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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

AGENDA: 
(De met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opge-
nomen) 

1981. 
t/m maart: Tentoonstelling De denkbeelden van Newton en Goethe over licht 

en kleur. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, Utrecht; tel. 
030-332114. Geopend werkdagen 10-17 uur. Za. en zo. gesloten. 

*t/m maart: Tentoonstelling over anatomische modellen van papier van 
dr. Auzoux. Museum Boerhaave, Steenstraat lA, 2312 BS Leiden; 
tel. 071-123084. Geopend werkdagen en za. 10-17 uur, zo. 13-17 
uur. Deze tentoonstelling komt in de piaats van de eerder aange-
kondigde tentoonstelling 'Die mug, die mug, die prikt je in de rug', 
die wegens het niet kunnen verkrijgen van het benodigde materiaal 
uit Frankrijk geen doorgang heeft gevonden. 

*27 januari: Medisch-Historische Club, Instituut voor Geschiedenis der 
Geneeskunde, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, 
6525 EZ Nijmegen. De bijeenkomsten vangen aan om 20 uur. 
Sprekers nog niet bekend, inlichtingen tel. 085-513359. 

*24 februari: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
*31 maart: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
*28 april: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 
*2 mei: Voorjaarsvergadering Genootschap GeWiNa. 
*26 mei: Medisch-Historische Club, Nijmegen. 

BOEKBESPREKINGEN 

Nico Plomp, Ziekenzorg in Woerden (Woerden; Hofpoort Ziekenhuis, 1980) 
160 p., ill., /25,— 

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe Hofpoort Zieken
huis te Woerden verscheen een waarlijk alleraardigst, bijzonder smaakvol en 
goed verzorgd boekje dat een volledig overzicht geeft van de gezondheids-
zorg in de stad Woerden vanaf de veertiende eeuw tot en met 1979. 
Men vindt er beschrijvingen van de lepra-epidemien in de middeleeuwen, de 
pest in de zestiende en zeventiende eeuw en de cholera uit h<t midden van de 
negentiende eeuw. Omdat in dit soort geschriften de patient meestal niet zo 
goed aan bod komt, is het verrassend ditmaal een complete lijst te vinden 
van de siachtoffers van de choleraepidemie van 1866. 
Men krijgt ook een volledig overzicht van alle stadschirurgijns, vroed-
vrouwen en doctores medicinae die in Woerden hun praktijk hebben 
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uitgeoefend. Ook worden de verschillende ziekenhuizen besproken benevens 
de voorzieningen die door de stedelijke overheid werden getroffen ten 
behoeve van de gezondheid in de stad. Het geheel is verlucht met fraaie, 
grotendeels volkomen onbekende afbeeldingen en archiefmateriaal. 
Op dit boekje, geschreven door de genealoog Plomp valt eigenlijk niets aan 
te merken of het zou het mankeren van een index moeten zijn — 
plaatsruimte was 't excuus — en het uitgebreide notenapparaat. Wat dat 
laatste betreft, het geannoteerde manuscript ligt ter inzage in Woerden's 
gemeentearchief. 
Ziekenzorg in Woerden is een uitgave van het Hofpoort Ziekenhuis en aldaar 
te bestellen (tel. 03480-14441). 

G.T. Haneveld 

Bento P.M. Schulte, Het bezien van de menselijke hersenen (Mijdrecht: Hoff
mann-La Roche, 1980), 43 p. 

Nu het, dank zij computertomografie, mogelijk is een beeld van de hersenen 
durante vitae te verkrijgen, is het goed een ogenblik stil te blijven staan en 
terug te kijken. Hoe heeft zich in het verleden het beeld van dat menselijke 
brein ontwikkeld? Op welke wijzen heeft men de hersenen vanaf de 
Alexandrijnse school (zesde eeuw voor onze jaartelling) tot op heden 
beschreven en uitgebeeld? Hoe stelde men zich de vorm der ventrikels voor, 
de piaats waar het pneuma psuchikon zou worden gedestilleerd? 
In een klein, maar goed gedocumenteerd en geillustreerd boekje is prof. 
Schulte erin geslaagd een helder overzicht te geven van de evolutie die 
macroscopische hersenanatomie heeft doorgemaakt. 
Het is voor belangstellenden na aanvraag bij de firma Hoffmann-La Roche 
(Nijverheidsweg 38, 3641 RR Mijdrecht) gratis te verkrijgen. Doen! 

G.T. Haneveld 

Ernst Mach. Natuurkunde, wetenschap enfilosofie (vertaling Willem de Rui-
ter; met een inleiding van S.J. Doorman; Meppel, enz.: Boom, 1980; 
ISBN 90 6009 428 X), 205 p., /28,50; Boom Klassiek 28. 

