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BOEKBESPREKINGEN 

Hindle S. Hes, Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940 (Assen; Van 
Gorcum, 1980: ISBN 90 232 17438), XXII + 206 p., ill., f. 32,50. 

Van oudsher heeft de Joodse gemeenschap in Nederland een relatief groot 
aantal arisen onder haar leden geteld, enerzijds als gevolg van de traditio-
nele affiniteit van het Joodse volk met de geneeskunst en anderzijds vanwege 
het feit, dat vele andere beroepen aanvankelijk voor Joden ontoegankelijk 
waren. De meest uitgebreide (of misschien juister: minst beperkte) studie 
aan deze groep gewijd, was tot nog toe de bijdrage van I. van Esso Bzn. aan 
de uitgave van H. Brugmans en A. Frank, Geschiedenis der Joden in 
Nederland (1940), waarin evenwel uitsluitend de periode tot ca. 1790 werd 
behandeld. 
Het hier aangekondigde werk vult dan ook een zekere leemte in de 
geschiedschrijving op en is uit dat oogpunt waardevol. Het bestaat uit een 
korte historische inleiding, een 270-tal levensbeschrijvingen, de gebruikelijke 
bronnenopgave en een register van a! of niet (!) in het werk beschreven 
Joodse arisen, na 1500 in ons land werkzaam. 
Hel boek, zo kan men in de inleiding lezen, bedoelt meer te zijn dan een 
loulere verzameling van biografieen; het wil tevens de lotgevallen van de 
Joodse medische stand plaalsen tegen de achlergrond van godsdienstige, 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daar de beschreven personen 
in alfabelische volgorde zijn geplaatst, zoals bij dit soon werken gebruike-
lijk, zal hel de lezer echter niet gemakkelijk vallen zich meer dan een 
fragmentarisch beeld van deze ontwikkelingen te vormen. Voor hel behou-
den van het historisch overzicht is hij voornamelijk afhankelijk van de 
inleiding, waarin de auteur in 7 pagina's ruim 400 jaar geschiedenis 
samenval. Zij doel dit aan de hand van enige markanle hoogte- en 
dieplepunten en zij belichl de akliviteiten en positie van de Joodse arisen 
voorbeeldsgewijs. Noch uit de inleiding, noch uit de biografieen wordt 
echter duidelijk, waarom de inleiding beginl met de verklaring: "This book 
pretends [sic] to be more than a collection of biographies". 
In de inleiding wordt levens aangegeven, dat niet iedere voor beschrijving in 
aanmerking komende persoon kon worden opgenomen, in verband met de 
omvang van hel boek. Dat is een redelijk argument, maar men vraagt zich 
wel af welke maatstaf dan bij de seleclie is gehanleerd. 
Hieromtrent last de lezer volledig in het duisler: noch het relatieve belang 
van de opgenomen personen, noch de beschikbaarheid van voldoende 
gegevens lijken de doorslag gegeven le hebben. Zo treft men op p. 4 de 
gebroeders Isaac en Jacob Abendana aan, van wie de schrijfster zelf toegeefl 
niet te weten, of zij wel arts waren. Op p. 69 vinden wij David de Haro, van 
wie wordt medegedeeld, dat hij promoveerde aan de medische faculteil van 
Leiden. In een voetnooi voegt de auteur daaraan toe, dat hij niet voorkomt 



