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BOEKBESPREKINGEN 

J.V. Meininger e.a., Geschiedenis van Geneeskunde en Gezondheidszorg. 
Onderzoek-onderwijs en overige activiteiten gedurende de jaren 1972-1977 in 
Nederland (Utrecht: Afdeling Maatschappeiijke Gezondheidszorg van het 
Instituut voor Sociale Geneeskunde der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1980), 
iv + 54 + ii p . , / 2,50; ydem. Register vanpublicaties en lopendonderzoek (ibid., 
1980),iv+70p., / 7,50. 

In 1977 startte een groep medewerkers van het Instituut voor Sociale 
Geneeskunde te Utrecht een onderzoek naarde aktiviteiten in Nederland op 
het gebied van de geschiedenis van geneeskunde en gezondheidszorg (het 
laatste begrip sluit o.m. verpleegkunde, tandheelkunde, wetgeving en pa-
ramedische beroepen in). Hiertoe werd een enquete gehouden onder 1120 in 
verschillende beroepen werkzame personen. van wie medisch-historische be-
langstelling of aktiviteit verwacht werd. Het eerstgenoemde rapport bevat een 
verant woording en analyse van doel en methode van het onderzoek en de resul-
taten van de enquete. Deze resultaten hebben tot een aantal aanbevelingen ge-
leid, die overigens geheel voor rekening van de auteurs blijven, zoals het instel-
len van vakgroepen en leerstoelen voor geschiedenis van geneeskunde en 
gezondheidszorg aan alle medische fakulteiten, het aanpassen van biblio-
theek- en archiefbeleid aan de wensen van medisch-historici en het scheppen 
van meer opleidingsfaciliteiten. Achterhaald lijken mij intussen de aanbeve-
ling tot inrichting van een nationaal medisch-historisch museum en archief 
(Museum Boerhaave) en de gesignaleerde belangstelling voor een nederlands-
talig medisch-historisch tijdschrift (TGGNWT). In het bijbehorende/fe^w/er 
zijn ruim 500 titels van publikaties opgenomen, benevens een kleine 180 
onderzoeksprojekten. Hoewel reeds ietwat gedateerd, bevat met name het 
Register, dat al de door Nederlanders in de betreffende periode uitgebrachte 
medisch-historische publikaties bijeen brengt, veel nuttige informatie. Beide 
brochures zijn te verkrijgen door storting van het vereiste bedrag op 
postgiro 1412 t.n.v. ABN Utrecht t.g.v. rekening 55.51.44.623 van de 
Utrechtse Stichting voor Sociaal-geneeskundig Onderzoek onder vermel-
ding van het gewenste. 

L.C. Palm 

Volume commemorating the 75th Anniversary of G.A. Lindeboom (Amster
dam, 1980), viii + 219p., ill.,/30,00. 

Een ieder die zich mocht afvragen of er na de verschijning van de bundel 
Circa Tiliam^ ter gelegenheid van de70ste verjaardag van professor Linde-

1. Circa Tiliam. Studia Hisioriae Medicinae Oerrii ArieLmdeboom septuagenario oblata 
(Leiden: E.J. Brill, 1975). 
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boom wel voldoende aanleiding bestond om hem vijf jaar later met dit 
Volume te eren, kan worden aangeraden kennis te nemen van de door 
A.A.G. Ham en C.M.T. Kermer vervaardigde "Bibliography of works 
published by Prof. Dr. G.A. Lindeboom (1975-1979)", weike aan de 
verzameling artikelen vooraf gaat en die van een verbazende werkkracht 
getuigt. Aansluitend aan de reeds eerder gepubliceerde bibliografie^ worden 
15 monografieen en inleidingen tot reprints, 34 artikelen op medisch-
historisch gebied en een 14-tal bijdragen tot de medische ethiek en interne 
geneeskunde vermeld. Terecht schrijft De Moulin immers in zijn overzicht 
van het belang van Lindebooms werk dat hij "More than anybody else in the 
history of Dutch historiae medicinae (...) placed the discipline on a solid 
scientific foundation and procured for it an academical status". Zeventien 
Nederlandse en buitenlandse op medisch-historisch en wetenschapshisto-
risch gebied werkzame collegae hebben hun steentje tot de herdenking 
bijgedragen. De inhoud van de artikelen sluit over het algemeen aan bij het 
historisch onderzoek waarmee de auteurs zich in de laatste jaren zelf hebben 
beziggehouden. Bij een aanbod van een dergelijke verscheidenheid is het 
weinig zinvol een opsomming, laat staan een bespreking van de artikelen te 
geven, te meer daar de inhoudsopgave te vinden is in Janus, want de bundel 
verscheen - zonder het voorwerk - eveneens als nr. 1, 2 en 3 van jaargang 67 
(1980) van bovengenoemd tijdschrift. De ge'interesseerde kan het boek, 
waarmee de jubilaris zich ondanks de wat zakelijk uitgevallen titel geluk-
gewenst mag weten, bestellen bij het Medisch-Encyclopaedisch Instituut, 
Vrije Universiteit. Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam. 

