conditions d'enseignement et de recherche, la 
place concedee aux savants dans la soci^te. Jean-
Servais Stas (1813-1891), chimiste, professeur k 
rEcole Royale Militaire mais aussi toxicologue, 
expert en pollution industrielle, ou encore con-
seiller influent en matiere de politique scientifi-
que en Belgique, presente justement le profil reve 
pour brosser un tel portrait. 
Les contributions ressortissent k des genres 
divers. H. ELKHADEM fait oeuvre d'archiviste 
consciencieux dans la presentation du "Fond 

Stas a rUniversite Libre de Bruxelles ". II y pre
cise les criteres de classement et I'attention por-
tee aux possibilites de renvoi grace k I'utilisation 
de I'ordinateur. La liste de sujets generaux p. 23 
montre I'etendue et I'interet de ces archives, tan-
dis que les pages suivantes s'attardent sur quel-
ques themes bien precis qui ne manqueront pas 
de persuader le lecteur de la richesse de ce fonds. 
Un avant-gout prometteur du catalogue h venir. 
Dans la meme veine, C. PAQUOT, qui a etudie 
la " Correspondance de Stas et Sainte-Claire 
Deville" conservde a la Bibliotheque de I'E.N.S. 
a Paris ainsi qu'a I'Academie des Sciences, 
I'aborde selon trois axes: les mentions d'amitie 
vehiculanl des elements de la vie quotidienne, 
la reaction au "chauvinisme scientifique" qui 
apparajt apres la defaite fran^aise de 1870 et 
enfin la collaboration scientifique. Sur bien des 
points en effet — methode, preconceptions theo-
riques, attitudes intellectuelles — les deux cor-
respondants se rejoignent qu'il s'agisse d'anti-
atomisme ou de la construction de I'etalon 
metrique. 

La premifere partie de "Betekenis van de stad 
Leuven voor Jean-Servais Stas" apporte les ele
ments biographiques en rapport avec cette ville; 
la suite de la contribution de J. STAES decrit 
les celebrations officielles en I'honneur de Stas, 
de son vivant et k son deces. A. KOECKELEN-
BERGH partage ses reflexions sur "La pensee 
scientifique de Jean-Servais Stas", s'appuyant 
sur son discours acadimique de 1880 " La science 
et I'imagination", qu'il compare k La science 
et I'hypothkse d'H. Poincare. 
Les autres contributions d'histoire des sciences 
investissent k chaque fois un domaine precis de 
I'activite de Stas. H.A.M. SNELDERS replace 
I'apport de Stas k la chimie dans revolution de 
cette science. II suit Stas depuis le laboratoire de 
Dumas, dans lequel le jeune chimiste beige se 
perfectionna en etudiant la phlorizine, et se lia 
avec le grand maitre franfais, jusqu'4 ses der-
nieres recherches sur le poids atomique de 
I'argent. Les recherches sur la determination des 
poids atomiques, qui constituferent le programme 
de recherche de Stas durant plus de vingt ans, 
occupent bien entendu une grande partie de 
"Jean-Servais Stas (1813-1891) en de scheikunde 
van zijn tijd ". L'etude de H. DEELSTRA, " De 
invloed van J.S. Stas op het scheikunde-
onderwijs in de Belgische Universiteiten ", s'atta-
che comme son titre I'indique k une description 
de I'enseignement de la chimie aux alentours de 
1850, et aux changements qu'il subit. L'influence 
de J.S. Stas fut directe quant au choix des titu-
laires pour les postes de professeurs dans les 
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umversites d'Etat et le cas Kekule en est un exem-
ple marquant. Les universites libres profiterent 
plutot du climat favorable cree par Stas vis-k-
vis de la chimie. L'Ecole Royale Militaire quant 
a elle beneficia directement de I'enseignement de 
Stas, et R.C. MEYSMANS et H.C. DE BIS-
SCHOP retracent en quelques pages les derae-
les du professeur du cadre civil enseignant avec 
la hierarchic militaire qui dirigeait I'institution. 
Pour clore le theme de I'enseignement, les prin-
cipales idees de Stas en cette matiere, et leur 
genese, sont exposes par A. DESPY-MEYER 
dans " Stas et I'enseignement superieur ". Les pri
ses de position du chimiste sont tirees de deux 
discours prononces a I'Academie. L'un, "De 
I'organisation de I'ancienne Universite de Lou-
vain ", s'en prenait au monopole dont avail bene-
ficie cette institution jusqu'au XVIII^ et regret-
tait que la science puisse etre mise au service 
d'une doctrine. Ces vues seront prolongees par 
la volonte qu'affichera toujours Stas de d6f>oli-
tiser les nominations professorales. Son discours 
" La science et imagination " illustre I'autre trait 
majeur de la pensee de Stas en matiere d'ensei
gnement : la necessite de lier ce dernier k la 
recherche, c'est-a-dine de permettre la diffusion 
des idees par la pratique de la ddcouverte. 
Stas se distingua dans d'autres secteurs que ceux 
de I'enseignement et de la recherche. R. WEN-
NIG narre I'affaire Bocarme, dans laquelle 
s'illustra "Jean-Servais Stas toxicologue". La 
presomption d'empoisonnement k la nicotine 
permit k Stas, alors age de 37 ans seulement et 
commis expert, de perfectionner le precede d'iso-
lement de cette substance toxique k partir des 
visceres. Une note de P. ALEXANDRE et M. 
THYSSEN " Sur le role de J.S. Stas et de la com
mission de I'Observatoire Royal de Bruxelles 
dans les projets de construction d'un nouvel 
observatoire a Uccle" decrit l'influence ponc-
tuelle de Stas lors du transfert de I'Observatoire. 
Dans "Stas et la pollution industrielle", J.J. 
HEIRWEGH analyse les principes et Taction du 
ceifebre chimiste en matiere de nuisance indus
trielle. L'interet de cette contribution reside dans 
une description precise et suffisamment d^tail-
lee du contexte, qu'il s'agisse des procedes tech
niques, des dispositions legates ou des dossiers 
que Stas eut k traiter. Cette brive etude permet, 
en finale, de caracteriser I'attitude de Stas: son 
" liberalisme ", soit sa preference affichee pour 
les mesures circonstancielles plutdt que des regie-
mentations uniformes. 