189 

onder de door Molhuysen in zijn Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche 
Universiteit. dl. 2 vermelde medische promovendi. In hetzelfde deel van 
Molhuysen had zij echter op p. 179 kunnen lezen, dat David de Haro op 10 
maart 1633 de graad in de rechten werd verleend. Dezelfde pagina vermeldt 
een interes.sant senaatsbesluit van 5 maart 1633, krachtens hetwelk Joden 
voortaan aan de Leidse Universiteit konden promoveren. 
Een misgreep van een ander kaliber is de opname van de Amslerdamse (!) 
arts Zachariah De Silva (Silvius), die Harvey's De Motu Cordis (Rotterdam 
1648) zou hebben uitgegeven. Dit abuis, dat de auteur heeft onlleend aan 
Friedenwald. The Jews and Medicine, is oorspronkelijk afkomstig uit M.M. 
Kayserling's Biblioteca Espanola-Portugueza-Juddica (Straatsburg 1890). 
een werk dat de schrijfster blijkens haar literatuuropgave niet onder ogen 
heeft gehad. Genoemde De Silva (Silvius) was in werkelijkheid de uit Leiden 
geboorlige Zacharius Sylvius (Van den Bossche), die van ca. 1630 tot 1651 
leraar was aan het Rolterdams gymnasium, gedurende welke periode hij 
tezamcn met deRotterdamsestadsgeneesheer Jacobus de Back Z)f.̂ o/wCorfî /.y 
bewerkte. Zijn levensloop en verrichlingen zijn beschreven door M.J. van 
Lieburg in Janus LXV (1978), p. 241-257. 
Bovengenoemde entries zijn niet de enige die hel predikaat dubieus verdie-
nen: van tientallen personen weet de "levensbeschrijving" niet meer dan 
enkele onbeduidende feiten te melden, terwiji andere belekenisvollere 
figuren slechts een plaals in het register waardig worden gekeurd. Opval-
lende verschijningen onder de laatslen zijn onder anderen: Aaron Ledesma 
(ca. 1700-na 1753. geneesheer en rabbi in Suriname, vaardigde de eersle 
rabbinale decisie op Amerikaanse bodem uit, zie NNBW), Benjamin de Sola 
(verm. 1748-1817, o.a. lijfarts van Willem V, zie Van der Aa en NNBW), 
Gottlieb Salamon(s) (1774-1865, toonaangevend Leids verloskundige, zie 
Van der Aa, NNBW en Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte), 
Samuel Bezeth (1819-1874, sociaal aclieve Rotlerdamse arts, zie NNBW en 
D. Hausdorf, Jizkor), en Salomo Eliaser Rosen (1824-1897, langdurig regent 
van het Israelitische ziekenhuis en krankzinnigengesiicht, zie Ned.T.Ge-
neesk. 1897). 
Pijnlijker dan de ondoorzichtigheid van de seleclie-criteria zijn de belang-
rijke omissies, die het boek van mevrouw Hes kunnen worden aangewreven. 
Zo zal men bijvoorbeeld zowel in de teksl als in het register vergeefs zoeken 
naar: Isaac Uziel (7-1622, geb. Fez, arts, mede-oprichter en rabbi bij de 
gemeente Neweh Shalom te Amsterdam, zie Jew. Encycl. XII), Manuel 
Gomez (rond 1600, geneesheer le Antwerpen en Amsterdam, medisch 
auteur, zie NNBW, Biogr. Lex. hervorr. Aerzte, Enc. Judaica); David del Valle 
y Saldana (ca. 1700-1755, arts en dichter, zie NNBW); Abraham Gallas 
(1738-1807, geneesheer le Amsterdam, schreef een van de eersle werken over 
levensverzekeringen, zie NNBW); Salomon Abraham Bleekrode (1814-1862, 
arts te Groningen, hoogleraar Koninklijke Academic le Delft, zie NNBW); 
David Jacob Coster (1828-1892, geneesheer en organisator van de levens-
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middelenkeuring te Amsterdam, zie NNBW); Henri Francois van Praag 
Heymans (1835-1892, gerenommeerd obstetricus te Den Haag, misle een 
benoeming lot hoogleraar te Utrecht door toedoen van een anli-semilische 
lobby aldaar, zie NTvG 1892); Theodore Dentz (1840-1933. Med.Dr., 
grondlegger van het tandheelkundigonderwijs le Utrecht, ziefi/o^r. Woordenb. 
V.Nederland); Heiman Sanders Ezn.( 1841-1895, kandidaat voor deopvolging 
van I. van Deen te Groningen, zie NTvG 1895); Abraham Couvee (1857-
1930, geneesheer-directeur Ned. Israelitisch Ziekenhuis 1886-1927, zie o.a. 
Geneesk. Gids 1926); Abraham Reinhard Cohen (1861-1924, voorzitter 
Centrale Organisalie van Ziekenfondsen, zie NTvG 1924); Bruno Mendel 
(1897-1959, arts, hoogleraar farmacologie te Amsterdam 1946-1959, zie 
NTvG 1959); Idsgaak Abraham van Goor (1910-1973, o.a. besiuurslid en 
voorzitter KNMG 1966, zie NTvG 1973); en Jacob Anionic Cohen (1915-
1969, hoogleraar loegepasle enzymologie le Leiden 1956-1969, zie Jaarb. 
KNAW 1969-1970). 