In zekere zin was Ernst Mach (1838-1916) newtoniaanser dan Newton zelf. 
Vanuit een strikt-empirische opvatting over de natuurkunde, geheel in de 
geest van Newton, kwam Mach tot felle kritiek op naar zijn mening 
metafysisch-speculatieve elementen in de mechanica van de Britse geleerde. 
De begrippen absolute ruimte en tijd moesten het onder meer ontgelden, 
daar beide grootheden niet direct waarneembaar zijn. In zijn invloedrijke 
boek Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt (' 1883) 
legde hij deze opvattingen neer. Bekend is, dat Albert Einstein bij het 
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ontwikkelen van de relativiteitstheorie door de visie van de Oostenrijkse 
empirist en antidogmatist werd beinvloed. Mach distantieerde zich evenwel 
van de theorie van Einstein. Dit lijkt paradoxaal, maar is niettemin 
consequent, want wat is er speculatiever en dogmatischer dan te stellen dat 
de lichtsneiheid altijd en overal hetzelfde is en dat er nooit een grotere 
snelheid bereikt zal worden? 
Naast zijn bezwaren tegen de zijns inziens al even speculatieve atoomtheo-
rieen, die het bestaan van niet-waarneembare deeltjes aannemen, is dit het 
meest in het oog springende punt van Machs invloed op de ontwikkeling van 
de fysica. De twee laatste stukken in de bundel van verspreide opstellen, zijn 
ontleend aan Die Mechanik en geven een goed beeld van Machs kritiek op 
Newtons formulering van de mechanica. De belangstelling van de Oosten
rijkse fysicus en filosoof was echter breder. In de bundel is geprobeerd 
hieraan recht te doen. In twee opstellen gaat Mach in op zijn algemene 
kennisleer, die geinspireerd is door de evolutieleer van Darwin. In een 
drietal andere essays behandelt hij specifieke punten van zijn wetenschaps-
leer, te weten het economische karakter van fysisch onderzoek, het voor-
lopig karakter van hypothese en het doel van wetenschap als beschrijving 
van ervaringselementen. Het eerste opstel in de bundel, over de schoon-
heidservaring bij symmetric, geeft een voorbeeld hoe men de methode van 
de natuurkunde op andere gebieden. in dit geval de esthetica, kan toepassen. 
Het laatste nog niet genoemde essay, het tweede in de bundel, geeft een 
analyse van de rol van het toeval in de ontwikkeling van de wetenschap. 
Vooral in de meer algemene stukken wordt duidelijk dat Mach op levens-
beschouwelijk gebied een vrijdenker was. De wetenschap zag hij als een 
schoolvoorbeeld van wat een antidogmatische en vrije geesteshouding kon 
opleveren. Terugkerend tot de tegenstelling Newton-Mach, begrijpen we nu 
misschien beter dat (de gelovige) Newton elementen in zijn natuurkunde 
toeliet, die strikt gesproken niet door zijn methodologische beugel konden, 
maar wel sterk religieus bepaald waren (denk bijvoorbeeld aan Newtons 
opvatting dat de absolute ruimte Gods 'sensorium' is). De vrijdenker Mach 
daarentegen kende geen scrupules om deze staaltjes van metafysisch denken 
rigoureus te verwijderen. 

In zijn inleiding van dertig pagina's legt Doorman enige nadruk op deze 
wereldbeschouwelijke aspecten in Machs denken, waarbij ook diens opvat
tingen over onderwijs en ethiek aan de orde komen. Dit verpakt hij in een 
informatief en helder overzicht van Machs leven, denken en invloed. De 
vertaling is niet zonder slordigheden. Zo worden voetnoten weggelaten en 
kennelijk zijn Latijnse boekbeschrijvingen en citaten zonder begrip voor de 
inhoud en/of de context vertaald. Veel wordt echter goedgemaakt door de 
kwaliteit van talrijke verklarende noten. Onbegrijpelijk is het, dat de 
bronvermeldingen van de opgenomen opstellen (p. 203-204) niet volledig 
zijn, zodat men moet puzzelen om de juiste editie te achterhalen. 
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Het boek biedt een brede orientatie in het denken van een invloedrijke 
natuuronderzoeker en filosoof met een 'bevrijdende' kijk op enkele histo-
rische en filosofische aspecten van de wetenschap. 

C. Hakfoort 

Thomas S. Kuhn, De noodzakelijke spanning: Opstellen over traditie en ver-
nieuwing in de wetenschap. Vert. Ilonka de Lange (Meppel enz.: Boom, 
1979; ISBN 90 6009 412 3), 208 p.,/29,50. 

Het laatste woord over Kuhn is nog niet gesproken. The essential tension,' 
waarop het hier te bespreken boek gebaseerd is, markeert naar mijn mening 
het begin van een tweede kuhnse golf. Een sterke aanwijzing hiervoor vormt 
de buitengewoon grote aandacht in de vaktijdschriften. In een ervan 
verschenen liefst vier uitvoerige recensie-artikelen.^ En dat voor een bundel 
van grotendeels reeds eerder verschenen opstellen! 
De verklaring voor deze buitenproportionele interesse ligt in de invloed die 
Kuhns inmiddels klassieke essay The structure of scientific revolutions (1962, 
^1970) uitoefende, met name in de wetenschapsfilosofie en -sociologie. In die 
disciplines wordt de Structure gezien als een revolutionair werk dat een 
fundamenteel nieuwe kijk op de wetenschap geeft. Relatief gezien is de 
aandacht voor Kuhn in de wereld der wetenschapshistonci beperkter, maar 
niettemin aanwezig. Aan alle genoemde groepen biedt de Tension de 
gelegenheid het inzicht in Kuhns opvattingen te verdiepen. 
De noodzakelijke spanning is de Nederlandse bewerking van dit belangrijke 
boek. Het valt zeer te betreuren dat, waarschijnlijk wegens de beperkingen 
die het formaat van de Boom-paperbacks met zich meebrengt, slechts vijf 
van de oorspronkelijke veertien opstellen zijn overgenomen. Het belangwek-
kende autobiografische voorwoord werd verminkt, omdat de passages over 
de in de Nederlandse uitgave weggelaten stukken werden geschrapt. Ook in 
andere opzichten stelt de Nederlandse versie teleur. De vertaling is hier en 
daar slordig. Een kolderiek voorbeeld is te vinden op pagina 189. Daar 
levert een vertaalfout (of drukfout?), samen met een overigens eenvoudig te 
corrigeren vergissing in het origineel, complete nonsens op. Er staat 
"snelheid van geluid in water en licht" in piaats van het correcte "snelheid 
van licht in water en lucht". Zelfs de Verantwoording van Gerard de Vries 
bevat een typerende vergissing. De Vries noemt de Structure "Kuhns eerste 
boek" (p. 207). Hij gaat daarmee voorbij aan Kuhns nog steeds gebruikte, 
wetenschapshistonsche eersteling. The copernican revolution uit 1957. Verder 

