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Boekbesprekingen 
Comptes Rendus 

Nicole van der Auwera, Ad \Ieskens 
en Paul Tytgat, Aristarchos van Santos. 
Over de a/stand van de zon en de maan. 
Antwerpen: Hogeschool Antwerpen, 
2006. ISBN 90-807587-44, 56 + 41 biz., 
€ 10,00. 
Dit werk bestaat uit twee delen: een 
uitgebreide inleiding (56 biz.) en de 
vertaling van Aristarchos' boekje "Over 
de grootte en de afstanden van de zon en 
de maan" (34 biz.), gcvolgd door een 
bibiiografie en een index. De inleiding 
zelf bestaat uit drie hoofdstukken: cen 
viotte inleiding over de sterrcnkunde 
voor Aristarchos. een inleiding over 
Aristarchos en zijn tijdgenoten en ten 
slotte cen hoofdstuk i.v.m. de eigenlijke 
afstandsbepaling. Dit laatste is weer in 
drie verdeeld: eerst wordt de afstands-
nieting historisch gcsituecrd, daama 
ingeleid en vervolgens worden wiskun-
dige aspcctcn in een modernc vcrsie kort 
en bondig samengevat, zodat men een 
leidraad heeft voor de eigenlijke 
vertaling. 

Het boekje leest aangenaam, is bondig en 
klaar en geeft cen historisch inzieht in de 
evolutie van het denken over het 
planetenstelsel. Men krijgt een eenvou-
dige argumcntatie die men bevcstigd kan 
vinden in de voetnoten met vertalingen 
van originele teksten of in de bibiio
grafie. Het is een genoegen dc meester-
lijke denkwijze van Aristarchos te 
volgen. In zijn wiskundig bctoog is dcze 
Griekse meester zeer zorgvuldig: eerst de 
hypothcsen (6), dan dc hoofddoclstclling 
(3) en dan de uitwerking in 18 stcllingen. 
Het valt op dat hij een bovengrens en een 
bcnedengrens aangeeft, wat dus inherent 
een soort foutenanalyse omvat. Voor de 
praktische toepassing toont hij minder 
aandacht: de waarde van relevant hoekcn 
is zeer approximaticf. Dit allcs kan zeer 
leerrijk zijn, o.a. voor het middelbaar 
ondervvijs. 

Dit boekje heeft het kleine nadeel dat 
het soms een beetje summier is, 
waartegen het grote voordeel staat dat 
het een overzichtelijk verhaal brengt 
dat dc lezers boeit en de appetijt 
aanscherpt oni er mecr over te lezen. 
Het samcnspel van cen uitgebreide 
inleiding en van een volledige Neder-
landse vertaling is zeer geslaagd. 
Misverstand of foute interpretaties 
worden hierdoor gcminimaliseerd. 
Er zijn weinig daikfouten (de 
hoofdietters in de naani van cen autcur 
zijn driemaal verschillend!). Talrijke 
figuren verluchten de tekst en maken 
deze zeer klaar. Een kaartje van 
Griekenland met de vemielde (antieke) 
steden zou wclkom geweest zijn. De 
tekst op biz. 37 van dc inleiding is wel 
erg beknopt. vvaarschijniijk heeft men 
dit kort gehouden om plaats te 
besparcn. 

Dit zeer leesbare werk is het resultaat 
van de vruchtbare samenwerking van 
een Icrares Klassieke Talen en twee 
wetcnschappers van de Hogeschool 
Antwerpen. De samenwerking met de 
Vlaanise Vereniging Wiskundeleraren 
wordt ook vermcld. Dc opiage lijkt erg 
beperkt. Hopelijk zai spoedig een 
twecde druk volgen. 

D.K. Callebaut 

Uta Lindgren (ed.). Die Beschreibung 
von Wesl-Indien und von Ost-Indien 
des David Fabricius. Faksimile der 
Ausgahe von 1612. Aurich: 
Ostfriesische Landschaftliche V'er-
lags- un Vertriebsgesellschaft, 2006. 
120 +73 + 30 biz. ISBN 3-932206-59-
2. 
De Oostfriese dominee David Fabricius 
(1564-1617) is best bekend omwillc 
van zijn astronomische waamemingen 
van zonnevlckken die hij deed samen 
met zijn zoon Johannes in 1611. 
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Fabricius corrcspondeerde met Tycho 
Brahe, Kepler en Maestlin, hoewel hij 
geen rol van betekcnis speelde in het 
debat over de zonnevlckken. Ook is 
Fabricius bckcnd als cartograaf en autcur 
van almanakken en historisch-gcogra-
fische boekjes over Oost-Fricsland, 
IJsland, Groenland en West- en Oost-
Indie. Van deze laatste twee bezorgde 
Uta Lindgren een gannoteerde teksteditie 
in hedendaags Duits. met historische 
commentaar en een facsimile-weergavc 
van dc oorspronkelijke drukken. 
Fabricius begon aan zijn Beschreibung 
von West-Imlien in 1598, maar het werk 
wcrd uiteindclijk pas in 1612, samen met 
de Bcsciireibiing van Ost-Indien. in 
Hamburg gedrukt. Lindgren blijft 
voorzichtig in het aangcven van 
mogelijke motieven om het bock te 
schrijven. Allcszins is Fabricius' stijl 
minder op sensatie bclust dan die van 
sommige van zijn voorgangers. Mogclijk 
was het Fabricius er vooral om te doen 
om de rijkdom van de Schcpping aan te 
tonen, maar dit motief is in de tekst zelf 
niet prominent aanwezig. Een ander 
probleem is het traceren van de 
infonnatiebronnen die Fabricius wel of 
niet heeft gclezen. Fabricius noemt 
weinig bronnen, maar vermeldt wel zijn 
contacten met Petrus Plancius, die van 
1602 tot 1619 cartograaf van de VOC 
was. 