Deze opsomming zou met weinig moeile uit te breiden zijn, onder andere 
door gebruik te maken van de lijst van Amslerdamse Joodse Medicinae 
Doctores (1641-1809), die Van Esso geefl. Hierop komen ruim 30 medici 
voor, die mevrouw Hes niet vermeldt. Anderzijds bevat hel register ook een 
aantal namen, die of onlerecht, of op dubieuze gronden zijn opgenomen. 
Wat bijvoorbeeld te denken van vader en zoon Isaak en Johan Isaak 
Hollandus, de twee 15e eeuwse chemici uit de Krimpenerwaard? Ook begrijp 
ik de vermelding niet van N.P. van Spanje (Nicolaas Pelrus, 1859-1940, 
kalholiek en geneesheer-directeur van hel Onze Lieve Vrouwen Gasthuis te 
Amsterdam). Vermoedelijk horen nog meer in het register opgenomen 
personen daar niet in thuis. Van liefst 88 personen worden alleen de initialen 
vermeld en soms zelfs die niet. Men vraagt zich af op welke grond de 
schrijfster beslolen heeft mensen in haar register te plaalsen, met wiens 
identiteit zij kennelijk zo slecht op de hoogte was. 
Komen wij tot de biografieen zelf. Hierover wordt in de inleiding de 
volgende verklaring afgegeven: "Each biography in this collection has been 
thoroughly investigated and documented, but who does not err! I am 
humbly aware that each item can be improved upon, and also added to, but 
it would expand the book out of proportion". 
Wat echter geen bedreiging voor de omvang van het boek had gevormd, was 
een zo groot mogelijke voUedigheid in de weergave van basisgegevens, zoals 
voomamen en data van geboorte en overhjden. Een negenlig-tal biografieen 
moet een of meer van deze gegevens ontberen, om van geboorteplaatsen en 
plaalsen van overhjden nog maar te zwijgen. Circa 15 levensbeschrijvingen 
zijn onvolledig, omdat zij beirekking hebben op ihans nog levende personen 
(!). Bij figuren uit de 17e en 18e eeuw geldl het excuus, dat vele data nu niet 
meer te achterhalen zijn, maar met behulp van b.v. hel Album Studiosorum 
van Leiden en hel D.T.B.-regisler van het Amsterdams archief had de auteur 
de lezer lets meer kunnen bieden dan zij nu doet. Hieruit kunnen respectie-
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velijk gehaald worden: leeftijden, opgegeven bij inschrijving aan de univer
siteit, leeftijden bij onderlrouw, geboortedata (!) en data van begrafenissen 
(na 1729). Het benutten van hel D.T.B. had bijvoorbeeld dienstig kunnen 
zijn bij hel ontrafelen van de verwanlschapsrelalies van de familie De 
Rocamora en de familie De Meza. 
Uit het Alb.Stud.Leiden had de auteur kunnen opmaken, dat Isaac Na'arca. 
1631 geboren moet zijn. Bij hem heeft zij ook de kans gemist lot vermelding 
van een belangrijk slukje geschiedenis: Na'ar maakle in 1665 met zijn gezin 
een pelgrimage naar de pseudo-messias Sabbethai Zewi in Syrie, wiens 
oplreden een langdurige beroering onder de Amslerdamse Joodse gemeen
schap tot gevolg heeft gehad {Jew.Enc. IX, 138). 
Geboorte- en slerfdata uit later lijden zijn echter niet zo moeilijk terug te 
vinden. Zonder poging tot een "thorough investigation" vond ik de 
volgende aanvuUingen op de door het boek verslrekle gegevens: 
H.M. Duparc, overl. Heemstede 20 mei 1905; J. Goudsmit, geb. Amster
dam 11 juni 1895; B.D. Hertzdahl, geb. Sittard 16 november 1884, overl. 
Nijmegen 21 maart 1967; M. van David Levy, geb. Amsterdam ca. 1780, 
overl. Laren (N-H) 6 juni 1857; M.A. Mendes de Leon, geb. 4 juli 1856; S. 