1. T.S. Kuhn, The essential tension. Selected studies in scientific tradition and change. 
Chicago enz.: University of Chicago press, 1977, $ 5.95. 

2. British Journal for the History of Science 12 (1979) p. 289 vgl. 
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is het jammer dat men in de vertaling het register niet heeft overgenomen. 
"De wetenschapsgeschiedenis", gepubliceerd in 1968, is het eerste stuk in de 
Spanning. Hierin geeft Kuhn een overzicht van de discipline die hijzelf heeft 
helpen vormen. Centraal staat de tegenstelling tussen interne en exteme 
geschiedenis. In Nederland werd kort geleden in een symposium aandacht 
geschonken aan deze kwestie.' "Wiskundige versus experimentele tradities 
in de ontwikkeling van de natuurwetenschappen" (1972) is waarschijnlijk 
het belangrijkste opstel uit de bundel. In een meeslepende stijl maakt Kuhn 
een hink-stap-sprong door de wetenschapsgeschiedenis. Hij noemt dit stuk 
in het voorwoord de correctie van een belangrijke misvatting in zijn eerdere 
presentatie in de Structure (p. 14).'' "Behoud van energie als een voorbeeld 
van gelijktijdige ontdekkingen" (1959) geeft een goede indruk van Kuhn als 
wetenschapshistoricus. Het artikel behandelt de vraag waarom rond 1845 
een dozijn natuurwetenschappers, grotendeels onafhankelijk van elkaar, de 
hypothese over het behoud van energie uitspraken. Aan dit onderwerp 
koppelt hij algemene beschouwingen over het verschijnsel gelijktijdige 
ontdekking. "De logica van ontdekkingen of de psychologic van het 
onderzoek" (1970) vormt Kuhns voornaamste aandeel in de vermaarde 
discussie met de filosoof Karl Popper. "Objectiviteit, waardeoordeel en de 
keuze van een theorie" is een poging van Kuhn te antwoorden op de kritiek 
dat in zijn beeld van wetenschap de beslissingen ten tijde van een paradigma-
wisseling geheel irrationeel en slechts vergelijkbaar met een bekering zouden 
zijn. Kuhn stelt dat hij dit nooit gezegd heeft en tracht te verduidelijken wat 
hij dan wel heeft bedoeld. Naar mijn mening trekt hij echter een nieuw 
rookgordijn op rond zijn opvattingen. 

In dit laatste stuk komt, meer nog dan in de andere bijdragen tot deze 
bundel, een karakteristieke trek van Kuhns denken en schrijfstijl naar voren. 
De Amerikaanse wetenschapshistoricus en -filosoof heeft een aantal belang
rijke inzichten onder woorden gebracht in een boeiende, en op het eerste 
gezicht heldere, angelsaksische stijl. Bij nader toezien echter blijven met 
name de grondgedachten vaag en voor velerlei uitleg vatbaar. Kennelijk 
heeft ook de auteur zelf dit in de gaten, getuige zijn verzuchting over de 
Structure, die in mindere mate ook van toepassing is op de Tension: "Part of 
the reason for its success is, I regretfully conclude, that it can be too nearly 
all things to all people".' Dit is een reden te meer om ze^Kuhns werken te 
lezen. Dan zal ook blijken, dat Kuhns waarde niet wordt bepaald door de 
vage en schetsmatige antwoorden die hij geeft, maar door de originele en 

3. Maatschappij of methode. Bijdragen tot het intemalisme/externalisme-debat, Ken-
nis en Methode 3 (1979) p. 3-200. Proceedings van het symposium internalisme/externa-
lisme-debat. Bulletin centrale interfaculteit Groningen, no. 5, november 1979 (79 p.). 

4. De Nederlandse vertaling van dit artikel is reeds eerder verschenen, Kennis en 
Methode 1 (1977) p. 334-367. 

5. Kuhn, Tension, p. 293. 
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inspirerende vragen die hij stelt. En dat laatste wordt te weinig benadrukt 
door zijn interpretatoren, of dat nu voor- of tegenstanders zijn. 
De Spanning is een teleurstellende Nederlandse versie van een nu al klassiek 
boek. Indien men echt geen Engels kan lezen is de Spanning een noodzake-
lijk kwaad. In alle andere gevallen verdient de oorspronkelijke editie de 
voorkeur. 