Voor haar teksteditie heeft Lindgren een 
aantal kaarten toegevoegd. mccstal uit de 
19''''' eeuwse Geographic Univcrse/le van 
Reclus. Zij is crin geslaagd de mecste 
plaatsnamen te identificercn. Dc fac
simile is gemaakt op het exemplaar in 
Bibliothek der Hansestadt Liibeck. 

G. Vanpacmcl 

Ad Meskens, Joannes della Faille s.j. 
Mathematics, Modesty and Missed 
Opportunities. Brussel: Belgisch His
torisch Instituut, 2005. Paperback, 179 
biz., iU., index. ISBN 90-7441-53-0. € 
36,00. 
Ad Meskens, wiskundige en 
wetenschapshistoricus. publiceerdc reeds 

verschillende artikelcn over de zcs- en 
zcventiende-eeuwsc wiskunde-
beoefening in de Zuidelijkc Ncdcrlan-
den. Met het verzorgd uitgegeven bock 
Joannes delUi Faille s.j., Malhemalics, 
Modesty and Missed Opportunities wil 
Meskens dc voor het ruime publiek 
onbekende zeventicndc-ceuwse jezu'iet 
en wiskundige Joannes della Faille 
(1597-1652) de plaats geven die deze 
verdient in de geschiedenis van de 
(Vlaamse) wiskundigen. Wetenschaps-
historici hcbben steeds mccr aandacht 
geschonken aan zijn tijd-. land- en 
ordegenoten Gregorius a Sancto Vin-
centio en Andre Tacquet. TerwijI de 
eerste beschouwd wordt als een 
voorloper in de infinitesimaalrekening, 
ligt de verdienste van dc tweedc vooral 
in het schrijven van inteniationaal 
gerenommeerdc handbocken wiskunde. 
Gregorius a Sancto Vincentio speelde 
overigens een niet onbelangrijke rol in 
de opiciding en dc carriere van Joannes 
della Faille. 

Maar precies in deze (bepcrkte) opzet, 
de revaluatie van een historisch 
personage, lijkt mij het schocntje wat te 
knellen. Er wordt in de inleiding van 
het werk geen echtc problcemstelling 
geformuleerd; nergens wordt een 
invalshock geexpliciteerd. Het boek 
beperkt zich tot het verhaal van een 
weliswaar begaafdc wiskundige en 
diens oeuvre. Dit vertaalt zich ook in de 
voorzichtige structuur van het boek. 
Het zcs hoofdstukken tellendc bock kan 
in feitc worden opgesplitst in twee 
delen. Het eerste deel komt ncer op een 
biografisch rclaas, waarin overigens 
weinig nieuwe gegevens aan het licht 
komen'. Het tweede deel (de laatste 

' H. Bosnians en vooral H.P. Vanderspeeten 
publicecrden reeds voor de tweede 
wercldoorlog gedetaillecrde biografische 
schetsen van Joannes della Faille. Meskens' 
verdienste is echter al het gekende 
bronnenmaleriaal bijeen te brengen in een 
vlot leesbare Ickst. H. Bosnians. "Le 
matliemalicien anversois Jean Charles Della 
Faille de la Compagnic de Jesus". Malliesis, 
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drie hoofdstukken) behelst een meer 
technische analyse van een aantal van 
della Failles manuscripten. Dit is ook het 
meest intrigerende deel: dcze manu
scripten werden nog nooit eerder aan een 
diepgaande analyse onderwoipcn. De 
overgang tusscn deze twee delen verloopt 
abnjpt. De cultuurhistoricus die in dit 
boek een contextualisering van het leven 
en wetenschappelijk werk van Joannes 
della Faille verwacht, komt bedrogcn uit. 
De "contextualisering" gaat niet verder 
dan een summier schetsje van de 
politiek-militaire en economische situatie 
in dc Zuidelijke Nederlandcn en enkele 
paragraatjes over de Antwerpse 
jezuieten. Het blootleggen van de 
verschillende filters doorhecn deweike de 
wiskundige in- en output pas.seerde bij 
Joannes della Faille, als (een) model van 
een zeventiende-eeuwse wetenschaps-
beoefenaar die verschillende identiteiten 
in zich droeg (hij was tegelijk jczuiet, 
wiskundelccrkracht, wiskundige, tutor 
van de Spaanse prins, hofkosmograaf en 
militair adviseur), had een completer en 
meer contemporain beeld van della 
Failles wetenschapsbeoefening opgele-
verd. De persoon van della Faille was 
dan meer het middel dan het doel van het 
onderzoek geweest. De twee delen van 
het boek hadden dan ook nauwer op 
elkaar kunnen aansluiten. Uitgaande van 
de titel zou je een dergelijke socio-
culturele studie nochtans kunnen 
verwachten. Maar dc titel is een vlag die 
de lading niet volledig dekt. 
Dat het boek over "mathematics" gaat, 
staat niet ter discussie. De iinplicaties 
van de twee volgende bcpalingen uit de 
titel daarcntegen. worden slechts even 
aangeraakt. Eigenlijk probeert Meskens 
pas in het besluit een antwoord te 
formuleren op de centraal gestelde vraag 
waarom della Faille zo weinig 