Spijer, overl. Wassenaar 14 december 1972; Alex (Alexander Ernst) Visser, 
geb. Amersfoort 11 december 1874; Abraham Jacobs, geb. ca. 1817, overl. 
Sappemeer 1881. 
Afgezien van de laatste (waarvoor Aletta Jacobs, Herinneringen is geraad-
pleegd) zijn deze gegevens afkomstig uit het NTvG en het Album Acade-
micum van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam (1915). Deze 
laatste bron leverde ook nog de volgende voomamen op van personen, die 
het in het boek uitsluitend of voornamelijk met initialen moeten doen: Israel 
Graanboom, Benoit Daniel Hertzdahl, Maurice Arlhus Mendes de Leon, 
Martin Leon Heymans, Salomon Menko, Salomon Spijer en Cornelia 
Johanna Jacoba Stokvis-Cohen Stuart. 
De literaluurverwijzingen zijn ook nogal eens onvolledig en zo te zien 
tamelijk willekeurig. Zo treft men hoogsl zelden hel Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek {NNBW) onder de verwijzingen aan, lerwijl de 
daarin opgenomen levensbeschrijvingen vaak een stuk completer zijn dan die 
in het hier besproken werk, vooral waar hel de bibliografie aangaat. Mel 
name bij L. Ali Cohen, Abr. en Imm. Capadoce, S.Sr. Coronel, D. 
Heilbron, A.H. Israels, H. Lemon, M. Polano, S.S. Rosenslein, S. Sarphati, 
S.E. Stein en Is. Teixeira de Mattos was een verwijzing naar het NNBW op 
zijn plaals geweest. 
Bronnen die ik helemaal niet heb aangetroffen zijn hel Jtidisches Lexikon 
(Berlin, 1927-1930), L.W. Statius van Eps el al.. Van Scheepschirurgijn tot 
specialist. 333 jaar Nederlands-Antilliaanse geneeskunde (Assen 1973), H.J. 
Koenen, Geschiedenis der Joden in Nederland (Utrecht 1843), Gedenkboek... 
Ned. Israelitisch armbestuur 1825-1925 (Amsterdam 1925), I.S. Revah, Spi
noza et Juan de Prado (Paris-La Haye 1959) en H. Kellenbenz, Sephardim 
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an der unteren Elbe (Wiesbaden 1956). Het laatste werk bevat oorspronke-
lijke en uilvoerige informatie over de levensloop van Benjamin Em.Mus-
saphia, Jacob Rosales en Benedict (Baruch) de Castro. Laatstgenoemde 
persoon promoveerde trouwens niet te Leiden op 16 november 1620, zoals 
de schrijfster beweert, maar te Franeker op 3 September 1624. 
Sommige andere bronnen worden bij een enkele entry genoemd. terwiji zij 
ook informatie over anderen bevalten. Het betrefl hier onder andere de 
gedenkboeken van enkele universiteilen (Groningen 1914 en 1964, Amster
dam 1932) en D. Hausdorf, Jizkor (Baarn 1978. waarin S. Bezeth, L. 
Davids. M. Denekamp en A. Symons). 
Het zou te ver voeren binnen hel kader van deze bespreking alle geconsta-
teerde en vermoede fouten en tekortkomingen op te noemen. Ik wil verder 
volsiaan met de vastslelling, dat hel de auteur blijkbaar regelmatig is 
opgebroken dat zij haar werk voornamelijk in Israel heeft moeten verrichten 
(zij is bibliothecaresse van hel Beilinson hospitaal te Pelah Tiqvah). Daar 
heeft zij ongelwijfeld niet de beschikking over het bronnenmateriaal. wat 
men hier te lande aan kan ireffen. Dat neemt echter niet weg. dat het wel 
beschikbare materiaal weinig systematisch en vaak ook niet kritisch genoeg 
is benut. Daardoor is Jewish Physicians in the Netherlands een uitgave 
geworden, die malig inzicht verschafl in zowel de geschiedenis van de 
Joodse artsenstand als geheel, als in de levensloop van vele Joodse arisen 
afzonderlijk. 