C. Hakfoort 

Stephaan Blanckaart, Den Nederlandschen Herbarius, met een inleiding van 
D.A. Wittop Koning (Librije der Geneeskonst, nr. 3; Alphen aan den 
Rijn, enz.: Stafleu's Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij B.V., 
1980; ISBN 90 6016 678 7), xviii-j-621-l-xxvii p., ill.,/65,—. 

Als de bedoeling van deze uitgave geweest is tevens de persoon van deze 
Amsterdamse medicus aan de vergetelheid te onttrekken, zoals de inleider 
betoogt, dan krijgt de lezer na kennismaking van de inleiding een wel 
eenzijdig beeld van Blankaart en is ook de keuze van de Nederlandsche 
Herbarius voor een heruitgave discutabel. Waar de uitgave van dit kruid-
boek zeker past in de reeks van Blankaarts eerder verschenen werken op 
geneeskundig gebied — de belangrijkste worden door Wittop Koning 
vermeld —, dan toch is juist dit op zich lezenswaardige werk met zijn 
opsomming van planten, hun "bijzonder aardige Nederlandse volksnamen", 
vindplaatsen en toepassingen weinig illustratief voor Blankaarts geneeskun-
dige opvattingen. Des te erger is het dat in de inleiding geen poging gedaan 
wordt, al is het in een korte schets, de auteur te plaatsen in de wetenschap 
van zijn tijd. Het woord cartesianisme komt niet erin voor, zijn relatie met 
Dele Boe Sylvius en ook zijn vertalingen van de chemiatrische werken van 
de Engelsman John Mayow worden niet genoemd, zodat we voor een dieper 
inzicht in Blankaarts ideeen aangewezen blijven op de niet in de literatuur-
lijst vermelde Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland van 
Lindeboom (p. 93-94) en Nederlands Cartesianisme van Thijssen-Schoutte 
(passim). Jammer is bovendien dat er voor een uitgave van deze prijs geen 
betere reproduktie van Blankaarts portret afkon. 

L.C. Palm. 

Henry B. Veatch, Aristoteles beschouwd als tijdgenoot, vertaling van W.A. 
Verloren van Themaat, (Meppel: Boom, 1979), 211 p.,/29,50.* 

Hoewel over Aristoteles' filosofische en wetenschappelijke aktiviteiten 

*Oorspronkelijk uitgegeven als Aristotle, A Contemporary Appreciation (Bloomington: 
Indiana University Press, 1974). 
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regelmatig artikelen en monografieen verschijnen, is toch niet iedereen 
gelukkig met deze voornamelijk historisch gerichte belangstelling. Zo 
althans de auteur van dit werk, die een poging waagt Aristoteles weer een 
actuele rol in de moderne filosofie te laten spelen. 
In het eerste inleidende hoofdstuk geeft V. de reden aan waarom Aristoteles 
zo'n rol in de moderne tijd kan vervullen. Er is gedurende de laatste eeuwen 
een grote kloof ontstaan tussen de moderne filosofie c.q. wetenschap en het 
gewone dagelijkse leven, die de vorm aanneemt van 'een soort schizofrenie' 
(p. 22). Aristoteles kan, volgens V., die kloof overbruggen, daar hij als 'de 
filosoof van het gezond verstand bij uitnemcndheid' (p. 16) beschouwd kan 
worden. En aan gezond verstand ontbreekt het tegenwoordig. 
De verdere hoofdstukken moeten aantonen dat Aristoteles de filosoof van 
het gezond verstand is, en behandelen daartoe elk een onderdeel van zijn 
wijsgerig werk. Allereerst komt de fysica aan de orde, die V. begint met een 
uiteenzetting over de categorieen. Hierna volgt Aristoteles' analyse en 
definitie van beweging of verandering, waarvoor drie beginselen vereist zijn 
(materie, vorm en gemis aan vorm) en vier oorzaken (materieel, formed, 
werkend en finaal). De voor de levende wezens karakteristieke beweging 
brengt V. vervolgens tot bespreking van de psychologic, zoals men die kan 
vinden in Aristoteles' geschrift Over de ziel. Uitvoerig gaat hij in op de 
definitie van ziel en de daarmee in verband staande zintuiglijke en rationele 
kennis. 

Hierop aansluitend volgt een hoofdstuk dat handelt over de 'Verschillende 
soorten menselijke aktiviteiten: ethiek. politick, poetica en de kunsten' (p. 
97). Ruime aandacht besteedt V. aan de ethiek en haar piaats binnen de 
filosofie, terwijl hij aan het slot een korte beschouwing overde politick en de 
poetica houdt. In het vijfde hoofdstuk, dat handelt over de metafysica, 
beantwoordt V. eerst de vraag wat men onder metafysica moet verstaan om 
daarna over te gaan op de ontologie en de theologie. In het overbruggen van 
de tegenstelling die tussen deze twee wetenschappen zou bestaan, volgt V. de 
interpretatie van J. Owens.' 
Tenslotte volgt de logica, in een enigszins ongebruikelijke volgorde. V. acht 
het echter nodig, wil men Aristoteles' logica kunnen waarderen, om ze tegen 
de achtergrond van zijn filosofie te behandelen, vooral daar ze wezenlijk 
verschilt van de tegenwoordige logica's (p. 169). Voor Aristoteles vormde de 
logica het middel om te komen tot kennis van wat de dingen zijn en waarom 
ze dat zijn. Het syllogisme en de rol die de inductie bij Aristoteles speelde, 
laten dat zien. De moderne logica daarentegen is het middel om te komen 
tot kennis van de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals ze in relatie tot elkaar 
staan (p. 186). Hierdoor treedt er ook een verschil in 'semantiek'der beide 