XLl, 1927. pp. 5-11; H.P. Vanderspeeten, "Le 
R.P. Jean-Charles della Faille, de la 
Compagiiie de Jesus, Prcecpteur de Don Juan 
d'Autriche". Collection de Precis Ilisloriqiies 
et Melanges Religieux, Lilteraires el 
Scienlifiques, 1874, pp.76-83, 111-117, 132-
142, 191-201,213-219,241-246. 

bckendheid geniet onder wetenschaps-
historici. Een eerste argument laat zich 
vinden in de gelofte van bescheiden-
heid. Dit is een gelofte die alle 
jezuieten afleggen, maar in het 
Mechelse college neemt men deze 
gelofte van bescheidenheid heel 
letterlijk op (men kan beter spreken van 
versterving, naar het voorbeeld van de 
illustere Jan Berchmans, een 
generatiegenoot van della Faille). Een 
tweede argument, dat nauw samenhangt 
met het eerste, is della Failles 
terughoudendheid om te publiceren. 
Hoewel della Faille een productief en 
oorspronkelijk onderzoeker was en 
garant stond voor vele interessante en 
nieuwe onderzoeksresultaten, publi
ceerdc hij slechts een werk: De Centro 
Gravitatis (1632). Aan dit boekje, dat 
slechts 55 pagina's telt maar allemiinst 
makkclijk om lezen is, wijdt Meskens 
het laatste hoofdstuk. Aangezien een 
theorema uit de mechanica wordt 
voorgesteld als een puur geometrisch 
probleem, past dit boekje, waarin op 
een zeer geconcentreerde manier het 
zwaartepunt van cirkel- en ellips-
sectorcn wordt bepaald, volledig in de 
Arehimedischc traditie. Hoogst 
intrigercnd is dat della Faille zijn 
resultatcn waarschijniijk niet geo
metrisch maar via cen analytische 
methode had gevonden, en dit niet te 
kennen geeft aan de lezers. Eveneens 
intrigercnd is dat della Faille refereert 
aan een limict; maar net zoals dat het 
geval was bij zijn Icermeerster 
Gregorius a Sancto Vincentio wordt die 
niet berekend. Het boekje kon op bijval 
rekenen van heel wat vooraanstaande 
Europese geleerden (o.a. Gassendi en 
de jonge Christiaan Huygens), maar 
werd al vlug over-schaduwd door het 
werk van Paul Guldin (1577-1643). 
De derde bepaling uit de titel, "missed 
oppoitunities", is minder duidclijk en 
doct om verschillende redenen ana-
chronistisch aan. Dcze "missed oppor
tunities" krijgcn voornamclijk 
betekcnis vanuit Meskens" pleidooi dat 
della Failles genie volledig ten onrechte 
onderbelicht is gebleven in de weten-
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schapsgeschiedenis. Meskens pleit er 
zelfs voor om enkele wiskundige 
theorema's aan de naam van della Faille 
te koppelen: een van zijn voorstellen is 
om voortaan te spreken van het "Pascal-
della Faille Mystic Hexagram theorem". 
De oorzaak van die gemiste kansen blijkt 
in de eerste plaats gezocht te moeten 
worden in de energie- en tijdverslindende 
taken die della Faille als raadgever van 
het Spaanse leger en tutor van de prins 
Don Juan op zich nam - deze 
dienstvcrlening aan de politieke en 
maatsehappelijke elite strookt overigens 
volledig met de algemene bcleids-
filosofie van de Jezui'etenorde. Een 
tweede oorzaak houdt verband met Don 
Juan, die naliet om zijn mentor en 
leermeester het ultieme eerbetoon te 
betuigen door diens manuscripten 
postuura te publiceren. De bclangrijkstc 
"oorzaak" lijkt mij in della Failles 
jezui'etenidentiteit te schuilen, in het 
bijzonder in de geloftes van 
bescheidenheid en gehoorzaamheid. 
Meskens grootste verdienste is onge-
twijfeld de beschrijving van tot nog toe 
ongekend bronncnmateriaal, rustcnd in 
het prive-archief van de familic della 
Faille de Leverghem. Hij vond er heel 
wat manuscripten van de hand van 
Joannes. Gregorius a Sancto Vincentio 
beweerde ooit dat della Faille wel 30 
manuscripten had geschreven. Meskens 
kon er enkele terugvinden in dit 
familiearchicf Hij beschrijft ze niet 
allcmaal tot in het detail, maar geeft een 
summier overzicht. Dc belangrijkste 
manuscripten betreffen studies van de 
kegelsneden. Meskens wijdt er terecht 
een apart hoofdstuk aan. De studie van 
deze kegelsneden, waarvan steeds 
duidelijker werd dat ze ovcral in de 
natuur aanwezig waren, won fel terrein 
doorhecn de zeventiende eeuw. Della 
Failles manuscripten zijn hiervan een 
vroege getuigenis. Ook al valt niet te 
achterhalen hoe della Faille zijn 
theorema over de kegelsneden bewees, 
het lijkt duidclijk dat zijn bewijsvoering 
verband hield met de projectieve 