F.A. Slemvers 

M. Tausk. Organon. De Geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onder-
neming (Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 1978; ISBN 902559901 x), 510 
p.. ill., f. 65,00. 

In de jaren 1973-1977 schreef de oud-hoogleraar endocrinologie te Utrecht, 
Tausk, in het personeelsblad van de AKZO, Farmakopij, in 95 afleveringen 
de geschiedenis van de farmaceutische fabriek Organon le Oss. De bunde-
ling van deze bijdragen vormt hel kloeke, goed geillustreerde en goed 
uitgevoerde boekwerk, dat het midden houdt lussen een bedrijfshistorische 
studie en een geschiedenis van de endocrinologie. Wie voor het eersle kiesl 
zal zeker moeile hebben met een geschiedschrijving door een auteur die zich 
in het voorwoord zelf beschrijfl als iemand "die gedurende meer dan veerlig 
jaar aan de vennoolschap verbonden was en een groot deel van de 
geschiedenis, op grond van eigen indrukken en herinneringen kon recon-
strueren". Hoewel de subjectieve opslelling van de auteur een enkele maal 
wel heel duidelijk naar voren koml, zoals bij de passage over zijn huwelijk 
(p. 58), de beschrijving van zijn collega Gispen (p. 166) en de affaire 1938, 
die met de mantel der liefde wordt bedekt (p. 54), moet gezegd dat de auteur 
zijn belrokkenheid als gevaar duidelijk heeft herkend (p. 11) en dat de lezer 
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hel zelden als hinderlijk of irritant zal ervaren. Als geheel is Tausk's studie 
zeer onderhoudend en leesbaar geschreven, vooral het gedeelle over de jaren 
lot omstreeks 1945; daarna is voor de buitenstaander de beschrijving van 
allerlei biografisch over (oud-)medewerkers van het bedrijf niet altijd even 
boeiend. 
Voor de geschiedenis van de geneeskunde is het boek echter vooral van 
waarde als studie over de onlwikkeling van de endocrinologie, met name in 
Nederland. De produktie van gedroogde pancreas-exlracten als insuline-
preparaten vormde het begin van hel bedrijf. Het verslag van de samenwer-
king tussen de slachlerij-directeur Saal van Zwanenberg, de malhemaat 
Jacques F. van Oss en de Amslerdamse farmacoloog Ernst Laqueur in de 
beginjaren van Organon is zonder meer "bijzonder" te noemen. Of deze 
karakteristick de merkwaardige ondertitel van Tausk's boek verklaarl heeft 
de auteur helaas zelf nergens aangegeven. Historisch gezien is het zeker 
"bijzonder" dat Organon geen farmaceutische firma is die uit een apotheek 
is voorlgekomen, maar uit een slachterij. Het hele skala van hormonale 
stoffen, hun ontdekking en verdere besludering laat de auteur vervolgensde 
revue passeren, daarbij aangevend hoe Organon in die onlwikkeling heeft 
bijgedragen. Dal dit met grole kennis van zaken gebeurt behoeft, gelel op de 
auteur, geen beloog. Waar nodig wordt verwezen naar oorspronkelijke 
publikaties; dat de citaten aan deze publikaties onlleend in een voetnooi 
worden verlaald, herinnerl aan de lezerskring die Tausk aanvankelijk voor 
zich had. 
leder die belangstelt in de geschiedenis van de endocrinologie of de 
geschiedenis van de farmaceutische industrie vindl in Organon een boeiend 
boek. Een chronologisch overzicht (p. 499-502) en een uitgebreid personen-
en zakenregister completeren dit wel wat prijzige boek. 

M.J. van Lieburg 

A.J. Marx, De Makende Mens, rond de geschiedenis van de metaalbewerker 
(Rotterdam: Widenhorn b.v., 1979). 