Rares sont les ouvrages commemoratifs ou l'un 
ou I'autre des auteurs s'attarde k la mythifica-
tion d'un personnage. Car des decouvertes nom-

breuses ou fecondes, ou encore une vie exem-
plaire ne suffisent pas a justifier une celebration: 
or un colloque en memoire d'une personnalite 
devrait precisement etre I'occasion de s'interro-
ger sur les circonstances, les etapes et les raisons 
profondes de I'etablissement de cette memoire. 
C'est ce a quoi s'attache G. VANPAEMEL, dans 
une contribution intituiee "Jean-Servais Stas en 
de experimentele wetenschappen in Belgie". Stas 
devint en effet une valeur emblematique pour 
la communaute scientifique. L'ideal de Stas s'ins-
crivait fort bien dans I'exercice de cette activite 
telle que Quetelet I'avait promu des I'indepen-
dance beige. L'auteur montre comment certains 
aspects des recherches et des activites de Stas 
furent reinterpretes pour imposer et justifier un 
nouvel ideal de recherches fondamentales, 
menees plus individuellement mais dans un cadre 
mieux defini: le laboratoire au sein de I'uni-
versite. C'est ainsi que les celebrations posthu-
mes prirent place dans un contexte de renouvel-
lement national de I'enseignement des sciences 
experimentales, en dehors de tout clivage ideo-
logique. A cette occasion, son role de professeur 
k I'Ecole Royale Mibtaire fut d'ailleurs sorti de 
1'ombre. 

La finition materielle de I'ouvrage laisse quel-
que peu k desirer: Qk et 1̂  des coquilles typo-
graphiques ont echappe a la vigilance des cor-
recteurs. Plus regrettables, parce qu'un ouvrage 
coUectif est bien souvent aborde par la table des 
matieres, sont les omissions de cette derniere. 
Ainsi la contribution d'H. DEELSTRA n'y est-
elle pas mentionnee, et la collaboration de M. 
THYSSEN avec P. ALEXANDRE passe sous 
silence. Du meme coup, la page renseignee pour 
I'article de STAES est devenue 93 et non 83. Cela 
dit, les actes de ce colloque esquissent avec nuan
ces le portrait d'un personnage et d'une epoque. 
Une lecture attentive revfele meme des pistes de 
reflexion qui depasse le cadre chronologique 
defini. 

B. Van Tiggelen 

Elena AUSEJO & Mariano HORMIGON 
(Eds.), Messengers of Mathematics: European 
Mathematical Journals (1800-1946). Madrid, 
Siglo Veintiuno de Espaiia Editores, 1993. 
xxiv + 297 p. ISBN: 84-323-0802-1. 

In januari 1991 was het juist honderd jaar gele-
den dat in Saragossa het allereerste Spaanse tijd-
schrift, geheel gewijd aan de wiskunde, verscheen 
onder de titel ElProgreso Matemdtico Het was 
een initiatief van Zoel Garcia de Galdeano, pro
fessor aan de universiteit van Saragossa. Daar 



BOEKBESPREKINGEN lis 

werd in September 1991, ter herdenking van dit 
verschijnen, een Intemationaal Symposium over 
Mathematische Journalistiek gehouden, waar-
van de voorliggende publikatie de neerslag is. Af-
gezien van de Spaanse inldding door Mariano 
HORMIGON zijn de bijdragen in deze bundel 
in het Engels of het Frans. 
De dertien bijdragen zijn verdeeld over drie groe-
pen. De eerste, onder de titel "Pioneering initi
atives", begint met een studie van Jean Dhom-
bres en Mario Otero over een van de allereerste 
mathematische tijdschriften, de Annates de Ma-
thimatiques Pures et Appliquies, gesticht door 
Joseph Diez Gergonne (1771-1859) en onder zijn 
redactie verschenen van 1810 tot 1832. Uitvoe-
rig wordt ingegaan op de doelgroep van het tijd-
schrift, de auteurs van bijdragen en de onder-
werpen die erin worden behandeld. 
Aldo BRIGAGLIA behandeh de geschiedenis 
van het eerste Italiaanse wiskundige genoot-
schap, de Circolo Matematico di Palermo, 
gesticht in 1884 door Giovan Battista Guccia 
(1855-1914) en van het tijdschrift Rendiconti del 
Circolo Matematico di Palermo, waarvan het 
eerste nummer verscheen in 1887. Geinspireerd 
door Mittag-Lefflers Acta Mathematica ontwik-
kelde het zich tot een prototype van een modem 
intemationaal tijdschrift. De aanvankelijk zui-
ver Italiaanse redactie evolueerde tussen de ja-
ren 1904-1908 tot een werkelijk Internationale 
staf, vrij van Italiaanse suprematie. 
Een bijdrage over El Progreso Matemdtico en 
over de stichter van het tijdschrift mocht hier na-
tuurlijk niet ontbreken. Mariano HORMIGON, 
de inrichter van het Symposium, zorgde ervoor. 
Hij geeft een biografische schets van Zoel Gar
cia de Galdeano y la 'Vknguas (1846-1924) en eni-
ge informatie over zijn werk. Na zijn benoeming 
in 1889 tot professor analytische meetkunde aan 
de universiteit van Saragossa begon Garcia de 
Galdeano aan de verwezenlijking van zijn plan 
een tijdschrift voor wiskunde uit te geven. Het 
eerste nummer, geheel door hem verzorgd, ver
scheen op 20 januari 1891. Spijtig is dat we wei-
nig of niets vernemen over de evolutie van het 
tijdschrift, noch over de inhoud of de medewer-
kers ervan. Dat het verscheen van 1891 tot 1900, 
met een onderbreking in de jaren 1897-1898, 
kwamen we eerst te weten uit een ander artikel 
uit de bundel. 