geometric. Meskens toont aan dat della 
Faille opmerkelijke onderzoeksresulta
ten boekte in het domein van de 
projectieve geometric en kegelsneden 
en bcschouwt hem als de evcnknie van 
de nicer bckende geleerden Desargucs, 
Pascal en de la Hire. Deze uitspraak 
gaat misschicn wat ver, zoals Meskens 
zelf al aangeeft: della Faille schiep 
immers geen "nieuwe geometric", zoals 
Desargucs (1591-1661). die algemeen 
wordt beschouwd als de grondlcgger 
van de projectieve meetkunde. Zeker 
verdienstelijk is de classificatic van de 
kegelsneden die della Faille uitwerkt, 
een classificatie gebaseerd op inherente 
eigenschappen. 
Ten slotte nog een opmerking over de 
gebrckkige integratic van de illustraties: 
verwijzingen of duidingcn zijn on-
duidelijk of afvvezig. 
Ook al wcegt de draagwijdte en 
problcemstelling van deze studie wat 
licht, en ook al zal Meskens' technische 
analyse van della Failles wiskunde voor 
heel wat cultuurhistorici niet licht 
verteerbaar zijn, dit boek is onge-
twijfeld een aanrader voor elke 
wetenschapper en historieus die oprecht 
geinteresscerd is in de zeventiende-
eeuwse wetenschapsgeschiedenis. 

Angelo De Bruycker 

M.J. van Lieburg, De Academische 
prijsvragen. Een inventarisatie en 
annotatie van de prijsvragen, 
uitgeschreven door de ISederlandse 
universiteiten 1815-1968. Rotterdam: 
Erasmus Publishing, 2007. 372 biz. 
ISBN-10: 90 5235 187-2, ISBN-13: 
978 90 5235 187-2. 
Vanaf 1815 waren alle Nederlandse 
universiteiten verplicht om jaarlijks 
prijsvragen uit te schrijven, waarop 
studenten van alle Nederlandse 
instellingen voor hogcr onderwijs een 
antwoord konden insturen. De prijs
vragen vormden voor ambitieuze 
studenten een idealc springplank om 
zich eiiige naam te verwei"ven. De 
bckendmaking en publieke lauwering 
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van dc prijswinnaars vormde een 
onderdeel van dc academische 
plechtigheid rond de overdracht van het 
rectoraat of de Dies Natalis. In totaal 
namen in de anderhalve eeuw dat het 
prijsvrageninstituut heeft bestaan 1400 
studenten dc uitdaging op. 841 van hen 
werden bekroond. 
Het is duidclijk dat een geschiedenis van 
deze prijsvragen een waardcvollc bron 
van kennis is voor de universiteits- en 
wetenschapsgeschiedenis. Mart van 
Lieburg heeft de laatste twintig jaar 
systematisch alle informatie over de 
prijsvragen en hun antwoorden ver-
zameld. Het boek dat hiervan dc neerslag 
is, is een goudmijn voor de wetenschaps
historicus. Van Lieburg heeft niet alleen 
de titels en resultatcn genoteerd. Van de 
bekroonde studenten heeft hij bio
grafische gegevens opgenomen en vaak 
ook de publicatiercferenties van de 
bekroonde werkstukken, de locatie van 
de bevvaard gebleven manuscripten of in 
een zeldzaam geval van de erepenningen. 
In de zeer boeiende inleiding besprcekt 
"Van Lieburg alle aspecten van het prijs
vrageninstituut, wat een heel bijzondere 
geschiedenis van het academische leven 
in Nederland opievert. 
Dc door Van Lieburg verzamelde 
prijsvragen zijn uiteraard beperkt tot dc 
Nederlandse universiteiten. Maar in een 
bijlage neemt Van Lieburg ook de 
prijsvragen op die in de 'Hollandse tijd' 
door de universiteiten van Gent, Leuven 
en Luik werden uitgeschreven en die 
gewonnen werden door Noord-
Nederlandse studenten. 