1. J. Owens, The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics (Toronto: Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies, 1963̂  [3th rev. ed. 1978]). 
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logica's op (p. 190). Voor de moderne wetenschap betekent dit, zo betoogt 
v., dat wetenschappelijke theorieen, daar in de moderne wetenschap geen 
sprake meer is van inductie uit de ervaring en theorieen dus niet meer 
gebaseerd zijn op feiten van de ervaring, de werkelijkheid weergeven zoals 
ze door de geleerde 'is gestructureerd en georganiseerd en samengesteld 
volgens de ordeningsprincipes die zijn logica er aan oplegt' (p. 201). Wat 
Aristoteles betreft houdt dat in dat we mogen veronderstellen dat, zoals uit 
de voorafgaande hoofdstukken gebleken is, zijn inducties en kennis der 
dingen juist zijn en de Aristotelische filosofie verenigbaar is met een 
moderne wetenschap (p. 202). Aldus besluit V. 
Aristoteles' filosofie wordt door V. in hoofdlijnen helder en systematisch, 
soms breedvoerig, uiteengezet en meermalen stelt V. modernere theorieen 
daar tegenover. Het resultaat hiervan is een polemiek, die niet zonder 
gevolgen blijft voor een zuivere weergave van aangehaalde denkbeelden. Tot 
tweemaal toe laat de auteur zich verleiden tot interpretaties van theorieen, 
waarvan hij zelf in noten de geldigheid 'niet noodzakelijk' waar acht (p. 33 
en p. 191). In het eerste geval beweert V. dat Zeno van Elea verandering 
opvatte als opeenvolging en daardoor verandering elimineerde. Dit laatste 
was inderdaad Zeno's bedoeling. Zeno's redenering verloopt echter als volgt 
in breve: als een bewegend voorwerp elk ogenblik in rust is (hierop baseert V. 
vermoedelijk zijn bewering), dan is dat bewegend voorwerp altijd in rust.^ 
Deze tegenstrijdigheid is dan voor Zeno aanleiding om het bestaan van 
beweging te ontkennen, niet om ze op te vatten als opeenvolging. Voor het 
eerste hebben we althans uitdrukkelijke gegevens.' Kenmerkend voor deze 
houding van de auteur is ook het feit dat hij nauwelijks de moeite neemt om, 
met uitzondering van citaten. te verwijzen naar de geschriften, waaruit hij 
geput heeft. Zo blijkt bijv. dat Aristoteles' opvatting over de beweging bij 
Heraclitus niet te vinden is in de Fysica, hetgeen V. suggereert (p. 31 e.v.), 
maar voornamelijk in de Metafysica.* En waar geeft Heraclitus 'openlijk' 
toe, dat men geen kennis kan verkrijgen van wat in beweging is (p. 41)? Het 
za! ook de vakwetenschapper verbazen hoe V. met de traagheidswet 
omspringt. Afgezien van de onjuiste formulering (een lichaam blijft 'on-
beperkt in beweging of rust, tenzij het de inwerking van een uitwendige 
kracht ondergaat', zo luidt het op p. 53), waardoor V. het kan doen 
voorkomen alsof de wet opgesteld is voor verandering in het algemeen en 
niet alleen voor locale beweging, geeft hij ook de indruk de wet niet goed 
begrepen te hebben. Dat zou men tenminste kunnen veronderstellen, als hij 
zich afvraagt waarom een boek, dat ik in de kast wil zetten, maar te vroeg 
loslaat, niet 'recht naar de boekenplank zal blijven vliegen' (p. 55). 

2. Aristoteles. Physica. VI. 9. 239b. 5-7. 
3. Aristoteles, Analylica Priora. II. 17. 65b, 18: en Topica. VIII, 8, 160b, 8. 
4. Aristoteles. Meiaphysica. IV, 5, 1010a. 10 e.v. 
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Hoewel, zoals reeds gezegd, de belangrijkste facetten van Aristoteles' 
filosofie door de auteur behandeld worden, komt zijn wetenschap ter-
nauwernood aan bod. Aristoteles' biologische werken en de geschriften Over 
de hemel en Meteorologica worden nergens vermeld, laat staan behandeld, 
hetgeen zelfs leidt tot een onjuiste opmerking, waar de vertaler reeds op 
wijst (p. 201-202). Dit is temeer daarom jammer, omdat V. in het laatste 
hoofdstuk enige wetenschapsfilosofische beschouwingen houdt. Uit deze 
beschouwingen blijkt nog eens overduidelijk V.'s bedoeling. Op, voor mij 
niet overtuigende gronden wil hij de gehele moderne ontwikkeling laten 
voor wat ze is en terugkeren naar Aristoteles. 
Tot slot nog een enkele opmerking over de vertaling. Deze is over het 
algemeen goed en prettig leesbaar. Op een fout wil ik wijzen: de soms 
storende vertaling van 'thus' door 'dus', waar van een conclusie geen sprake 
is (p. 18, r. 18; p. 65, r. 23; p. 146, r. 31). 
Concluderend zou ik willen zeggen dat dit boek een inleiding op Aristoteles 
geeft, die aan waarde inboet door het tendentieuze karakter ervan. 