Dit jubileumboekje van de gereedschapshandel Widenhorn gespecialiseerd 
in gereedschappen en werkluigen voor de metaalbewerking in de ruimste zin 
gaat "over de mens en zijn gereedschap. Over zijn vemuft om het steeds te 
verbeteren en over zijn mislukkingen die daarbij niet konden uilblijven", 
aldus de inleiding. 
De schrijver vertell dit verhaal in 110 rijk geillustreerde bladzijden op een 
vlotte wijze in populaire eigentijdse schrijfstijl. Zo is hem uil een studie van 
eetgewoonten gebleken dat de gemiddelde Nederlander uil de late Middel-
eeuwen per dag vier tot zesmaal zoveel voedsel tot zich nam als vandaag de 
dag een jonge gezonde bootwerker die een voile dagtaak met zware arbeid 
doorbrengl. "Wij waren toen geen elers maar vreters". 
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Bijna de helfl van hel boekje heeft beirekking op de periode vanaf de oerlijd 
lot aan de Middeleeuwen. Het resterende deel beslaat de periode vanaf "het 
begin van onze natie" tot de huidige tijd. Aangezien hierin relatief ruime 
aandacht is besleed aan de erbarmelijke sociale leefomstandigheden in de 
19e eeuw en aan de geschiedenis van de werknemersorganisalie is er weinig 
ruimle overgebleven voor de in de inleiding gestelde doelstelling. Zo koml 
degene die geinteresseerd is in het vemuft om het gereedschap te verbeteren 
er bekaaid af. Vrijwel nergens gaat de auteur in op de produktietechniek van 
hel gereedschap en hij gaat voorbij aan het vernufl van hel ijzergielen, de 
staalfabricage, hel bankwerken, de fabricage en hel gebruik van machinale 
gereedschapswerkluigen. Wel koml het onvermijdelijke verhaal van de 
stoommachine aan de orde, waarbij de argeloze lezer misleid wordt door de 
bewering dat de door Thomas Savery in 1702 bereikte stoomdruk van 8 a 10 
almosfeer te gering zou zijn om werkelijk grole prestaties te leveren. 
Nalezing in het naslagwerk van Ch. Singer e.a. "A History of Technology" 
had de auteur voor dit uitglijden kunnen behoeden, want de bij deze 
stoomdruk ontstane hitte deed het soldeer wegsmellen en de krachl was zo 
groot dat de machine-verbanddelen scheurden. 
Prachtig dat de auteur een ingenieus schaalmodel van dr. B.J. Tideman heeft 
uitgekozen bij het illustratiemateriaal. Het oceanografisch onderzoekings-
schip Tydeman — door de auteur ten onrechte marine weerschip genoemd — 
is evenwel niet naar deze marine-ingenieur genoemd, zoals in hel bijschrift is 
vermeld, maar naar een zeeofficier onder wiens commando de eerste 
Nederlandse oceanografische werkzaamheden plaats vonden. Zo komen de 
misverstanden in de wereld. 
Aardig leesmateriaal, maar helaas geen bijdrage aan de geschiedenis van de 
techniek. 

J.M. Dirkzwager 

M.J. van Lieburg, Dokter aan de waterkant. (Rotterdam: Donia Pers 
Produkties, 1979), 159 p., ill. 

Rotterdam, 's werelds grootste haven, kan bogen op een uitstekend georga-
niseerde havengezondheidsdienst. Hoewel reeds in de 18e eeuw bepaalde 
voorzieningen werden getroffen voor 'de Arbeyders en Sackedraghers 
binnen deser Slede', vonden de belangrijksle ontwikkelingen toch plaats in 
de tweede helfl der 19e eeuw met de spectaculaire groei der haven. Er moesten 
maairegelen worden genomen met beirekking tot prevenlie'van besmette-
lijke imporlziekten (de quarantaine inrichtingen); aan vreemde zieke schepe-
lingen moest medische hulp verleend (eerst in hel Belhesda-, later in het 
Havenziekenhuis); de verontrustende toename van het aantal bedrijfsonge-
vallen leidde voorts tot verstrekkende verordeningen. Eerst was er het 
Havenreglemenl van 1846, later kwamen de Veiligheidswel (1895) en de 
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Stuwadoorswel (1914). Op het gebied van ziekte- en ongevallenverzekering 
werden vorderingen gemaakt en in 1908 kon de eersle CAO worden 
afgesloten, een primeur voor Nederland. 
Degene die in de Iwinliger jaren de ook thans nog florerende havengenees-
kundige dienst creeerde, — "uil hel niets" — was de medicus Jean Sunier 
(geb. 1891). Zowel in Nederland als daarbuiten was van een dergelijke 
bedrijfsgeneeskundige dienst nog nimmer sprake geweest. Dat zij wel 
degelijk reden van bestaan had, blijkl uit de eersle publicalies uil 1931 over 
2339 ziekiegevallen waarbij de sociale belekenis van ziekte en hel probleem 
der oudere werknemers uitvoerig onder de loupe werden genomen. 
Al deze ontwikkelingen werden in Dokter aan de waterkant zorgvuldig 
vastgelegd en met vele foto's gei'Uustreerd. 
Het boeiende van dit onderwerp is, dat het niet de geschiedschrijving van 
een bepaalde slad betrefl maar van een gezondheiszorg die door hel type 
werk, namelijk de sluwadoorsarbeid, wordt bepaald. Van Lieburg heeft de 
uitdaging van deze benadering aanvaard en is daarin voortreffelijk geslaagd. 