G. Vanpaemel 

Florence Nightingale. Over 
ziekenverpleging. Rotterdam: Erasmus 
Publishing, 2005. Paperback, 232 biz., 
geillustreerd. ISBN 90-5235-178-3. € 
14.50 
Dit boek is de heruitgave van dc 
Nederlandse vertaling van Florence 
Nightingales Notes on Nursing (Londen, 
1859) door mevrouw Busken Huet 
(1862), bezorgd door profdr. M.J. van 
Lieburg en drs. N. Wiegman. De 

klassieker waarin "The Lady of the 
Lamp" (Florence 1823- London 1910), 
de pionier van de geprofessionaliseerde 
verpleegkunde, het publiek liet weten 
hoe zieken moeten verpleegd en 
opgepast worden, wat de verplegende 
moet doen en wat zij (verplegen was 
nog uitsluitcnd vrouwenwerk) 
vermijden moet om de hcrstelling te 
bevorderen. Florence Nightingale was 
de intellectuele vrouw die kordaat 
weigerde om de rolverdeling te 
aanvaarden die het Victoriaanse 
Engeland aan vrouvven van goeden 
huize opdrong. Zij wimpelde een 
huwclijksaanzoek af en werd 
verplecgster, met het vaste voomemen 
verpleegkundigen op te leiden. 
Zij ging haar licht opsteken bij Duitse 
Diaconessen en in Parijs bij de Zusters 
van St. Vincent de Paul. Gewapend met 
deze uiteraard summiere bagage 
vestigde zij zich begin jaren 1850 in 
Londen en maakte van de primitieve 
'Institution for sick Gentlewomen in 
Distressed Circumstances' een modernc 
verpleegsterschool. De Krimoorlog 
(1854-1855) zal haar dc kans bieden 
om de innoverende principes over 
ziekenhuisverpleging aan de praktijk te 
toetsen. Met een team van 38 door haar 
opgeleide verpleegkundigen ging zij in 
Scutari en Balaklava gewonde soldaten 
verplegen. De hygienische maatregelen 
en strenge discipline die zij in deze 
fronthospitalen introduceerde halveer-
den het mortaliteitscijfer. Terug in 
Londen publiceerdc zij haar ervaringen, 
becommentarieerd en ondersteund met 
statistische gegevens. in het boek Notes 
on Hospitals. De resultatcn waren 
dennate overtuigend dat de Engelse 
regering haar financiele hulp toekende 
om in het Londense St. Thomas 
Hospital een onafhankelijke verpleeg
sterschool op te richten, de 'Nightingale 
School for Nurses and Home for 
training Nurses'. Maar het gruwelijke 
Krimavontuur had haar gezondheid 
dennate geschaad dat zij zich na 
weinige jaren uit het beroepsleven 
moest terugtrckken. Zij publiceerdc 
geschriften over openbare hygiene en 
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gezondheidszorg, waaronder het parcltje 
Notes on Nursing. De laatste jaren van 
haar lange leven waren droevig. 
Bedlegcrig en dement is zij op 13 
augustus 1910 overledcn. 
Het dankbare vaderland zou haar niet 
vergcten. Zij was de eerste vrouw die de 
British Order of Merit mocht ontvangen 
(1907). Postuum werd in 1915 op 
Waterloo Place in Londen het Crimean 
Monument opgericht ter hare ere. Nog in 
1934 werd haar naam gehecht aan de pas 
in de Engelse hoofdstad opgerichte 
stichting voor postgraduaat onderwijs 
van vcrplegendcn. 
Miss Nightingales Notes on Nursing 
werd cen bestseller. De liefst 15.000 
excmplarcn van de eerste opiage waren 
binnen een maand verkocht en het boek 
werd vele malen herdrukt en naar het 
Frans, Duits, Italiaans en Ncdcrlands 
vertaald. 
Hoewel op de eerste plaats bedoeld als 
leidraad voor leken die thuis zieken 
oppassen en verplegen zal het een 
belangrijke rol spelen in de opiciding 
voor vcrpleegsters, en de hygienische 
voorzicningcn in de architectuur van 
zickenhuizen in een stroomversnelling 
voeren. Wat mij betreft verheldert de 
ondertitel van de Nederlandse vertaling 
van mevrouw Huct - "wat men, om de 
hcrstelling te bevorderen te doen en te 
vermijden heeft" - duidelijker dan de 
Engelse de strekking van dc verhan-
dcling. De conclusie suggereeii dat de 
vcrpleging moet toevcrtrouwd worden 
aan opgeleide. vakkundige, ethisch 
hoogstaande personen. Dit streefdoel 
heeft mevrouw Huet ten overvloede in 
haar Voorwoord als volgt gemotiveerd: 
"Van cen gencesheer verwacht de zieke 
in de allereerste plaats zijn hcil [...] Maar 
uit den aard der zaak is des genecsheers 
hulp beperkt tot slechts enkele 
ogenblikken [..,] Hij vcrtrekt, en de 
zieke is aan de oppassing en vcrpleging 
van anderen overgelaten [...] Wat zullen 
zijne voorschriften dan baten zoo zij niet 
trouw en nauwgczct, maar tevcns met 
verstand worden opgevolgd'?" De hulp 