Van enigszins afwijkende aard is de bijdrage van 
Ivor GRATTAN-GUINNES over verschillende 
Europese initiatieven en projecten uit de perio-
de 1900-1920 rond het onderwijs van de wiskun
de Het gaat hier vooral over een aantal, meestal 
in Duitsland uitgewerkte plannen en projecten, 

maar met Internationale consequenties, en over 
de werken en rapporten uitgegeven door de in 
1907 gelanceerde Internationale Commissie voor 
het Onderwijs van de Wiskunde. 
Een groep van zes bijdragen, onder de gemeen-
schappelijke titel "National Mathematical Com
munities" vormt het tweede deel van de bun
del. Als eerste komt aan de beurt de Franse 
mathematische gemeenschap uit de jaren 
1870-1914. Heiene GISPERT identificeert ze 
grosso modo met de leden van de Sociit^ ma-
tMmatique de France. Dit is een groep van een 
goede 500 personen. De helft hiervan publiceerde 
niets in de beschouwde periode. Met als referentie 
het Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathe-
matik onderzoekt ze in welke tijdschriften, Fran
se of buitenlandse, de andere helft publiceerde, 
en hoe de repartitie is van hun onderzoek over 
de verschillende gebieden van de wiskunde. 
Elena AUSEJO en Ana MILLAN schrijven over 
de lotgevallen van het Spaanse Mathematisch 
Genootschap gedurende het eerste derde van de 
twintigste eeuw en over de tijdschriften van het 
Genootschap. De Sociedad Matemdtica Espa-
nola, opgericht naar het voorbeeld van de So-
ci^t^ MatMmatique de France, hield haar eerste 
algemene vergadering in juni 1911. In hetzelfde 
jaar verscheen ook het eerste nummer van het 
tijdschrift van het genootschap, de Revista men-
sual de Matemdticas Purasy Aplicadas, cuesti-
ones histdricas y pedagdgicas, bibliognffi'a y cr6-
nica cientifica. Het haalde echter nooit een 
redelijk wetenschappelijk peil en verdween in 
1927. TWee jaar later startle een nieuwe publi
katie, de Revista Matemdtica Hispano-
Americana. Deze studie over het Spaanse Ge
nootschap en zijn tijdschriften is ook bijzonder 
interessant om de informatie die het bevat over 
het onderwijs en de beoefening van de wiskun
de in Spanje gedurende de eerste decennia van 
de twintigste eeuw. 

In een bijdrage van Jose LLOMBART worden 
twee kortlevende mathematische tijdschriften 
geanalyseerd, die in het begin van de twintigste 
eeuw werden gepubliceerd in Baskenland. Het 
eerste, de Gaceta de Matemdticas Elementales, 
startte in 1903 in Vitoria. De stichter, redacteur 
en doe-al was een leraar wiskunde Pedro Angel 
Bozal. In 1905 verdween het woord Elementa
les uit de titel. Reeds in 1907 echter ging het tijd
schrift ter ziele. In 1932 werd in San Sebastian 
een Centra de Estudios Cientfficos opgericht. 
Het was bedoeld als de aanzet voor een Facul-
teit Welenschappen in een verhoopte toekomstige 
Baskische universiteit. Zijn doel was de studie 
van zowel de zuivere als van de toegepaste we-
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tenschappen te bevorderen. Nog in hetzelfde jaar 
startte men met de publikatie van de Revista del 
Centra de Estudios Cientificas (Seccidn de Ma
temdticas). De vermelding Seccidn de Matemd
ticas verdween in 1935 bij de samensmelting van 
het tijdschrift met Revista van de Seccion de Fi-
sicas. Het tijdschrift richtte zich vooral tot een 
meer lokaal publiek en paste in een nauw om-
schreven project: de inrichting van een Baski
sche universiteit. Het laatste nummer verscheen 
in maart 1936. 
Italic is vertegenwoordigd door een studie van 
Laura NURZIA over de eerste 60 jaar van het 
nog steeds verschijnende tijdschrift Periodica di 
Matematico. De publikatie startte in 1886 on
der de titel Periodica di Matematico per I'ln-
segnamento Secondario. Tot 1916 verschenen 
drie reeksen van het tijdschrift. Na een onder
breking van vier jaar ten gevolge van Wereldoor-
log I begon in 1921 de publikatie van de vierde 
reeks van een totaal vernieuwd tijdschrift met 
nu als titel: Periodica di Mathematiche-Storia-
Didottica-Filosofia. Nogmaals onder Wereldoor-
log II werd de publikatie gedurende twee jaar 
(1944-45) onderbroken. Het startte terag in 1946. 
Lubos NOVY wijdt een bijdrage aan het eerste 
Tsjechische tijdschrift voor wiskunde, de Caso-
pis ceskych matematiku, gesticht in 1872. Hij 
schetst de culturele, sociale en politieke omstan-
digheden die sindsdien de groei van het tijdschrift 
hebben beinvloed. Als inleiding tot zijn bijdra
ge geeft de auteur een kwantitatief overzicht van 
de mathematische tijdschriften verschenen in de 
periode 1870-1914 in de verschillende landen. 
Een van de oudste mathematische tijdschriften 
en het eerste in Rusland is de Matematitsjeskii 
Sbornik, begonnen in 1866 als het officiele or-
gaan van het Mathematisch Genootschap van 
Moskou. Sergei DEMIDOV schetst de omstan-
digheden waarin het tot stand kwam en hoe het 
zich ontwikkelde in de periode 1866-1936 lot het 
tijdschrift van de hele Russische mathematische 
gemeenschap. 

