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Op 29 november 1979 promoveerde eveneens aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam drs. F.H. Brookman tot doctor in de wiskunde en natuurweten-
schappen op een proefschrift over The making of a science policy. A historical 
study of the institutional and conceptual background to Dutch science policy 
in a Host-European perspective. Promotorwas prot.dr. M.J.S. Rudwick. 

AGENDA: 
(De met een* gemerkteaankondigingenzijn voor de eerste maalopgenomen) 

2 februari—30 april: Tentoonstelling Het verhaal hij het materiaal. Een ken-
nismaking met de archeoiogische studieverzameling van de U-
trechtse Universiteit. Utrechts Universiteitsmuseum. Trans 8, U-
trecht; tel. 030-332114. 

*vanaf april: Tentoonstelling over Nederlandse bijdragen tot de geneeskunde, 
vanaf ca. 1850 (o.a. Donders, Einthoven). Museum Boerhaave. 
Stecnstraat lA, 2312 BS Leiden; tel. 071-123084. 

19 april: Voorjaarsvergadering Genootschap Gewina te Naarden. Het pro-
gramma wordt nader bekendgemaakt. 

*29 april: Medisch-HistorischeClub, Instituut voor Geschiedenisder Genees
kunde, "Hui/e Hcyendael". Geert Grooteplein Noord 9. Nijme-
gen; tel. 080-513359. 
20.00 uur: Mevr. prof.dr. A.M. Luyendijk-Elshout, Muziek en 
zieken. klanken en klachten. 

*10 mei: Dertiende Medisch-Historische Dag. Medisch-Encyclopaedisch In
stituut, Vrije Universiteit, Van der Boechorstraat 7, 1081 BT Am
sterdam; tel. 020-5482702. 

*27 mei: Medisch Historische Club, Nijmegen. 
20.00 uur: Dr. D. de Moulin, Johan Maurits van Nassau in Bra-
zilie: medische en naiuurhistorische aspecten. 

Tot Korrespondierende Mitglieder van de Deutsche Gesellschafi fiir Ge-
schichte der Mcdizin. Saturwissenschaften und Tcchnik werden benoemd: 
prof.dr. P.P. Bockstaele, dr. H.L.L. Busard en dr. J.W. van Spronsen. 

BOEKBESPREKINGEN 

J.A. Brongers. "Material for a History of Dutch Archaeology up to 1922", 
Berichien van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodcmonderzoek. 26 
(1976), p. 7-62. 

De gcschiedenis van de Nederlandse archaeologie mag zich de laatste jaren 
verheugen in een toenemende belangstelling. Brongers is een van degenen die 
daarover met regelmaat publiceert. Als eerste heeft hij een poging gedaan de 
bronnen te inventariseren en wel voor de periode van de middeleeuwen tot 
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1922. het jaar waarin het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen 
werd geopend en volgens hem de ontwikkeling van de moderne Nederlandse 
archaeologie een aanvang nam. 
Het werk is verdeeld in drie secties. De eerste is een chronologic en bevat een 
grote hoeveelheid informatie van uiteenlopendeaard: vondsten(veeIalhelaas 
zonder bibliografische verwijzing), opgravingen, publikatiesen institutionele 
ontwikkelingen zoals de oprichting van leerstoelen en de aktiviteiten van 
bepaalde wetenschappclijke genootschappen. De tweede sectie, de meest 
omvangrijke, is gewijd aan het leven en werk van de onderzoekers die zich 
hebben beziggehouden met de Nederlandse archaeologie. De biografische 
gegevens, grotendeels ontleend aan het .\.\'BW. zijn wellicht wat te uitge-
breid. Dit onderdeel zou beslist niet minder nuttig zijn geweest en in ieder 
geval aan overzichtelijkheid hebben gewonnen indien de auteur zich had 
beperkt tot een korte vermelding van de onderzoeksaktiviteiten en een op-
somming van de publikaties. c.q. verwijzing naar een bibliografie. In de 
laatste sectie wordt een overzicht gegeven van de secundaire literatuur. 
Het is ondermijdelijk dat een studie van een dergelijke omvang omissies heeft. 
Voor een belangrijk dcel hadden deze, naar ik meen, voorkomen kunnen 
worden indien de auteur systematisch de standaard repertoria op historisch 
gebied had doorgenomen. 
Niettegenstaande de kritische kanttekeningen is Brongers' artikel een waar-
devoUe informatiebron. Men mag hopen dat hetdegeschiedschrijvingvandc 
Nederlandse archaeologie stimuleert. 