A.C.J. Habets 

G.H. Meijer, Handboek voor pleegzuslers en ziekenoppassers: F. Nightingale, 
Over Ziekenverpleging: S.P.Gualtherie van Weezel, Het verplegen onzer 
zieken in huis: herdrukken met een inleiding van M.J. van Lieburg 
(Alphen aan den Rijn. enz.: Stafleu's wetenschappelijke uitgeverij, 1968; 
Librije der Geneeskonst 4: ISBN 90 6016 679 5),[XX] + [VI] -1-124-1- XIV 
+ 239 -H VI -f 142 p., ill.,/50.00. 

Deze bundel, bestaande uit drie nederlandstalige uitgaven, gewijd aan de 
ziekenverpleging omtreeks het midden van de negentiende eeuw, wil een 
overzicht bieden van de veranderingen, die zich in deze kritische periode op 
dit gebied voltrokken hebben. Het eerste werk, G.H. Meyer's Handboek voor 
pleegzuslers en ziekenoppassers, verscheen in 1848 bij CM. van Bolhuis 
Hoitsema in Groningen en werd samengesteld op verzoek van de Groningse 
hoogleraar A.A. Sebastian. Het bestond uit een vrije vertaling van J.F. 
Dieffenbach's Anleitung zur Krankenwartung (Berlin 1832), dat oorspron-
kelijk ten behoeve van de verpleging van cholerapatienten was geschreven, 
aangevuld met materiaal uit A. Mi^rlm's Die Kunst, den Kranken zu pflegen 
(Miinchen 1832). Het werk was niet de eerste nederlandstalige handleiding 
voor ziekenverpleging. Eerder was al verschenen J.B.F. Canere's Handboek 
voor den dienst der zieke (Gend 1807), vertaald door P.E. Wouters naar de 
derde Franse uitgave. Later gaf hij ook een eigen studie op dit gebied uit: 
Bemerkingen over de noodzakelijkheyd der ziekediensters tot het genezen der 
zieke (Gend 1825). 
De reden waarom deze werkjes niet in de bundel opgenomen werden, blijkt 
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uit de inleiding: met de publikatie van F. Nightingale's Notes on Nursing 
(1859) als draaipunt, wil de bundel fungeren als bron om de ontwikkeling 
van de verpleegkunde te beschrijven omstreeks het midden van de negen
tiende eeuw en een indruk te geven van de revolutionaire ontwikkelingen die 
in een dertigjarige periode hebben plaatsgevonden. 
De Nederlandse vertaling van dit werk vormt dan ook de spil van deze 
uitgave, Het boek verscheen in 1862 in Amsterdam onder de titel Over 
ziekenverpleging - wat men. om de hers telling te bevorderen, te doen en te 
vermijden heeft. De vertaling was van de hand van mevrouw A.D. Busken 
Huet van der Tholl en werd ingeleid door Prof G.E.V. Schneevogt. Een 
tweede druk volgde al spoedig in 1863. 
Van Lieburg is van mening, dat het werk tot deze twee drukken beperkt 
gebleven is mede op grond van de slechte vertaling, die vol purismen zat en 
ten opzichte van het origineel veel aan zeggingskracht en bondigheid 
verloren had. De Vaderlandsche Letteroefeningen van 1863, voeren deze 
bezwaren in hun boekbespreking (p. 285-287) eveneens aan en hebben 
bijvoorbeeld bezwaar tegen de vertaling van "children's epidemics" door 
"besmettelijke kinder-ziekten". omdat het begrip kinderziekte in onze taal 
een geheel eigen betekenis heeft. Maar het kommentaar op het verschijnen 
van dit boek (waarvan overigens de tweede druk besproken wordt) is over 
het geheel genomen toch positief en de recensent hoopt dat het "aan de 
bestrijding van menig nadeelig vooroordeel bevordelijk (zal) zijn". Het 
taalgebruik lijkt mij als verklaring dan ook ontoereikend voor het ontbreken 
van latere Nederlandse edities, met name gezien het fundamentele karakter 
van dit werk, dat meer in het oog valt dan zijn rol als handleiding. 
De derde studie in dit "drieluik van de ziekenverpleging" zoals Van Lieburg 
deze bundel typeert, wordt gevormd door S.P.G. van Weezel's Het Verple
gen onzer zieken in huis (Amsterdam 1877). Op het moment dat dit werk 
verscheen, was de gebruikelijke wijze van ziekenverpleging nog steeds thuis 
en kwam een ziekenhuisopname alleen in aanmerking bij behoeftigheid, of 
— in toenemende mate — wanneer specialistische onderzoeken of behande-
lingen piaats moesten vinden, die niet meer aan huis konden geschieden. 
Van Weezel's boek is evenmin als de voorgaande werken een oorspronke
lijke studie, maar een vertaling van L. Courvoisier's Hdusliche Kranken-
pfiege. dat in 1874 in Bazel was verschenen. Het is verlucht met enkele 
eenvoudige tekeningen die de verpleegkundige verzorging en het verpleeg-
kundig materiaal visueel toelichten. 