Een derde groep met drie korte bijdragen, vere-
nigd onder de titel "Mathematical Relations", 
sluit de bundel. De eerste twee studies handelen 
over tijdschriften van wetenschappelijke of lite-
raire natuur, waarin occasioneel ook mathema
tische artikelen werden opgenomen. Angeles VE-
LAMAZAN laat ons kennis maken met de 
Memorial de Ingenieros del Ejircito, een miU-
tair en wetenschappeUjk periodiek, gepubliceerd 
door het Ingenieurs Corps van het Spaanse le-
ger sinds 1846. Jose LLOMBART geeft een over
zicht van de Spaanse en buitenlandse geleerden 
die pubUceerden in de Mathematische Sectie van 

de Crdnica Cientifica. Revista Internacional de 
Ciencias, uitgegeven in Barcelona door de Ca-
talaanse ingenieur Rafael Roig y Torres 
(1855-1931) van 1878 tot 1892. 
In een laatste bijdrage illustreert Luca DELLAG-
LIO twee totaal verschillende tradities in de ge-
schiedschrijving van de wiskunde aan de hand 
van twee tijdschriften: de Bullettino di Biblio-
grafia e Storia delle Scienze motematiche efisi-
che (1868-1887), gefinancierd en geredigeerd door 
prins Baldassarre Boncompagni, en de Bollet-
tino di Bibliografia e Storia delle Scienze mote
matiche, gepubliceerd van 1898 tot 1916 onder 
de redactie van Gino Loria. 
Messengers of Mathematics is zeker geen alom-
vattend overzicht van de mathematische perio-
dieke pers in Europa gedurende de periode 
1800-1946. Vele tijdschriften, ook van de belang-
rijkste, worden slechts terloops vermeld, zoals 
het Journal fiir die reine und angewandte Ma-
thematik, het Journal de Mathimatiques Pures 
et Appliquies, de Acta Mathematica of de Pro
ceedings of the London Mathematical Society. 
Bijdragen over Duitse of Britse mathematische 
periodieken ontbreken, evenals gegevens over ver
schillende jongere intemationaal belangrijke tijd
schriften als het Poolse Fundamenta Mathema-
ticae of de Hongaarse Acta Scientiarum 
Mothematicarum. Dit is geenszins bedoeld als 
kritiek op het besproken werk, maar een verwij-
zing naar de omvang van het werk dat nog ver-
richt moet worden om een totaalbeeld te verkrij-
gen van de rol die mathematische tijdschriften 
hebben gespeeld en nog spden in de ontwikke-
ling van de mathematische wetenschappen. Mes
sengers of Mathematics is hiertoe een eerste ver-
dienstelijke aanzet. 

P. Bockstaele 

PORTER D. & PORTER R. (eds.) Doctors, po
litics and society: historical essays (The Wellco
me Institute Series in the History of Medicine). 
Amsterdam-Atlanta, GA. Editions Rodopi BV, 
1993. X-3U biz. Geb. fl. 160,-; Pap. fl. 50.- ISBN 
90-5183-510-8 (geb.) of 90-5183-991-X (pap.) 