R.P.W. Visser 

H.A.M. Snelders, Hoofdstukken uit de Geschiedenis van de Scheikunde. 
(Amsterdam: Rodopi, 1979^), 133 p., ill., fl 50.00. 

Slechts twee en een half jaar na de eerste druk verscheen reeds deze vermeer-
derde uitgave. Wel een bewijs dat er behoefte bestaat aan een dergelijk werk. 
Dit boek is nl. een verzameling van (43) overdrukken uit Chemie en Techniek 
en Chemisch Weekblad. De auteur publiceerde in deze tijdschriften vanaf 
1963 a.h.w. met de regelmaat van de klok. Dit is ten dele gevolg van het feit 
dat Snelders een tijd lang hoofdredakteur van eerstgenoemd tijdschrift was. 
Het betreft alien scheikundige onderwerpen van de hand van de huidige 
hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschappen die van huis uit 
scheikundige is. We zouden het "topics" kunnen noemen, liever eigenlijkdan 
hoofdstukken uit de geschiedenis van de scheikunde zoals de schrijver — of 
uitgever? — zelf het boek betitelde. Weliswaar zijn deze overdruk-artikelen in 
vijf hoofdstukken ingedeeld, ze zijn niet als zodanig onderverdeeld geschrc-
ven: algemene-. anorganische-. organische-, analytische- en fysische chemie. 
Doch het gaat niet om de indeling, maar om de inhoud. en die geeft een zeer 
grote verscheidenheid van interessante en veelal zeer belangrijke onderwer-
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pen. We kunnen ze niet alien opnoemen. niettegenstaande ze alien zeer 
lezenswaardig zijn. Voor wie zal de lezer zich afvragen. De artikelen zijn 
oorspronkelijk gedacht voor analysten. studenten en scheikundigen met his
torische belangstelling. Geheel zonder scheikundige kennis zijn ze niet lees-
baar. Doch ze zijn beslist ook een lezerskring waard buiten genoemde lezers. 
Eigenlijk bestemd voor alien die zich enigermate op de hoogte willen stellen 
van wat er in de loop der jaren omgegaan is in de verscheidene gebieden van de 
scheikunde. Speciaal aanbevolen voor leraren (en leraren in opleiding!)-
scheikunde en hun leerlingen. in zonderheid bij het maken van scripties en het 
uitwerken van de z.g. bijzondere onderwerpen bij het VWO. 
Niettegenstaande dit boek geen voUedige geschiedenis van de scheikunde 
geeft zijn er voldoende onderwerpen aangevoerd om een goede indruk te 
krijgen van de specifieke problemen waarmee de scheikundige. vnl. in de 18e 
en I9e eeuw. geconfronteerd werd en hoe hij deze oploste. Het zijn ontdek-
kingsgeschiedenissen van stoffen. uitwerkingen van scheikundige methodie-
ken. discussies, invloeden van niet-scheikundigen en ontwikkelingen van 
nieuwe takken van de scheikunde. 

J.W. van Spronsen 

G.A. Lindeboom. Adriaan van den Spiegel (1578-1625) hoogleraar in de oni-
leed- en heelkunde tc Padua. (Amsterdam: Rodopi, 1978; Nieuwe Neder
landse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde. No. 2; ISBN 90 
6203 712 7). 125 p., ill., fl. 26.00. 