moet georganiseerd worden en "er 
moeten bepaaldc personen voor 
aangewezen worden, die er hun leven 
aan wilden wijden en die althans door 
meerdere oefening, ook meerdere 
waarborgen van dcugdelijkhcid en 
geschiktheid konden aanbiedcn." 
In dit boekje vonden generatics vcrple
gendcn (ten huize, in gasthuizen of 
andere verplceginstellingen vverkzaam) 
een schat vingerwijzingen om hun taak 
naar behoren, efficient en humaan, uit 
te voeren en "de lasten en verpligtingen 
van hun beroep nauwkeuriger te leeren 
waarderen." Maar ook "voor hen, die 
zich met het onderwijs in dc kunst van 
zieken vcrjilegcn belast hcbben, kan het 
werkje van Miss Nightingale eene vrijc 
docltrefTcndc handleiding aanbicden." 
Over Ziekenverpleging omvat dertien 
hoofdstukken en hoofdstukjcs. dertien 
lessen. In een kortc inleiding poogt de 
schrijfstcr het publiek de principes en 
de uitennate belangrijke rol van 
hygiene in te prcnten, en eindigt zij met 
een pleidooi voor de oprichting van 
gespccialiseerde verpleeginstellingen, 
onder meer voor kinderen en vrouwen. 
Het geheel wordt afgesloten met een 
besluit waar de belangrijkste richtlijnen 
van dc lessen ten overvloede bondig 
herhaald worden. Het eindigt met de 
zin: "doc wat ik u geleerd heb, doe uw 
plicht vakkundig en met inzet, ga in 
eenvoud des harten werwaarts Gods 
werk u roept." 

M. Thiery 

L..\. Quack, G.A. van Rijnherk. 
Gerant van de Nederlandse genees-
kunde in het Interbelluin. Rotterdam: 
Erasmus Publishing, 2005. 240 biz., 
geillustreerd. Paperback, ISBN-IO: 
90-5235-177-5, ISBN-13: 978-90-
5235-177-5. €27.50 
In dit bock wordt ons een uitvoerig 
beeld gcschetst van leven en werk van 
dc Rotterdamse fysioloog Gerard 
Abraham van Rijnberk (1875-1953). 
Het moet een merkwaardige man 
geweest zijn, met cen brcde en 
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veelzijdige belangstelling. Vooral 
opgeleid in Italie, werd deze polygloHe 
geleerde hoogleraar in de fysiologic, 
waarin vooral neurologi.sche aspecten 
zijn aandacht trokken. Onder zijn leiding 
verscheen sinds 1937 het Nederkmdsch 
Leerhoek der Pliysiologic. waaraan o.a. 
ook de Gentenaren Heymans en 
Bouckacrt meewerkten. Meer echter nog 
raakte Van Rijnberk bekend als 
hoofdrcdacteur van het Nederiandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde, waaraan 
hij decennia lang zijn bestc krachten 
wijddc. In de Ncderland.se hoofdstad 
verantwoordclijk voor ecu der twee grote 
basisvakken der geneeskunde, en dus 
niet-clinicus, diende Van Rijnberk als 
uitgever van het belangrijkste medisch 
vakblad der Lage Landen wel over een 
goed overzicht van het gehcle 
geneeskundige terrein te beschikken. 
Opvallend was zijn interesse voor de 
geschiedenis der geneeskunde. Zo publi
ceerdc hij o.a. over Andreas Vcsalius. 
Rembert Dodoens, Christiaan Huygens. 
Antoni van Leeuwenhoeck, Jan Swam-
merdam, Herman Boerhaave, Petais 
Camper. Een typische uitlating: Oudc 
bocken moeten in den lande blijvcn "nu 
in dezen tijd dat zooveel mooic dingcn 
den haringvijver over gelokt worden." 
Van Rijnberk zette aan atbeeldingcn van 
medici te bewaren en legdc ook zelf cen 
belangrijke portrettengalerij aan. Ook ex-
libris van artsen trokken zijn aandacht. 
"Toon uw bockmerk en ik zal u zeggen 
wic ge zijt." 

Mcrkwaardigst was wel bij deze expert 
in fysiologic (dat toch als cen exactc 
wetcnschap kan worden aanzien) zijn 
belangstelling voor het mctafysischc en 
zelfs het occulte. Zo aarzclde hij bijvoor-
beeld niet, over parapsychologie, mcs-
merisme, spiritisme e.d. te publiceren. In 
dit kader Icgde hij ook een "Bibliotheca 
occulta" aan, waaraan de Gentse 
mcdisch-historicus Leon Elaut nog aan
dacht besteedde. Het minste wat van Van 
Rijnberk kan worden gezegd is dat hij 
een onvennoeibaar vorser, publicist en 
cultuurbevorderaar is geweest. Dat hij 
dan ook zulk boek vcrdiende, staat buiten 
kijf; opdat hij zijn verdicnstelijke plaats 

inneme in dc crcgalerij van 
Nederlandse wetenschapper. 