Dorothy en Roy PORTER zijn binnen het do-
mein van de sociale geschiedenis sinds lang geen 
onbekenden meer. Van hen verschijnen zowat 
jaarlijks een of meerdere werken over (aspecten 
van) de sociale geschiedenis van de geneeskun-
de: over gezondheidspolitiek, historische epide-
miologie, het medisch denken, het medisch on
derwijs, enz. In 1993 verscheen bij Rodopi 
(Amsterdam) in de reeks over de geschiedenis van 
de geneeskunde van het Wellcome Institute te 
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Londen een bijzonder lezenswaardig en goed ge-
documenteerde bundel over de relatie tussen ge-
neeskunde en politick. De editors gaan uit van 
de volgende vraagstelling: hoe verhielden genees-
kunde en politiek zich in de afgelopen twee eeu-
wen ? In weike mate legitimeerde de geneeskun-
de handehngen en initiatieven van politici ? Is er 
sprake van een geleidelijke politisering van de ge-
neeskunde of van een medicalisering van de po
litiek ? Of heeft de medische expertise de Poli
tiek nauwelijks beinvloed? 
7\vaalf onderzoekers, actief in het domein van 
de wetenschapsgeschiedenis, verleenden hun me-
dewerking. De verschillende bijdragen handelen 
over leven en werk van geneesheren die direct of 
indirect een grote invloed hebben gehad op so-
ciale hervormingen en de politieke besluitvor-
ming binnen het domein van de gezondheidszorg 
of die zelf op politiek vlak actief waren. Het on-
derwerp is ruimtelijk begrensd tot Europa (Dtiits-
land, Frankrijk, Groot-Brittannie), de voorma-
lige Sovjetunie en de V.S. Achtereenvolgens 
komen aan bod: de I8de eeuwse militarist en 
hervormer Jeremy Bentham, pleitbezorger van 
een grotere sociale en politieke rol van de genees
heren (Janet SEMPLE, p. 30-45) en diens vriend, 
de Britse sanitaire hervormer Southwood Smith 
voor wie het peil van de volksgezondheid sterk 
bepaald wordt door levensstandaard en alfabe-
tiseringspeil (R.K. WEBB, p. 46-80), Lyon Play-
fair, Brits parlementslid uit het laatste kwart van 
vorige eeuw, bekend lobbyist en voorstander van 
de belangenconvergentie van geneeskunde en 
Staat en van een grotere doorstroming van we-
tenschappelijke informalie (Anne HARDY, p. 
81-106), D^siri Magloire Bourneville, prot^g^ 
van Charcot, gedreven redacteur van het vakblad 
Leprogris midical en pleitbezorger van de lai-
cisering van de verzorginssector ten tijde van de 
Franse derde republiek (Bernard BRAIS, p. 
107-139), Heinrich Zeiss, Duits bacterioloog 
wiens antropologisch, biologisch en eugenetisch 
onderzoek de ideologen van het Nazi-tijdperk 
en de uitvoerders van medische experimenten tij-
dens de Holocaust sterk heeft beinvloed (Paul 
WEINDLING, p. 174-187), Arthur Newsholme, 
wiens onderzoek naar de relatie gezondheid-
armoede in het proletarisch Engeland van de 
I9de eeuw een stempel heeft gedrukt op de so
ciale progranmia's van diverse socialistische po
litieke partijen (John M. EYLER, p. 188-211), 
Bertrand Dawson, voorzitter van de Royal Col
lege of Physicians en hevig tegenstander van de 
'verstaatsing' of 'collectivisering' van de medi
sche sector (Charles WEBSTER, p. 212-228) en 
diens tijdgenoot Christopher Addison, vd6r de 

Eerste Wereldoorlog hoogleraar anatomie, de 
eerste Britse minister van volksgezondheid (1919) 
en grondlegger van de nationalisering van de ver-
zorgingssector (Frank HONINGSBAUM, p. 
229-246), John Ryle, bewonderaar van het voor-
oorlogs Sovjet-gezondheidssysteem (Dorothy 
PORTER, p. 247-274) en last but not least, tviee 
vooraanstaande historici en critici van de wester-
se gezondheidszorg uit het begin van deze eeuw: 
de marxist H.E. Sigerist en de socialist G. Ro
sen (E. FEE & E.T. MORMAN, p. 275-311). Su
san GROSS SOLOMON bespreekt tenslotte het 
demografische argument in de Sovjetrussische 
discussies over de legalisering van vruchtafdrij-
ving in de jaren twintig (p. 140-173). Het werk 
wordt afgesloten door een index op persoons-
namen en onderwerpen. 
Het thema van de relatie tussen (de medische) 
wetenschap en de politiek is niet nieuw. Het 
volstaat hier te verwijzen naar het werk M. Fou-
cault, J. Leonard, J.D. Ellis, J. Brand e.a. Deze 
bundel toont echter eens te meer aan dat genees
heren sinds de I8de eeuw een "brug"-functie 
hebben vervuld, zowel in sociaal-cultureel als in 
politiek opzicht en dat zij goed bewust waren van 
hun sociale rol in de zich snel moderniserende 
samenleving. Het medisch vertoog (epidemiolo-
gische tapporten, medische statistieken, klinische 
observaties in de vakpers) was zelden vrijblij-
vend; de medische geschriften bevatten concre
te voorstellen voor een rationeler beheer van de 
gezondheidszorg en voor verregaande sociale 
hervormingen (cf. de zorg om moeder en kind). 
Geneesheren hebben een groot aandeel gehad bij 
het tot stand komen en bij de toepassing van 
structurele maatregelen die in de late 19de en de 
eerste helft van de 20ste eeuw werden genomen 
in het domein van de ziektepreventie en verze-
kering. 

Karel Velle 

M.J.G.W. VAN DAAL en A. DE KNECHT-VAN 
EEKELEN, Joannes Juda Grocn (1903-1990). 
Een arts op zoek naar bet ware wdzijn. Erasmus 
Publishing BV, Rotterdam 1994. 240 biz. Prijs 
fl. 52,50. ISBN 90-5235-036-1 