G.T. Haneveld 

'Teyler' 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanlei-
ding van het tweede eeuwfeest (Haarlem/Antwerpen: Schuyt & Co. NV, 
1978; ISBN 90 6097 091 8), 328 p., ill. f. 95,00. 

Dit gedenkboek dat hel 200-jarig bestaan van een van de belangrijksle 
achttiende-eeuwse genootschappen markeert, vail uileen in twee delen. In 
het eerste gedeelle (p. 1-57) zijn naasl enkele inleidingen en korte overzich-
len van de kunstverzamelingen, het penningkabinet, hel mineralogisch en 
palaeonlologisch kabinet, het natuurkundig kabinet en de bibliolheek, een 
voor de wetenschapshisloricus waardevoUe lijst van uilgeschreven prijsvra-
gen, ingezonden antwoorden, bekroningen en publikaties te vinden, bene-
vens een opsomming van directeuren van Teylers Stichting en leden van 
Teylers Godgeleerd Genoolschap en Teylers Tweede Genootschap. In het 
tweede deel zijn vier oorspronkelijke wetenschappelijke bijdragen opgeno
men. LB. Horst beschrijfl "De vroege bloei van Teylers Godgeleerd 
Genoolschap" (p. 112-118), waarna J.R. ler Molen, "De Teylers Stichting te 
Haarlem en haar 18de-eeuwse stichlingsgebouwen" (p. 119-222), en T. van 
Gestel en A.W. Reinink, "Hel 'Nieuwe Museum' van Teyler (1877-1885)" 
(p. 223-322), zeer uitvoerig ingaan op allerlei details die in verband staan 
met de bouw en de bouwgeschiedenis van Teylers Museum, Fundatie en 
Hofje. Deze naar mijn smaak te lang uitgevallen betogen zijn evenals de rest 
van hel boek fraai en rijkelijk geillustreerd. 
Hoewel reeds aan het eind van de achttiende eeuw in terugblik gesproken 
werd van 'de eeuw der genootschappen', is deze karakleristiek door historici 
voor Nederland nog onvoldoende onderzocht. Weliswaar zijn thans twee 
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inventarisaties van 18de-eeuwse genootschappen beschikbaar', zijn een tot 
de cultuurtradilie van de Republiek behorend genoolschap^ en de Rotler
damse situatie wat betrefl de natuurwetenschappen en de geneeskunde 
geanalyseerd' en is een poging gedaan de genootschappen aan de hand van 
hun natuurwetenschappelijke akliviteiten te rubriceren'', toch is een 'genoot-
schapsgeschiedenis' nog steeds een desideratum, zowel in algemeen culluur-
hislorische als in een wat engere welenschapshistorische zin. Een aanzel lot 
het eersle geefl W.W. Mijnhardt in zijn "Veerlig jaar cultuurbevordering: 
Teylers Stichting 1778- ± 1815 (p. 58-111). Voorafgaand aan een gedeiail-
leerde beschrijving van de organisalorische en bestuurlijke lotgevallen van 
de Stichting en beide Genootschappen, waarin vooral de kontlikten tussen 
de fysikotheologische benadering en de na de revolutie van 1795 ook hier 
gevestigde, vanuil Frankrijk gekomen utililaristische benadering van de 
wetenschappen lerecht veel aandacht krijgen, plaatst Mijnhardt de genoot
schappen in een algemeen cultuurhislorisch perspectief. Hij ziel de Verlich-
ting in Nederland als een chrislelijke, gekenmerkl door invloeden van rede 
en later gevoel (deugd, vooruitgang en maatschappelijk nut) en anderszijds 
het openbaringsgeloof (naluurlijke theologie, fysikotheologie). In dit per
spectief plaatst hij de geleerde genootschappen en hij koml zo tot de 
(voorlopige?) konklusie dat het relatief laat oplreden van genootschappen in 
de Republiek een gevolg was van de politieke strukluur van de Republiek en 
van hel laat weerklank vinden van religieus gei'nspireerde belangstelling 
voor de natuurwetenschappen bij de predikanten van de gereformeerde 
kerk, waar eerder in de eeuw slechts religieuze dissenters hiervoor gevoelig 
waren. Op grond van deze opvaiting koml Mijnhardt in navolging van A. 
Bonn lot een indeling in lypen genootschappen die afwijkt van die van 
Hooykaas. De laatste gaat uit van de natuurwetenschappen zelf en verklaarl 
het onlstaan van de genootschappen door de behoefte om de naluurweten-
schap in bredere kring bekend te maken. Daarde toegenomen mathematise-
ring Iheorelische kennismaking door leken steeds moeilijker maakle, ont-