A.K. Evrard 

Hans de Waardt, Mending Minds. A 
cultural history of Dutch academic 
psychiatry. Rotterdam: Erasmus 
Publishing, 2005. Hardcover. 312 
biz., geillustreerd. ISBN-IO: 90-5235-
180-5. €49.50 
Voor een stuk mede onder invloed van 
de ideeen over vrijheid en reeht van de 
Fransc Revolutic ging men zich eind 
1S''"' - begin 19'''-' eeuw ontfermen over 
het erbarmelijkc lot van gecstes-
kranken, die meestal als bezetenen 
beschouwd in dolhuizen bleven afge-
zonderd. De Fransman Pinel is mis-
schien wel de eerste geweest die toen 
voor een grondige wijziging in die 
toestanden opkwam. Deze taak werd 
door zijn opvolger Esquirol voortgezet. 
Het hing als het ware in de lucht; in 
ongcvecr alle beschaafde landen van 
West-Europa stonden rond dczelfdc tijd 
pioniers op die een humanere aanpak 
predikten: in Duitsland Horn, Grie-
singer; in Engeland Tuke, Conolly; in 
dc Zuidelijke Nederlandcn was het 
Gentenaar Jozef Guislain, in dc Noor-
delijke de Utrechtenaar Schroeder van 
der Kolk. Beide laatsten onderwczen 
reeds dc psychiatric, doch gezien ze ver 
op hun tijd vooruit waren ging het vak 
pas later tot het otTicieel ondcrwijs-
programma behoren. Voor Nederland 
was dit pas in 1893 met prof Cornells 
Winkler het geval in Utrecht. Lang is 
de psychiatric in de Lagc Landen onder 
Duitstalige invloed gebleven (met 
vooral Em. Kraepelin, Eug. Bleuler, 
Ernst Kretschmer, ook Sigmund Freud). 
Na de tweede wercldoorlog werd het 
vak (zoals ook elders) praktisch 
volledig vanuit Amerika overspoeld. 
Uit de Waardts boek wordt duidclijk 
hoe aan dc Nederlandse universiteiten 
(wat ook wel ciders vaak het geval zal 
zijn geweest) de aandacht en het accent 
in de psychiatric in dc loop der jaren 
nogal schommelden tusscn cen bio-
logischc (somatische) opvatting en een 
psychologischc zicnswijze (psycho-
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therapeutisch gericht, vooral dan 
psychoanalytisch - wat dan toch eerder 
binnen private praktijk werd toegcpast). 
Er waren verschillende scholen. Al te 
extreme standpunten bleken echter niet 
zo nuttig of wenselijk, zoals o.a. Ri'imkc 
in zijn rede "Een bloeiende psychiatric in 
gcvaar" liet verstaan. .Als er lets complex 
en multipel bepaald is, dan wel het 
functionercn van de menselijke gcest. 
Carp ontwierp wel te Leiden een best 
aanvaardbaar standaardwerk in drie delen 
(Psychosen, Neurosen, Psychopathicen) 
met brede blik. Een vijttigtal jaren 
geleden waren de twee grootste 
psychiatrische scholen in het tocnmaligc 
Nederland Leiden en Utrecht. Ik had zelf 
het voorrecht op de interaeademische 
stafbijeenkomsten regelmatig de schit-
terendc discussies waarop Caip en 
Riimke de degens kruistcn, te mogen 
bijwonen. Onvergetelijk. Dit was het 
begin der vijftigcr jaren, toen o.a. .shock-
therapieen nog volop in gebruik waren, 
toen amper de eerste psychofarmaca op 
de niarkt kwamen, die cen nieuwe 
farmacothcrapcutische periode inluiddcn. 
In een mensenleven hcbben we heel wat 
ontwikkeling en wijzigingen mcege-
maakt, die in dit verzorgde bock ter 
sprake komen. Een kleine opmerking: op 
biz. 233 is het niet duidclijk of cen 
leerstoel voor sociale psychiatric te 
Leiden in 1965 of in 1980 werd 
opgericht. Ten slotte moet me dit nog 
van het hart: eigenlijk begrijp ik toch niet 
gocd waarom een geschiedenis der 
psychiatric aan de Nederlandse uni
versiteiten in het Engels moest 
geschreven worden. 

A.K. Evrard. 

Jean-Philippe Uzan et Roland 
Lehoucq. Les constantes fondamen-
tales. Paris: Editions Bclin, 2005. 
Paperback, 488 biz., ill. ISBN 2-7011-
3626-1. €30,00. 
Dit is een ongewoon boek. met een 
ongewoon concept, een meeslepende stijl 
en een rijk onderwerp met weten-
schappelijke en historische aspecten. De 
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auteurs zijn twee Fransc astrofysici; 
Uzan schreef vroeger een gezag-
hebbend overzicht over de fiin-
damentele constanten en hun eventuele 
variatie met de tijd. 
Constanten in de fysica: je vindt ze 
ovcral. Maar er is wel een hierarchic 
die deze van de opbouw van de materie 
wcerspiegelt. Onderaan vinden we dc 
constanten die het macroscopisch 
gedrag van de materie kenmerken zoals 
smeltwarmten, uitzcttingscoefficienten, 
enz.. Een trap hoger staan de constanten 
van atomen en moleculen zoals 
atoomgewichten of spectraallijnen. Nog 
hoger stellen we de constanten die de 
bouwstcnen van de materie kenmerken: 
massa en magnetisch moment van het 
clektron, het proton, de quarks. Nog 
fundamcnteler zijn de constanten die dc 
wisselwerking tussen de bouwstcnen 
regelcn: de clementaire elcktrische 
lading, de gravitatie constante. en de 
andere constanten uit het standaard-
model van de elementairc deeltjes. Het 
fundamenteelst zijn constanten die 
optreden in de meest algemene theo-
rieCn: c, de lichtsnclheid die heel het 
ruimtc-tijd gcbeuren bcheerst en h, de 
constante van Planck die alle 
kwantumfenomcncn regcert, 
Praten over fundamentele constanten 
bctekent praten over onze diepste 
kennis van de materie. Dit boek doet 
dat heel goed: het is een mcrkwaardig 
geslaagde poging om uit te leggen waar 
het in de fysica fundamenteel om gaat, 
en dit op een niveau dat een trap hoger 
ligt dan de meeste populariscrende 
werken. Van de lezer wordt verwacht 
dat hij een eenvoudige formule kan 
lezen maar hogere wiskunde komt 
zclden voor in de eigenlijke tekst, soms 
wel in de citaten. 