Dit boek is gewijd aan het leven en het werk van 
de Nederlandse internist die zich in de eerste 
plaats verdienstelijk heeft gemaakt als "ar ts op 
zoek naar het ware welzijn" en dit grootse op-
zet, de integratie van de natuurwetenschappelijke 
en psychologische-sociologische methoden bij de 
studie van gezondhdd en ziekte, tot werkelijk-
heid heeft gemaakt. Het werk ontstond in de sec-
tie medische geschiedenis van de Vrije Univer-
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siteit te Amsterdam (hoofd: prof.dr. M.J. van 
Lieburg), waar twee medewerksters van de hoog
leraar, Drs. med. Marjo van Daal en Dr. Anne-
marie De Knecht-van Eekelen, zich over de in-
gezamelde archivalia hebben gebogen. De 
draagwijdte van het boek is zo groot dat de lec-
tuur ervan eenieder die geinteresseerd is in de ge
schiedenis van de geneeskunde en die van de in-
wendige geneeskunde in het bijzonder, zal 
boeien, te meer omdat heel wat bijkomende, niet-
temin essentiele, documentatie over belangrijke 
binnen- en buitenlandse wetenschappers en hun 
ontdekkingen hieraan zijn geappendeerd. Door 
deze gegevens "in te kaderen" wordt de lees-
baarheid van het geheel in niet geringe mate ver-
hoogd. Dankbaar zal de lezer ook een beroep 
willen doen op de toegevoegde nota's, de lange 
lijst geraadpleegde literatuur, de voUedige lijst 
van Groens publikaties en, last but not least, het 
zeer complete personenregister. 
Het leven van Groen is een saga en het verhaal 
ervan leest als een boeiende roman. Juda werd 
in 1903 te Amsterdam geboren. Zijn joodse ou-
ders waren eenvoudige lieden. Zijn vader was di-
amantslijper en socialistisch voorman. De tra-
ditie getrouw hechtten familie en ouders grote 
waarde aan onderwijs en verwerven van kennis. 
Juda zou studeren! In de HBS werd de leergie-
rige knaap door twee van zijn leraren opge-
merkt: Gallas, die later hoogleraar werd en die 
vooral bekend is als de samensteller van het 
Nieuw Nederlands-Frans Woordenboek en Dr. 
Jacques van Oss, de man die met Salomon van 
Zwanenberg en de farmacoloog prof. Ernst La-
queur in 1923 het farmaceutische bedrijf Orga-
non zal oprichten. Beide leraren hebben hun 
stempel gedrukt op Juda's carrifere. Dank zij een 
studiebeurs kon hij zich in 1920 aan de Amster-
damse Universiteit als medicinae studiosus la-
ten inschrijven. Tot zijn medestudenten behoor-
den o.a. de latere hoogleraren Jacobus Borst en 
Arie Querido, evenals de schrijver-medicus Si
mon Vestdijk. 

Als student bracht Groen zijn vrije uren door 
op de chemische afdeling van het laboratorium 
fysiologie van de Universiteit (prof. G. van Rijn-
berk), waar hij het materiaal heeft vergaard van 
zijn eerste wetenschappelijk publikatie. TWee 
hoogleraren in het bijzonder — prof. I. Snap
per en prof. P. Ruitinga — boeiden hem dermate 
dat hij na zijn artsenexamen (1927) besloot om 
zich in de inwendige geneeskunde te specialise-
ren in plaats van zich, zoals oorspronkelijk ge-
pland, als huisarts te vestigen. Met de hulp van 
Snapper bekwam de jonge arts een studiebeurs, 
wat hem heeft toegelaten om gedurende ^ n jaar 