Opnieuw heeft de Amsterdamse emeritus-hoogleraar Lindeboom de galerij 
van Nederlandse medici verrijkt met een biografische studie. nu over Adriaan 
van den Spiegel. Het boekje. dat geschreven werd in het vooruitzicht van Van 
den Spiegels 400e geboortedag, is opgedragen aan Prof. Leon Elaut, die 
hetzelfde jaar (1978) overleed. Een veelheid van biografische feiten. ook tot 
nu toe onbekende (met name o\er de le\ensperiode 1612-1616). zijn doorde 
auteur niet alleen in een chronologische orde geplaatst. maar ook belicht 
vanuit het decor van het wetenschappelijk leven aan het einde der I6e en het 
begin der 17e eeuw. Uitvoerig wordt ingegaan op Van den Spiegel's studie te 
Leiden en Padua. In een toegevoegd (los) addendum wordt volgens medede-
ling van Prof. P. Bockstaele de promotie te Bologna op 18 april 1602 toege
voegd. Het hoofdstuk over Spigelius' werken (hoofdstuk VII. waarvan een 
beknopt bibliografisch overzicht in hoofdstuk XII) bespreekt vooral de uit-
wendige geschiedenis van zijn publicaties; een kritische bespreking van de 
inhoud blijft achterwege. Daaruit blijkt wel dat de auteur vooral bedoeld 
heeft het onderwerp van zijn studie onder de aandacht der medisch-historici 
te brengen. ten einde hem object van nader onderzoek te maken. Acht 
brieven, in origineel en vertaling weergegeven (hoofdstuk IX) en de reprogra-
fisch weergegeven lijkrede (1625) van Johannes de Thuille (hoofdstuk X) 
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bieden daartoe verder bronnenmateriaal. 
Enkeleonjuistheden (zoals debenoeming\ an Vesaliuste Padua in 1537. i.p.v. 
1536. p. 11 en3i . het verwisselen vandeprentenof onderschriften vanafb. 13 
en 14. het niet indeliteratuurlijst opnemen van Van den Berg 1961. noot 7 en 9 
van hoofdstuk VIII) en een enkele onregelmatigheid (noten in tekst en in 
\oetnoot. vgl. noot 3. p. 75) zullen niet kunnen wegnemen dat Lindeboom's 
Van den Spiegel een dankbare ontvangst verdient in medisch-historisch 
Nederland. 

M.J. van Lieburg 

R. Hooykaas. Humanism and The Voyages of Discovery in /6th Century 
Portuguese Science and Letters. Mededelingen der Kon. Ned. Akademie 
van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks 42 (1979). no. 4: 
ISBN 07 2048 487 1). 67 p. 

Deze studie van de Utrechtse emeritus geeft een helder en uitstekend ge-
documenteerd overzicht van de weerslag die de Portugese ontdekkingen en 
veroveringen gehad hebben op de door het humanisme beinvloede schrijvers 
van het zestiende-eeuwse Portugal, met name op hun visie van de klassieke 
Oudheid. In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet hoede Portugeseauteurs 
van die tijd. geimponeerd als zij waren door de schitterende prestaties van hun 
landgenoten. reeds vroeg een in Noord-Europa weinig bekende Querelle des 
Anciens et des Modernes aan de orde hebben gesteld; vervolgens wordt er ook 
in beschreven hoe zij de sociale veranderingen van hun eeuw. met dedaaraan 
onvermijdelijk verbonden morele gevolgen. in het algemeen ongunstig heb
ben beoordeeld. waarbij zij zich door klassieke thema's ("Gouden Eeuw" en 
verheerlijking van het landleven) hebben laten leiden. In het tweede hoofd
stuk kan men lezen. hoe zij het Lusitaanse Impcrium van hun dagen met het 
Romeinse Rijk vergeleken hebben. 
Professor Hooykaas toont duidelijk aan dat in beide confrontaties met de 
Oudheid het door de Portugese schrijvers ingenomen standpunt ambivalent 
was: enerzijds een gevoel van afhankelijkheid en bijna slaafse verering, ander-
zijds een gevoel van meerderwaardigheid. Hij heeft een open oog voor het 
gecompliceerde karakter van het Portugese humanisme en geeft er. zonder 
ideologische verminkingen. een zeer betrouvvbare en nuchtere samenvatting 
van, waaruit een degelijke kennis blijkt van de Portugese literatuur der 
zestiende eeuw. De geinteresseerde lezer zal in deze studie. naast een menigte 
van nuttige informatie. een evenwichtige en wel overwogen interpretatie 
aantreffen. 

J. \an den Besselaar* 

*I.eetor in de Portugese taal- en letterkunde, K.U. Nijmegen 

file:///oetnoot
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G.A. Lindeboom, Haller in Hollatid (Am^Xcrdam: Rodopi. 1979; ISBN 90 
6203 531 0; Amsierdamer Puhlikationen zur Sprache und Lileratur. Bd. 
41). 122 p.. ill., n. 25.00. 

Dankzij de belangstelling van de kant van beoefenaars van de germanistiek 
is thans een nagenoeg ongewijzigde herdruk verschenen van dit in 1958 
eerder. doch niet in de handel \erschenen werk. Voorafgaand aan de 
geannoteerdc duitstalige tekst van het gedeelte van Hallers dagboek dat 
diens reis door de Nederlanden verhaalt. schreef Lindeboom een inleiding 
waarin hij achtcreenvolgens een korte Icvensbeschrijx ing van Haller geeft. 
ingaat op diens verhouding tot Boerhaave en de lotgevallen van het dagboek 
schetst. Vergelijking met de \Toegere uitgave leert dat in deze editie enkele 
voetnoten zijn aangepast en dat naast enige illustraties een nuttig register 
van personen en plaatsen is toegevoegd. 