Van Weezel's boek geeft de verpleegkundige inzichten aan de vooravond 
van het bacteriologische tijdperk goed weer en het is duidelijk, dat de auteur 
(i.e. Courvoisier) de wetenschappelijke inzichten uit zijn tijd direkt toepaste 
in de voorschriften in dit boek. 
Het verschijnen van deze bundel demonstreert duidelijk, dat er in de dertig 
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jaren tussen Meyer's en Van Weezel's handleidingen veel gebeurd was. In 
hoeverre Nightingale's Notes on nursing direkt bijgedragen heeft tot de 
evolutie van de verpleegkundige voorschriften en de verantwoording daar-
van, valt uit deze bronnenpublikatie natuurlijk niet op te maken. In 
hoeverre de Nederlandse vertaling een rol gespeeld heeft bij de ontwikkeling 
van het verpleegwezen in ons land is eveneens een onderwerp, dat nadere 
bestudering behoeft. De publikatie van dit drieluik biedt iedere belangstel-
lende echter gelegenheid om zich aan de hand van de bronnen te orienteren 
over de ontwikkeling in de patientenzorg in deze belangrijke periode. De 
bundel kan dan ook van harte aanbevolen worden. 

A.Th.J. Koning 

C. de Pater, Pelrus van Musschenbroek (1692-1761), een Newtoniaans 
natuuronderzoeker (Utrecht: Elinkwijk, 1979), X -f 382 p., ill. 

Waar Nederland in de 17de eeuw kon bogen op enkele topfiguren op het 
gebied van wiskunde en fysika, is dit voor de 18de eeuw zeker niet meer het 
geval. Toch hebben de Nederlandse Universiteiten, in het bijzonder Leiden 
en Utrecht, nog een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van nieuwe 
ideeen, in het bijzonder van het Newtonianisme. Door hun onderwijs hebben 
vooral W.J.'s Gravesande en Petrus van Musschenbroek en aan het einde 
van de eeuw, J.H. van Swinden ook buiten de grenzen van Nederland 
diepgaande invloed uitgeoefend. In de strijd tussen cartesianen en newtoni-
anen die in de eerste helft van de I8de eeuw de beoefening der natuur
wetenschappen heeft beheerst, hebben vooral de eerste twee sterk de 
uiteindelijke doorbraak van Newtons empirisch-mathematische methode 
helpen bewerken. Als onderwerp van het proefschrift waarop hij op 9 juli 
1979 aan de Utrechtse Universiteit promoveerde, koos Dr. De Pater de rol 
die Petrus van Musschenbroek in dat hele gebeuren heeft gespeeld. Hij vat 
het doel van zijn werk als volgt samen: "de studie van Musschenbroeks 
methodologie, zijn magnetische en capillaire onderzoekingen en de reli-
gieuse elementen in zijn natuurwetenschappelijk oeuvre". De nadruk zal 
vooral worden gelegd op zijn opvattingen over de beoefening der natuur
kunde. 

In het eerste inleidende hoofdstuk behandelt de auteur het begin van de 
experimentele fysika aan de Nederlandse Universiteiten. In de loop van de 
17de eeuw is het onderwijs van de filosofische vakken, waaronder de fysika, 
vooral gekenmerkt door de strijd tussen "aristotelianen" en "cartesianen". 
Geen van beide groepen hechtte aanvankelijk veel waarde aan proeven. De 
toenemende invloed van Francis Bacon en Robert Boyle, die het verrichten 
van waarnemingen en experimenten van wezenlijk belang achtten, bracht er 
echter de cartesiaanse hoogleraren toe steeds grotere waarde toe te kennen 
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aan de experimentele fysika. Het was aan de Lcidse Universiteit dat het 
vertonen van proeven bij het fysika onderwijs het eerst ingang vond. Het 
begin van de experimentele natuurwetenschap aan de andere nederlandse 
hogescholen ziet De Pater als een gevolg van de uitstraling van Leiden (met 
uitzondering voor Groningen, waar onder invloed van Johan I Bernoulli de 
invoering van de newtoniaanse natuurwetenschap sterk werd vertraagd). 
Maar alhoewel aan het experiment stilaan een piaats wordt ingeruimd, toch 
blijft het nog vooral illustratie en begeleiding bij het onderwijs. Zekere 
kennis van de natuur blijft in de eerste piaats steunen op rationele deductie 
en slechts bijkomstig op zintuigelijke waarneming. Het is voor het eerst met 
's Gravesande, die in 1717 te Leiden tot hoogleraar werd benoemd, dat de 
experimentele fysika in de geest van Newton werd onderwezen. Het 
verrichten van proeven wordt een wezenlijk onderdeel van de fysische 
wetenschap, die volgens hem op waarneming en experiment gebaseerd moet 
zijn. 