(1927-28) in Londen te gaan werken en studeren. 
Hij werkte er bij de DES-man prof. E. Dodds, 
bekwaamde er zich in chemische analyses en 
maakte kennis met de fysische en hormonale 
scheikunde. De tweede helft vsm het verblijf 
bracht hij door in het St. Bartholomew's Hospi
tal, waar hij de onderwerpen'' bloedsuiker'' en 
" gluthathion " heeft aangepakt, twee verwante 
themata waarvan de klinisch-wetenschappelijke 
studie als een rode diaad doorheen het werk van 
Groen loopt. 
Januari 1929 vlnden wij hem terug in Nederland. 
Hij werd assistent bij prof. Snapper, die hem 
twee jaar later belastte met zijn polyklinisch pa-
tientengoed en hem aldus de nodige tijd gaf voor 
eigen research. Via zijn chef kwam hij terecht 
bij de studie van de pernideuse anemie en ge-
lukte het hem te bewijzen dat de "intrinsic fac
tor" van Castle niet het vitamine B2 was. Op 
zijn klinisch-experimentele onderzoekingen over 
deze ziekte zal hij in 1935 tot medicinae doctor 
promoveren. Op de promotie is voor Dr. Juda 
Groen een tweede studiereis gevolgd, dit keer 
naar Amerika. De gecombineerde invloed van 
zijn meester en van prof. George R. Minot, 6ta 
van de Amerikaanse pioniers van de pernideu
se anemie, bezorgde hem de beurs van de presti-
gieuze Rockefeller Foundation dankzij dewelke 
hij gedurende een vol jaar kon werken bij Mi
not. Deze gaf hem als onderzoeksopdracht de 
absorptie van suikers in het darmkanaal. Zijn 
sf)eurwerk was zeker waardevol want hij had in 
Amerika kunnen blijven, wat hem de narigheid 
van de TWeede Wereldoorlog zou bespaard heb
ben. Dit is echter niet gebeinxl omdat Groen, zo
als vele Europese joden, toen de gruwelen van 
het Nazi-regime heeft onderschat. 
Bij zijn thuiskomst was het een meevaller om 
door prof. Snapper als tijdelijke (voor twee jaar) 
"chef de cUnique" te worden aangesteld, wat 
hem tevens de gelegenheid heeft geboden om de 
baas bij zijn onderwijs bij te staan. Toen Snap
per kort v66r het uitbreken van WO II omwille 
van de oorlogsdreiging naar China trok, werd 
Groen (met Peter Barmijne) verantwoordelijk 
gesteld voor de gang van zaken in de interne af
deling en voor het onderwijs. In die jaren ging 
Groens wetenschappelijke interesse vooral uit 
naar diabetes mellitus, voeding en deficientie-
ziekten, onderwerpen die hem zijn leven lang zijn 
blijven bezighouden. De behandeling van dia-
betische patienten was zijn zorg, wat er toe heeft 
geleid dat hij in 1938 door het Gemeentefoestuur 
van Amsterdam werd aangesteld als " consulent 
voeding en dietetiek" in het Wilhelmina Gast-
huis, een deeltijdse functie die hij, met onder-
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breking van de oorlogsjaren tot in 1958 heeft 
waargenomen. Groen publiceerde druk en wijdde 
studies o.m. aan de ziekte van Gaucher en aan 
de hyperthyreoidie. 
Toen Nederland in 1940 door de Duitsers werd 
bezel werd Dr. Groen, zoals zijn joodse coUe-
ga's, ontslagen uit openbare functies. Hem werd 
de toegang ontzegd tot de Universiteit, de Kli-
niek en het Laboratorium, en zelfs in de biblio-
theek mocht hij zich niet langer vertonen. Van-
af 1942 kwam er verbod op pubUceren. Om zich 
intellectueel bezig te houden ging hij uitgebreid 
luisteren naar het beperkte aantal patienten 
waarover hij kon beschikken (de Duitsers ston-
den alleen toe dat hij joodse patienten behan-
delde), met de bedoeling het mogelijke verband 
tussen ziekte en emotionele belevenissen uit te 
diepen. De duizenden vellen die hij in die tijd 
met notities heeft volgeschreven zullen na de oor-
log een bijna onuitputtelijke documentatie vor-
men voor zijn studies over de psychosomatiek. 
Gedurende deze sombere en angstaanjagende ja
ren waren zijn werk en wat hem aan familie over-
bleef het enige wat zijn hoofd boven water heeft 
gehouden. Aan het einde van het eerste bezet-
tingsjaar was Dr. Groen met een niet-joodse 
vrouw getrouwd, wat hem ervoor heeft behoed, 
met de assistentie van enkele vermetele medebur-
gers en ambtenaren, naar Duitsland te worden 
gedeporteerd. Om dezelfde reden heeft hij in 
1943 zijn joodse voornaam in het christelijke 
"Joannes" laten veranderen. 
Na de bevrijding wou Groen naar de Universi
teit en het Wilhelmina Gasthuis terugkeren doch 
het lot heeft hier anders over beschikt, aange-
zien het zijn coUega Formijne was die als opvol-
ger van prof. Snapper werd benoemd. Deze har-
de klap heeft de directeur van het Wilhelmina 
Gasthuis weten af te zwakken door op eigen in-
itiatief een nieuwe afdeling, de ' ' TVveede Kliniek 
voor Inwendige Ziekten", in het leven te roepen 
en de leiding ervan aan Dr. Groen te geven. De 
TWeede Kliniek kreeg echter geen academische 
status zodat hij voor de verdediging van de vele 
thesissen die hier zijn gemaakt een beroep moest 
doen op zijn collega's professoren. Groen is tot 
in 1958 hoofd van "zi jn" Kliniek gebleven. Hij 
heeft er zich met zijn medewerkers verder ver-
diept in de studie van de voeding en de voedsel-
problematiek. Hij publiceerde over osteomala
cic (een carentieziekte waarvan hij gedurende 
WO II meerdere gevallen had kunnen observe-
ren en die hij later voor de tweede maal in Is
rael bij de gesluierde bedod'nenvrouwen op het 
spoor zal komen), paradentose en ...hypercho-
lesterolaemie. Thans beschikte hij over een over-