L.C. Palm 

Elisja Schulte van Kessel, Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. 
(Studien van het Nederlands Instituut te Rome nr. 7; 's Gravenhage: 
Staatsuilgeverij, 1980; diss. Nijmegen) xii-l-273p.,ill. 

Deze dissertatie bestaat uit vijf afzonderlijke historische opstellen waarvan 
vier al eerder zijn verschenen doch voor deze heruitgave grondig zijn 
herzien. De essays zijn in twee groepen te verdelen. De eerste drie zijn 
kerkhistorisch van aard en spelen zich in hoofdzaak in de Nederlanden af, 
terwiji de laatste twee, die men tot op zekere hoogte als 'geleerdengeschie-
denis' zou kunnen kwalificeren, een Italiaanse achtergrond hebben. Tussen 
de kring van haar en hen die zoals beschreven wordt, zich in de Nederlandse 
kerkprovincie om de 'Hollandse Zending' bekommerden en die van hen, die 
zich in Rome met voile overgave aan de beoefening der natuurwetenschap-
pen wilden wijden, bestaan overeenkomstigheden. Beide groepen hebben 
zich tenvolle ingezet voor waar ze stonden, en zijn beide meer dan eens 
in conflict geraakt met de centralistische autoriteit van de contra-reformatie. 

2. Idem, p. 18-45. 
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Voorts leefde hier zowel als ginds het ideaal van maagdelijkheid als de beste 
voorwaarde voor een leven van vroomheid en van geleerdheid. Over het 
'schisma tussen geest en vlees' werd, aldus de schrijfster, hier evenals daar 
polair gedacht, in de 17de eeuw waarin zich dit alles grotendeels heeft 
afgespeeld. 
Men kan zich evenwel afvragen of die maagdelijkheid wel cement is van 
voldoende hardheid om die twee groepen van opstellen stevig aan elkaar te 
voegen. De maagdelijkheid die nonnen, begijnen en klopjes destijds als de 
weg zouden hebben gezien om zich uit de vemederende sociale status te 
bevrijden die zij, op grond van haar sexe, in de scheppingsorde innamen, 
dient toch wel een ander doel dan bij de eerste Lincei die kort gezegd geen 
tijd wilde verdoen aan zaken die de wetenschap niet dienden. 
Aan de eerste drie verhandelingen, respectievelijk getiteld: 'Hugo van 
Heussen, product en slachtoffer van polarisatie', 'Wenina van Agatha van 
Heussen, de geestelijke maagden van "De Liefde",' en 'scandaleuze dienst-
maagden in de zielzorg', moet ik in deze bespreking voorbij gaan, al heb ik ze 
met veel genoegen gelezen en heb ik er veel van opgestoken. Ik acht mij niet 
competent er een waardeoordeel over uit te spreken en ze vallen bovendien 
buiten de perken die dit tijdschrift zichzelf heeft gesteld. 
Het vierde opstel daarentegen, getiteld 'Johannes van Heeck,mede-oprichter 
van de Accademia dei Lincei', is voor de geschiedenis van de geneeskunde en de 
natuurwetenschappen wel van enig belang. Het beschrijft het leven en de 
werken van een in de vaderlandse geschiedenis der geneeskunde zowat 
onbekende Nederlandse arts, Johannes van Heeck (1579-tussen 1618en'2I) 
uit Deventer. Reeds op jeugdige leeftijd verdween hij, katholiek gebleven, 
naar Italic, in welk land hij met enkele onderbrekingen de rest van zijn leven 
heeft doorgebracht. Wij leren hem uit zijn levensverhaal kennen als een 
man die enerzijds nog leefde in middeleeuwse medische tradities, anderzijds 
echter een onvermoeibaar onderzoeker was van vooral de plantenwereld 
maar ook wel van het gesternte. 