I . e . Palm 

W.A. Poort. /)(• droom van de dokter (Katwijk: Boekhandel van der Lee, 
1979) 86 p.. ill., fl. 15.00. 

Het aantal Nederlandse boeken over Historiae medicinae is zo gering dat 
aan elke verschijning aandacht moet besteed: zeker wanneer het nog een niet 
medische auteur betreft. Dominee Poort. thans predikant te Hilvarenbeek, 
schreef een vlotte biografie over de arts Dr. Herman Polijn Biichner (1814-
1887). de man die — zoals hij het uitdrukte — stond aan de wieg van de 
badplaats Katwijk. 
Buchner vestigde zich aldaar in 1840 toen de bevolking nog uitsluitend 
bestond van de visvangst. de kalk- en steenovens en de pannenbakkerijen. 
Diverse ernstige epidemieen brachten Buchner ertoe de medische en sociale 
noden van de bevolking te xerbeteren. In de jaren veertig begon hij zich ook 
te verdiepen in de mogelijkheden van een zeebad. Gesteund door een aantal 
Katwijkse notabelen werd in 1845 een Vennootschap opgericht tot stichting 
en e.xploitatie van een badhuis te Katwijk aan Zee. Buchner. die een 
aanzienlijk aandelenpakket bezat. werd benoemd tot "Badarts en Directeur 
der Badinrigting". Dat zelfde jaar kwam het badhuis in gebruik: een klein 
gebouw met gelegenheid tot koude en warme baden en douches ("drup- en 
regenbaden"). Na een aanvankelijk goed begin kwam de tegenspoed. De 
heftige cholera epidemic van 1849 maakte verdere exploitatie onverant-
woord en voor een luttel bedrag ging de badgelegenheid over aan de heren 
Dr. Liihrmann en professor Krieger te Leiden. Deze verkoop betekende het 
einde van Polijn Buchner's carriere als badarts en de familie vertrok, 
teleurgesteld. naar Kampen. 
Het badhuis leek de moeilijkheden toch te boven te kunnen komen. Er 
kwam een nieuwe badarts. Dr. H.B. van Rhijn. later opgevolgd door Dr. L. 
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van Hoog (1885-'89). Dank zij het doorzetlingsvermogen van de jonge 
Amsterdammer Feun werden allerlei uitbreidingen tot stand gebracht. Er 
kwam een tramverbinding (1888), een zeefront. diverse badhotels. Ook het 
aantal gasten steeg. Waren het er in 1883 nog slechts 323. in 1910 was hun 
aantal reeds de 2000 gepasseerd. in 1930 de 8000. 
Het is bekend hoe het de badplaats verder is vergaan. Het oude badhuis 
werd in 1931 afgebroken; het hele zeefront werd in 1942 zelfs met de grond 
gelijkgemaakt om de verdedigers der Atlantikwall een beter uitzicht te 
verschaffen. Na de oorlog werd de badplaats. onherkenbaar. opgebouwd. 
"Domburg eerde zijn Dr. Mezger". verzuchtte Dominee Poort. "Scheve-
ningen zijn Jacob Pronk en Dr. d'Aumerie. Katwijk schijnt vergeten te zijn 
aan wie het te danken heeft dat tienduizenden daar ontspanning en 
gezondheid kunnen vinden". 
In "De droom van de dokter" heeft Poort dit gemis weer goed gemaakt. Dr. 
Polijn Biichner, die na het Katwijkse debacle, in Kampen jarenlang zijn 
beste krachten gaf, is op 11 juni 1887 te Oosterbeek overleden. Zijn droom 
over een welvarend Katwijk met een gezondheid brengend bad was toen 
feitelijk reeds realiteit geworden. 

G.T. Haneveld 

H.L. Houtzager: Medicyns. Vroedwyfs en Chirurgyns. Schets van de ge-
zondheidszorg in Delft en heschrijving van het Theatrum Anatomicum 
aldaar in de I6e en lie eeuw. (Amsterdam: Rodopi. 1979), 133 p.. ill., 
fl. 20.00. 