vloedig en zeer gevarieerd patientengoed, wat 
hem heeft toegelaten zijn psychosomatisch stok-
paard te berijden en zijn bekende werkgroep psy
chosomatiek in het leven te roepen. Bij zijn me
dewerkers hamerde hij er de " bedside teaching'' 
van de geneeskunde in en leerde hen naar de pa
tienten "luisteren". Hij versterkte de band tus
sen het medische en paramedische personeel zo
dat zijn afdeling een familieteam werd vraarvan 
de activiteiten uiteindelijk aan de patienten 
moesten ten goede komen. 
In 1947 reisde Groen opnieuw naar de V.S. en 
maakte er een korte perigrinatio doorheen de 
meest prominente medische centra. Hij kon er 
de achterstand vaststellen die de vaderlandse ge
neeskunde gedurende de oorlogsjaren had op-
gelopen. Wat hem vooral boeide was de enor-
me stap die de endocrinologie had gemaakt, 
waarvan de studie van het hypofysehormoon 
ACTH een luisterrijk voorbeeld was. Zelf zal hij 
in de daarop volgende jaren over dit thema on
derzoek gaan doen. Ook over het mogelijke ef
fect van steroidhormonen voor de behandeling 
van kanker heeft hij zich gebogen. Doch het 
meest belangrijke was dat Groen met zijn me
dewerkers erin zal slagen de eerste biologische 
(rattemidderuif) bepaling voor het insulinegehal-
te in bloedserum uit te werken, een toets die zijn 
naam definitief wereldberoemd heeft gemaakt. 
Groen was ook de eerste om de invloed van de 
aard van het vet op het cholesterol gf halte te on-
derstrepen en aan te tonen dat stress het gehahe 
cholesterol in het bloed doet toenemen. In 1953 
volgde de epidemiologische studie over het mo
gelijke verband tussen voeding-levenswijze en 
hart-vaatziekten, wat hem enkele jaren daarna 
zijn aanstelling tot voorzitter van het WHO ex-
pertencomite over cardiovasculaire aandoenin-
gen en hypertensie heeft bezorgd. 
In de jaren 1950 kwam de interesse voor de 
sociaal-maatschappelijke problematiek van het 
ouder worden in een stroomversnelling dankzij 
het boek De ouderdom van geneeskundig stand-
punt beschouwd (1948) waarvan Groen co-
auteur was. Daarom is het niet overdreven te stel-
len dat hij ook een van de Nederlandse koplo-
pers van de gerontologie en de geriatric is ge-
weest. Reeds vanaf 1961 zal hij aandacht vragen 
voor de hormonale behandeUng van osteoporose 
en een lans breken voor de oprichting van geri-
atrische afdelingen in algemene ziekenhuizen en 
de creatie van een Instituut voor de Wetenschap
pelijke Studie van de Veroudering. 
Groen was er sinds lang van overtuigd dat psy
che en soma verschillende manifestaties zijn van 
het levensgebeuren en dat zij voortdurend en in-
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tensief op elkaar invloed uitoefenen. De studie 
van het onderlinge verband tussen lichaam en 
ziel was, zoals vermeld, voor hem gedurende de 
sombere oorlogsjaren een soelaas geweest. Thans 
wilde hij wetenschappelijk de "wetten" ophel-
deren die deze relatie moduleren. Zijn psycho-
somatische werkgroep, waarin naast de internist 
ook de psychiater, de psycholoog en de fysio-
loog werkzaam waren, concretiseerde zijn stre-
ven. Hij was het die de methodologie en de aan-
pak van de vele studies van de werkgroep zelf 
heeft uitgestippeld. Til van pathologische aan-
doeningen werden qua hun mogelijk psychoso-
matische genese doorgelicht, waaraan Groen la
ter nog de slaapstoornissen, de ziekte van 
Meniere e.a. heeft toegevoegd. De bijval die hij 
met zijn psychosomatische approach in eigen 
land mocht oogsten was echter niet groot en het 
is spijtig dat heel wat collega's hem op dit stuk 
regelrecht hebben tegengewerkt. Men kan zelfs 
stellen dat Groens psychosomatische benadering 
van de ziekte zijn naam als wetenschapper een 
poos hebben verbleekt. Toen zijn streven om aan 
het onderwijs van de psychosomatica academi
sche status te geven door de Curatoren van de 
Amsterdamse Universiteit werd afgewezen was 
de initiatiefnemer hierover dermate teleurgesteld 
dat hij zich "niet langer verbonden voelde" met 
zijn Alma Mater. Zijn frustratie was de reden 
waarom hij op 54-jarige leeftijd is ingegaan op 
de uitnodiging van de Hadassah University te Je-
ruzalem om aldaar de interne geneeskunde te do-
ceren. Of Groen in zijn Israelische periode 
(1958-1968) erg gelukkig is geweest wordt door 
zijn biografen betwijfeld. Zijn grote handicap 
was dat hij er nooit echt in geslaagd is om de 
voertaal van de Universiteit, het Hebreeuws, on
der de knie te krijgen. Dat zijn "desertie" voor 
Nederland een verlies is geweest lijdt geen twijfel. 
Na zijn emeritaat in 1968 is Groen naar zijn va-
derland teruggekeerd. Dit keer lag daar voor hem 
een academische functie klaar: hij werd aan de 
Leidse Universiteit benoemd tot extraordinari-
us in de methodologie van psychosomatisch on
derzoek, de leerstoel die hij tot augustus 1974 

heeft bezel. Met deze benoeming werd eindelijk 
gehoor verleend aan Groens stelling dat " in de 
bestudering van de mens als totaliteit zowel psy-
chologische als biologische methoden met vrucht 
kunnen worden gebruikt en dat door een inte
gratie der resultaten een bijdrage tot een voUe-
dig mensbeeld kan worden geleverd." Het ac
cent van het wetenschappelijk speurwerk dat 
Groen in zijn Leidse periode heeft ondernomen, 
lag op de psychosomatische aspecten van de voe
ding, in het bijzonder bij de diabetsiche patient. 
De officiele erkenning van de internisten voor 
Groens werk is er uiteindelijk toch gekomen, zij 
het 36 jaar nadat psychiaters en neurologen hem 
hadden gehonoreerd. Inderdaad, in 1981 werd 
aan prof. Groen de Hijmans van den Bergh-
medaille overhandigd, voor een internist de 
hoogste landelijke onderscheiding die "wordt 
toegekend aan een Nederlandse internist(e) of 
onderzoek(st)er op het gebied der inwendige ge
neeskunde wegens zijn (haar) verdienste op dit 
gebied ". Bij de plechtige en feestelijke overhan-
diging van de medaille werd Groen in de bloe-
metjes gezet omwille van de "verrassende ele-
gantie van het klassiek internistisch werk" van 
" de arts die zijn inspiratie opdoet aan het ziek-
bed". Men noemde hem ook de "rasechte in
ternist, die het vak in al zijn gevarieerdheid heeft 
beoefend, daamaast begiftigd met een biologisch 
gerichte fantasie die geleid heeft tot de ontwik-
keling van nieuwe denkbeelden in de interne ge
neeskunde". Mooier kon het niet! 
Voor de emeritus was het werk echter niet af. 
Tot aan het einde is hij werkzaam gebleven, we
tenschappelijk en in diverse patienten verenigin-
gen. Hij is blijven schrijven en lezingen geven 
want de idealist wilde "een wetenschappelijke 
bijdrage aan een betere wereld " nalaten. Een 
emotioneel bezoek aan Auschwitz (eind 1989) zal 
aan zijn robuste gestel de genadeslag geven, de 
grote hartaanval die tien maanden later (16 juni 
1990) het grote hart heeft doen staken. Groen 
is " in het harnas" gestorven, zoals hij had ge-
leefd en gewerkt. 

M. Thiery 