De schrijfster heeft zich veel moeite getroost om de titels en de huidige vind-
plaatsen te achterhalen van Heckius' geschriften. Er blijken nogal wat van 
bewaard te zijn gebleven, slechts een zeer klein gedeelte ervan - een 
pesttractaatje - is ooit aan de drukpers toevertrouwd. Ze behandelen 
astrologische, filosofische, kruidenkundige onderwerpen als ook regels ter 
behoud van de gezondheid ten dienste van hen, die zich met geleerde studies 
occuperen. Uit Plinius bracht hij bijeen wat daar over wonderlijk gebouwde 
mensen en dieren allemaal te vinden is en nog zowat meer. Over de 
wetenschappelijke betekenis van Heckius' oorspronkelijke werk kan pas een 
oordeel worden gegeven wanneer zijn geschriften nader zijn geanalyseerd, de 
verwachtingen kunnen echter niet zeer hoog gespannen zijn. 
Zijn belangrijkste verdienste op wetenschappelijk gebied is ongetwijfeld 
geweest, dat hij met nog drie anderen mede-oprichter is geweest van de al 
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spoedig zo fameuze Accademia dei Lincei te Rome. Tegen het eind van zijn 
leven is Van Heeck, die vele tegenslagen en teleurstellingen heeft moeten 
verwerken, krankzinnig geworden en verdween hij, achter slot en grendel, 
uit het gezicht van de geleerde wereld. 
In het vijfde en laatste hoofdstuk gaat de schrijfster nader in op de 
voordelen die de ongehuwde staat de eerste Lincei leek te zullen bieden, 
maar behandelt zij ookde verborgen invloed van vrouwen op dit kloosterlijk 
aspect van het Lincei-ideaal. Dat Mevrouw Schulte het zo vruchtbare 
'cherchez la femme' — terecht — scherp in het oog houdt, kan met nog 
andere voorbeelden worden gestaafd. Haar proefschrift is medeeen pleidooi 
voor het verlaten van de tot dusver gevolgde 'androcentrische' wijze van 
geschiedbeoefening om over te gaan tot het schrijven van mensen-geschiede-
nis. Aan dit onderwerp wijdt zij een afzonderlijk slotwoord. 
De essays zijn, niet zelden met ingehouden humor, op hoog niveau en in een 
opvallend fraai Nederlands geschreven: het feit dat de schrijfster 
uit de school van Rogier komt, zal daaraan naar het mij dunkt niet geheel 
vreemd kunnen zijn. De documentatie bestaat uit een uitgebreid en tot in de 
puntjes verzorgd apparaat van noten, bijlagen, bronnen en geraadpleegde 
literatuur. Het goed-gedrukte boek is verder voorzien van 17 illustraties 
waaronder 5 tekeningen van Heckius, en van een uitgebreide index. 

D. de Moulin 

H. Haeser, Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde (Amsterdam: 
Ronald Meesters, 1980; ISBN 9070119 374), xl + 903 p . , / 165,00. Ongewijzig-
de herdruk van de editie uit 1859 (Utrecht & Amsterdam: Van der Post). 

Tot de boeken die volgens Artelt elke medisch-historicus tot zijn beschik-
king dient te hebben, behoort het Lehrbuch der Geschichte derMedicin van de 
duitse hoogleraar Heinrich Haeser (1811-1884). "The most important 
German work on the history of medicine" luidde Morton's commentaar. De 
eerste nederlandse hoogleraar in de geschiedenis der geneeskunde, Abraham 
Hartog Israels (1822-1883) heeft de tweede druk van dit monumentale werk 
op een meesterlijkewijze bewerkt en uitgebreid. Volgens Haeser zou het 
daardoor nog beter dan het origineel geworden zijn. 
Wie de uitgave van 1859 ter hand neemt zal steeds weer getroffen worden 
door de schat aan gegevens die het boek bevat maar vooral ook door de 
scherpzinnige analyses. Vooral voor de thans vaak moeilijk te begrijpen 
veranderingen in het medisch denken die zich aan het eind van de achttiende 
een begin negentiende eeuw voordeden, is het destijds eigentijdse boek van 
grote waarde. 
De verschijning van een fotografische herdruk van dit standaardwerk is 
daarom toe te juichen. Zij is de prijs alleszins waard. 

G.T. Haneveld 
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T.A.Th. Spoelstra, Sterrenkunde in de Geschiedenis (Goes: Oosterbaan & Le 
Cointre BV, 1979; ISBN 90 60478142), 208 p., ill.,/18,90. 