Na deze inleiding vat De Pater in hoofdstuk 2 het eigenlijke onderwerp van 
zijn verhandeling aan: het leven en het werk van Petrus van Musschenbroek. 
Geboren op 14 maart 1692 in Leiden, studeerde hij aan de Universiteit van 
zijn geboortestad, waar hij o.m. colleges volgde van Boerhaave over 
geneeskunde en chemie, van Senguerd over filosofie en natuurkunde van 
van 's Gravesande over wiskunde, astronomic en natuurkunde, De Pater is 
de mening toegedaan dat vooral Boerhaave's invloed determinerend is 
geweest voor Van Musschenbroeks belangstelling voor het Newtonianisme, 
In 1715 promoveerde Van Musschenbroek tot doctor in de medicijnen. Vier 
jaar later werd hij benoemd tot professor in de wiskunde en wijsbegeerte in 
Duisburg, Van 1723 tot 1739 was hij hoogleraar in Utrecht en van 1740 tot 
zijn dood in 1761 in Leiden. Zijn nagelaten geschriften deelt De Pater in drie 
groepen in: leerboeken, wetenschappelijke verhandelingen en oraties, Daar-
naast bevinden zich in de Leidse Universiteitsbibliotheek nog een aantal 
handschriften over uiteenlopende onderwerpen uit de natuurwetenschappen 
en de collegestof astronomic en wiskunde. Uitvoerig wordt ingegaan op de 
door Van Musschenbroek gepubliceerde leerboeken en op hun betekenis en 
verdiensten. Er blijkt uit dat juist in zijn bekwaamheid als docent en als 
schrijver van leerboeken Van Musschenbroeks grootste betekenis ligt. Zijn 
inbreng ten aanzien van de ontwikkeling der natuurwetenschappen moet 
men daarentegen niet overschatten: het is waardevol en verdienstelijk. maar 
bereikt niet het niveau van bijvoorbeeld Chr, Huygens, 
Enkele van de meer originele onderwerpen uit de leerboeken worden 
afzonderlijk besproken, Hieronder zijn Van Musschenbroeks meteorolo-
gische waarnemingen, zijn proeven over uitzetting van metalen en zijn 
onderzoekingen over statische elektriciteit. 

Na deze algemene kennismaking volgt in hoofdstuk 3 een onderzoek naarde 
methodologische aspekten in Van Musschenbroeks werk. Zijn grote waar-
dering voor Newton betekende niet dat hij hem kritiekloos en blind in alles 
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volgde. Het ging er hem niet om de door Newton gevonden wetten te 
veiabsoluteren, maar wel om zijn methode te volgen. Dit spoor van Newton 
zoals van Musschenbroek het zag vat De Pater als volgt samen: 
1° waarneming en experiment zijn noodzakelijk in de natuurwetenschap; de 

uitkomsten van nauwkeurig en zorgvuldig verricht onderzoek vormen de 
basis ervan. 

2° dit uit waarneming en experiment verkregen materiaal moet worden 
geordend, en hieruit moeten dan met behulp van de regels der logika en 
wiskunde, indien mogelijk, conclusies worden getrokken. 

3° Hypothesen die op de manier der cartesianen a priori worden bedacht, 
buiten de waarneming om, en die niet experimenteel worden getoetst, 
moeten worden verworpen of althans niet hoger gewaardeerd dan 
vermoedens. 

De hoofdstukken 4 en 5, die samen de hoofdbrok uitmaken van dit 
omvangrijk proefschrift, zijn gewijd aan twee gebieden waarop Van Mus
schenbroek speciaal werkzaam is geweest: het magnetisme en het verschijn
sel van de capillariteit. Beide hoofdstukken zijn bedoeld als illustratie van de 
wijze waarop Van Musschenbroek zijn methodologische opvattingen ver-
wezenlijkte. 
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan wat de bijdrage is geweest van Van 
Musschenbroek tot het magnetisch onderzoek tussen de jaren 1725 en 1760. 
In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de proeven die hij deed om 
een wet te vinden voor de aantrekkende kracht van magneten en aan zijn 
pogingen door te dringen tot het wezen van het magnetisme. Ook de reactie 
van zijn tijdgenoten op het werk van Van Musschenbroek wordt besproken. 
Hoofdstuk 5 is geheel gewijd aan Van Musschenbroeks pogingen een 
verklaring te vinden voor het verschijnsel van de capillariteit. Ter situering 
van zijn piaats in de polemiek rond dit verschijnsel wordt uitvoerig ingegaan 
op de verschillende richtingen waarin de verklaring van de capillariteit werd 
gezocht. In Van Musschenbroeks publikaties hierover vinden we talrijke en 
gevarieerde experimenten beschreven. Hier vooral komt zijn betekenis als 
experimentator sterk naar voren, Nieuw in zijn werk waar vooral het 
uitvoerig onderzoek aan een groot aantal verschillende vloeistoffen en de 
gedetailleerde beschrijving van een groot aantal metingen. 
Met een kort hoofdstuk over God en Natuur in het werk van Van 
Musschenbroek sluit het hoofddeel van deze verhandeling. Na een Engelse 
samenvatting volgt nog als toegift de bibliographic van Petrus Van Mus
schenbroek, een inventaris van zijn bewaard gebleven handschriften en een 
algemene bibliografie. Een naamregister sluit het werk. 
Dr. De Pater biedt ons in zijn proefschrift een rijke en gedegen bijdrage tot 
het werk van Van Musschenbroek in het bijzonder, en tot de geschiedenis 
van de natuurkunde in het 18de-eeuwse Nederland. Een werkstuk dat 
bewondering verdient. 

P. Bockstaele 
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