Dc grote namen uit de geschiedenis 
worden voorgesteld en soms ook 
andere die ten onrechte vergcten zijn. 
Wij leren hoe ze op het idee kwamen, 
op weike manier ze hun opstelling 
concipieerden, hoe ze er in slaagden 
hun mcctfouten te onderdrukken en 
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weIke invloed uitging van hun resultatcn. 
Dit alles wordt ondersteund door een 
ruime bloemlezing uit de oorspronkelijke 
publicaties: we worden vergast op de 
oorspronkelijke teksten van Galilei (de 
vrije val), Bradley (de aberratie van 
sterlicht), Michelson (afwezigheid van 
ether), Einstein (foto-elektrisch effect en 
spccialc relativiteit), Bohr (atoommodel) 
en vele anderen. Het stuk door Cavendish 
over de meting van de densiteit van de 
aarde is een juweel van wetenschaps-
literatuur. Wie, zoals deze recensent, 
vaak geergerd werd door summiere en 
krom getrokken historische commentaren 
-de "kadertjes" in de leerboeken- krijgt 
hier een godsgeschenk: cen heldere 
uiteenzetting, wetenschappelijk en 
historisch correct en een bloemlezing van 
veelal onvindbare teksten waaruit je zelf 
kan lezen hoe het allcmaal echt gebeurde. 
De bloemlezing beslaat de helft van het 
boek, maar jammer zijn enkel de titels en 
niet de auteurs vermcld in dc bladwijzcr. 
Delen I en 2 van het boek leggen uit hoe 
eenheden in de fy'sica ontstonden, met 
een volledige geschiedenis van het 
metriek stelsel. De rol van de fundamen
tele constanten in de ontwikkeling van 
mechanica en fysica van de IS**" tot en 
met de 20*'''' eeuw wordt geschetst. Hoe-
veel fundamentele constanten cr zijn 
hangt af van de soort theorie die we 
volgen. Voor de snarenthcorie bijvoor-
beeld zouden er twee zijn. Uiteindclijk 
kiezen de auteurs voor drie constanten: 
de gravitatieconstante (verband tusscn 
ruimtckromming en encrgiedichtheid), de 
lichtsnelheid (maximale signaalsnelheid) 
en de constante van Planck (funda
mentele onzekerheid) en die worden 
uitvoerig behandeld in de delen 3, 4 en 5. 
Een tabel van fiindamcnteic constanten 
(deze en enkele van de lagere cate-
gorieen) ontbreekt niet (p. 10); hij neemt 
dc laatste bckende waarden over (2002). 
Dit is een Frans bock. Niet alleen omdat 
de teksten in de bloemlezing alle vertaald 
zijn in het Frans, vanuit overwegend 
Duitse en Engelse originelen, maar ook 
omdat de bibiiografie -die overigens zeer 
goed is- altijd naar Fransc vertalingen 
verwijst waar die bestaan. Wc vernemen 

alles over het ontstaan en de invoering 
van het metriek stelsel in Frankrijk, 
maar niet hoe de andere industriele 
naties tot een ecngemaakt ecnheden-
stelsel kwamen. Bij beweringen van 
historische aard wordt zelden verwezcn 
naar cen brontekst of een geeigende 
monografie. 
Hier en daar is de aandacht van dc 
auteurs verslapt. Op p. 238 staat de 
waarde van de gravitatieconstante uit 
1986, met een dubbelzinnige aan-
duiding van de eenheid. Op p. 361 
dichten ze Sadi Camot de ontwikkeling 
van de thermodynamica toe en verwar-
ren ze zijn gcboorte- en stertjaren met 
die van zijn gelijknamige neef de 
president van de Fransc republiek. Op 
p. 362 mcnen ze dat Clausius hoogeraar 
te Bcrlijn was, waar Planck hem 
opvolgde. Planck volgde Kirchhoff op 
te Berlijn en Clausius was professor en 
rector te Bonn. Op p. 434: Balmer was 
geen onderwijzer maar gymnasium-
leraar en Privat-Dozcnt aan dc univer-
sitcit te Basel. Ten slotte zijn ettelijke 
grammaticafouten aan de corrcctoren 
ontsnapt. 

Vanwege het origincel concept en de 
wetcnschappelijke kwaliteit beveel ik 
het boek sterk aan. 

Frans Cerulus 