De titel van het onderhavige boek is "Sterrenkunde in de Geschiedenis", 
waarbij (zoals in het boek consequent wordt gedaan) 'Geschiedenis' met een 
hoofdietter wordt geschreven. De bedoeling van de schrijver is dan ook meer 
dan "de hoofdlijnen van de ontwikkelingsgang van de sterrenkunde in de 
Geschiedenis" (pag. 7) te geven. Het gaat hem erom dit vanuit een 
reformatorisch gezichtspunt te doen, en dan speciaal geinspireerd vanuit de 
wijsbegeerte van de wetsidee. Veel aandacht besteedt de auteur dan ook aan 
de wijsgerige en religieuze factoren die in de geschiedenis van de sterrenkun
de een rol hebben gespeeld. Men verwacht uiteraard dat het zuiver 
historische gedeelte, waarbij gebruik is gemaakt van bekende handboeken 
als die van Pannekoek en Dijksterhuis, weinig of geen onjuistheden bevat. 
Daarin wordt de lezer echter teleurgesteld. De opmerking dat "in 1277 
bisschop Etienne Tempier van Parijs onder de zegen van paus Johannes 
XXI een vervloeking uitvaardigde vervat in 219 stellingen, die een overzicht 
geven van opvattingen, welke strijdig geacht werden met de Bijbel" (p. 107) 
is onjuist. Tempier veroordeelde (niet vervloekte!) een groot aantal stellin
gen van de Aristotelianen, omdat daarin God aan de Rede werd onder-
worpen waardoor Zijn volkomen souvereiniteit werd aangetast. Een ander 
voorbeeld: Om het stelsel van Tycho Brahe gekunsteld te noemen en het af 
te doen als een "constructie in een studeerkamer" (p. 127) is even aanvecht-
baar als te zeggen dat de schijngestalten van Venus de juistheid van het 
Copemicaanse stelsel bevestigden (p. 138), want hetzelfde kan dan gezegd 
worden van het Tychoniaanse stelsel. 

Uitvoerig spreekt de schrijver over het Griekse atomisme (p. 49-50), maar 
het voor hem toch belangrijke feit dat dit systeem als atheistisch werd 
beschouwd, wordt ons pas op p. 99 medegedeeld. De opdracht van Plato om 
de astronomische verschijnselen te 'redden' vinden we niet bij de behandeling 
van Plato's astronomie (p. 53-54). maar pas bij Copernicus (p. 117); enz. 
Wil men een goede inleiding over de geschiedenis van de sterrenkunde lezen, 
dan kan men beter bij Pannekoek terecht. Is het de bedoeling van de 
schrijver de relaties tussen sterrenkunde en geloof aan de orde te stellen, dan 
is het boek zonder meer teleurstellend. 

H.A.M. Snelders 

R. Sinisgalli, Per la storia dellaprospettiva (1405-1605). 11 contribute di Simon 
Stevin alio sviluppo scientifico della prospettiva artificiale ed i suoi precedenti 
storici. Con presentazione di Luigi Vagnetti. (Roma: "L'Erma"di Bret-
schneider, 1978), 354 p., ill. 

Deze studie over Simon Stevins bijdrage tot de ontwikkeling van de 
perspectief wordt breedvoerig ingeleid door Luigi Vagnetti, professor aan 
het Instituut voor Architectuur van de Universiteit van Florence. Hij wijst 
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op de moeilijkheden verbonden aan de studie van de geschiedenis van de 
perspectief, enerzijds wegens de menigvuldige en uiteenlopende activiteiten 
waaruit ze gegroeid is, anderzijds wegens de disparate gebieden waarin ze 
wordt toegepast. Verder betreurt hij de beperkte belangstelling voor dit 
terrein en het geringe aantal onderzoekers, daar waar juist de samenwerking 
van velen noodzakelijk zou zijn. Na te hebben gewezen opde betekenis van 
Stevins werk, spreekt hij de hoop uit dat de voorliggende studie een 
uitgangspunt moge zijn voor verder onderzoek. 
Beschouwen we het werk zelf, dan valt direkt op dat de titel niet geheel 
adekwaat de inhoud weergeeft. In de eerste twee hoofdstukken, die meer dan 
een derde van het werk uitmaken, wordt de ontwikkeling van de perspectief 
in de 15de en de 16de eeuw geschetst. Hoofdstuk 3, amper 20bladzijden, is 
aan het werk van Stevin gewijd. De rest van het werk, ruim de helft, bevat de 
Latijnse versie van Stevins boek over perspectief, samen met een Italiaanse 
vertaling. 
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de perspectief in de Renaissance. Ze 
ontwikkelde zich uit het streven van schilders, beeldhouwers en architecten 
om een direkt een getrouwe voorstelling van objecten te realiseren. Er 
ontstonden een aantal empirische regels, aanvankelijk niet gedragen of 
gerechtvaardigd door mathematische beschouwingen. Italic, vooral Flo
rence, had hierbij de leiding. De auteur behandelt achtereenvolgens het werk 
van Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Pietro della Francesca, 
Leonardo da Vinci, Pomponio Gaurico, Jean Pelerin, Albrecht Diirer, 
Sebastiano Serlio en Giacomo Barozzi da Vignola. Elke bijdrage wordt aan 
de hand van projectietekeningen mathematisch geevalueerd. 
De geografische ontdekkingen aan het einde van de 15de eeuw, de evolutie 
van het fysisch wereldbeeld en de ontdekkingen in de astronomie hadden als 
gevolg dat ook mathematici zich gingen interesseren in perspectief en 
projectiemethodes. De empirische methodes van de kunstenaars werden 
aangevuld, uitgewerkt en gesystematiseerd door geleerden als Johann 
Stdffler, Gemma Frisius, Juan de Rojas, e.a. Het is deze evolutie die de 
auteur schetst in het tweede hoofdstuk onder de titel "Perspectief tussen 
kunst en wetenschap tot aan het begin van de I7de eeuw". Hij bespreekt er 
het werk van Federico Commandino, Guidobaldo del Monte en Johannes 
Kepler. 