Als 5c deeltje van een reeks publicaties van het Genootschap Delfia 
Batavorum. verzorgde Dr. H.L. Houtzager het facet: "een stuk Delfts 
Medisch verleden". waarbij hij zich tot de 16e en 17e eeuw beperkte, terwiji 
ook de reeds eerder. door anderen gepubliceerde studies o\er St. Joris-. en 
Oude en Nieuwe Gasthuis, alsmede het apothekerswezen in Delft er niet in 
werden betrokken. 
Het is hoofdzakelijk een o\erschouwende studie. waaraan de schrijver al 
sinds 1976 een aantal kleinere deelstudies en opstellen heeft laten vooraf-
gaan en waarin hij een belangwekkend beeld geeft over hetgeen de medische 
professie in een stad van bijna 23.000 inwoners al dan niet paste. 
Schrijver constateert dat wat in Delft gebeurde globaal identiek is aan 
hetgeen zich in andere steden in dezelfde periode afspeelde. maar toch zijn er 
ruimschoots locale bizonderheden te vermelden. 
Het eerste hoofdstuk behelst de gezondheidszorg in het algemeen. de invloed 
der pestepidemieen en het gebrek aan woon-kleding-voedsel- en sexuele 
hygiene, waarbij o.m. scheurbuik en syphilis niet geheel onbesproken 
konden blijven. De verdiensten van de vermaarde Pieter van Foreest, 
jarenlang practiserend en schrijvend in Delft, worden in dit kader belicht. 
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Zijn. op pag. 28 gesignaleerd, nimmer als boek verschenen. handschrift over 
kwakzalverij zou toch verdienen alsnog de drukpers te verlaten! 
Volgt een kapittel over de chirurgijnsgilden. waarin. voor die tijd toch wel 
geavanceerd. het gezelschap van vroedvrouwen geincorporeerd was. Het 
deed referent goed te bemerken hoe de schrijver nadrukkelijk het negatieve 
beeld over het doen en laten. de handel en wandel dier vrouwen uit dat 
tijdsgewricht wat afvlakt en relativeert. De tekortkomingen en misslagen 
krijgen in de annalen meer aandacht dan alle verdiensten. die meestal zich 
beperken tot een lovend gememoreerde vroedvrouwennaam. 
Het volgende hoofdstuk is sterk Delft gericht: de locaties van het anato-
misch theater, bibliotheek en kruidentuin. Hier komen enkele algemene 
zaken aan de orde, zoals de aanzet tot een museale verzameling van al- of 
niet bekende dieren. met als hoogtepunten van de Delftse "menagerie" een 
rhinoceros, een tijger en een struisvogel. de laatste ook een uitschieter in 
prijs. 
Het volgende onderwerp. de instrumentenkast, geeft aanleiding de rol van 
Nicolaas van Assendelft als introductor en vertaler van Harvey's (en 
Walaeus) werk over de bloedsomloop alhier te memoreren. Daarna komen 
aan de orde de bewaard gebleven Delftse anatomische lessen, van Vader 
(Michiel) en zoon (Pieter) van Mierevelt (1617) en van Corn, de Man (1681), 
Gewezen wordt op de mogelijke symboliek van de opengeslagen "Vesalius" 
en de dichtgeslagen "Galenus", die de wending in het geneeskundig denken 
suggereren. 
Het is de vraag in hoeverre een gunstig geestelijk klimaat inspirerend op de 
geesten werkt, zeker is dat mannen als 's Gravesande en van Assendelft zich 
hier alleszins hebben kunnen ontplooien. 
De harmonische verhoudingen zullen ook wel ten goede gekomen zijn aan 
de arbeid verricht door Antoni van Leeuwenhoek, Reinier de Graaf en 
Henricus d'Acquet, waarover het slothoofdstuk handelt. 
Zo eindigt dit goed ogende werkje. dat een ieder die geinteresseerd is in Delft 
en in de medische historic zij aanbevolen. 
Schrijver heeft zich enerzijds wijze beperking opgelegd. terwiji anderzijds 
toch veel materiaal verwerkt is. Voor wie dieper in de materie wil duiken zijn 
er voetnoten. een uitvoerige literatuurlijst met ook nog 16 ingangen tot 
archiefbronnen. 
Afbeeldingen en aardige aanhalingen uit archivalia zorgen voor een genoeg-
lijke prestatie. De weinig scherpe afbeeldingen der Anatomische lessen 
hadden het in kleur beter gedaan. lets voor een tweede druk? 

J.H. Sypkens Smit 