In dit kader wordt dan in hoofdstuk3 het werk van Stevin over perspectief 
geplaatst, zoals het te vinden is in het derde stuk, eerste boek van zijn 
Wisconstighe Ghedachtenissen (Leiden, 1605).Als basistekst werd de Latijnse 
vertaling door Willebrord Snellius uit de Hypomnemata mathematica ge-
bruikt. Blijkbaar is deze korte studie ontstaan onafhankelijk van de 
bestaande literatuur over Stevin. Wel vermeldt de auteur in de bibliografie 
op p. 145 een aantal van de belangrijkste publicaties, maar de wijze waarop 
dit gebeurt laat vermoeden dat hij geen van alle in handen heeft gehad, laat 
staan gebruikt. Ook de inleiding van D.J. Struik op het boek "Vande 
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Verschaevwing" in The principal Works of Simon Stevin (vol. IIB, 785-793) is 
de auteur blijkbaar onbekend. Dit alles neemt niet weg dat we in hoofdstuk 
3 een goede mathematische analyse vinden van Stevins projectiemethodes. 
De voornaamste verdienste van deze typografisch verzorgde uitgave is dat ze 
Stevins werk over perspectief voor Italiaanse lezers toegankelijk maakt. 

P. Bockstaele 

D.J. Struik, Geschiedenis van de Wiskunde. Uitgebreide heruitgave (Amster
dam: Socialistische Uitgeverij Amsterdam, 1980; ISBN 90 62220584), 4-l- 256 
+ 9 p. 

Facsimile herdruk van de oorspronkelijke uitgave Het Spectrum, Utrecht-
Antwerpen, 1965 (zie de bespreking in TGGNWT, jrg. I, 1978, p. 186), 
ditmaal uitgebreid met een nieuw voorwoord van de auteur en een nawoord 
van 9 bladzijden met een aantal aanvullingen, vooral van bibliografische 
aard en bijna alle betrekking hebbende op artikelen en boeken die na 1965 
verschenen zijn. 

P. Bockstaele 

PARTINGTON PRIJS 

De Society for the History of Alchemy and Chemistry heeft de Partington 
Prijs ingesteld. Deze zal eens in de drie jaar worden toegekend aan een 
originele en ongepubliceerde verhandeling over een aspect van de ge
schiedenis der alchemie of chemie. De prijs bedraagtf 100.000. 
ledereen met een wetenschappelijke belangstelling voor de geschiedenis 
van alchemie of chemie, die op 31 december I98I (de sluitingstermijn) de 
leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt, komt in aanmerking voor 
deelname. 
Nadere inlichtingen bij het redactiesecretariaat van dit tijdschrift. 

PRIJSVRAAG GESCHIEDENIS STOOMMACHINES 

Prijsvraag no. 267 van het Bataafsch Genootschap der Proefondervinde-
lijke Wijsbegeerte te Rotterdam luidt: 
"Verzocht wordt een onderzoek in te stellen naar de geschiedenis van een 

aantal stoommachines die door de fabriek van Boulton &Watt in Soho in 
de jaren 1798 tot 1832 voor Nederlandse fabrieken en vaartuigen zijn 
geleverd, alsmede naar de betekenis hiervan voor de betreffende onder-
nemingen". 
Inlichtingen bij het secretariaat van het Bataafsch Genootschap, Postbus 
597, 3000 AN Rotterdam. 