1. R.P.W. Visser, "Nederlandse geleerde genootschappen in de I8e eeuw", Documen-
tatieblad Werkgroep I8e eeuw, nr. 7 (1970), p. 7-18; J.H. Buursma, Nederlandse geleerde 
genootschappen opgericht in de 18e eeuw. Een bibliografisch overzicht (Uithoorn: Discom, 
1978). 

2. H.A.M. Snelders, "Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
in de periode 1778 tot 1816", Documeniatieblad Werkgroep I8e eeuw, nr. 41-42 (1979), p. 
62.90. Zie ook idem, Het Gezelschap der Hollandse Scheikundigen (Amsterdam: Rodopi, 
1980), voor een wel erg laat voorbeeld van een eigenlijk niet-georganiseerde groep weten-
schappers. 

3. M.J. van Lieburg, "De geneeskunde en natuurwetenschappen binnen de Rotler
damse genootschappen uit de I8e eeuw", TGGNWT 1 (1978), p. 3-21 en 124-143. 

4. R. Hooykaas, "De natuurwetenschap in "de eeuw der genootschappen" ", in NG 
200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 7777-7977 (Utrecht: NG, 1977), p. 11-38 en in 
H.A.M. Snelders en K. van Berkel eds., Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin 
(Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981), p. 131-167. 
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stonden er groepen mensen die gezamenlijk of onder leiding van een lector 
de — steeds duurdere — apparatuur aanschaflen om op een 'amusante' en 
aanschouwelijke wijze elkaar en het publiek de resullalen van de natuur
wetenschappen le lalen zien. 
Of deze opvallingen elkaar uitsluiten dan wel aanvullen, is mijns inziens nog 
niet uit te maken; daarvoor moeten nog le veel genootschappen besludeerd 
worden. De bijdrage van Mijnhardt maakt 'Teyler' 1778-1978 in elk geval 
tot onmisbare secundaire literaluur voor geinteresseerden in de onlwikke
ling van de 18de-eeuwse natuurwetenschap in Nederland. 

L.C. Palm 

Flitsen uit het K.N.M.I. 125 jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Itistituut 1854-1979 ('s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1979: ISBN 90 12 
02476 5), 103 p., ill., f 25,00. 

Terecht staat in de titel van dit boekwerk 'flitsen' en niet 'geschiedenis'. 
Voor wie geinteresseerd is in hoe hel K.N.M.I. eruil gezien heeft met wal 
voor instrumenlen men heeft gewerkl, of in een aantal grepen uit de historic 
ervan en de interne strukluur, biedt het boek dankzij de talloze, zeer fraai 
uitgevoerde illuslraties veel kijkgenot. Degene die meer wil weten over de 
geschiedenis van de meteorologie of over hel maatschappelijk belang van 
goede weerberichlen, kan hier niet terecht. Zij kan het beste zelf op onder-
zoek uitgaan of le rade gaan bij de oudere literatuur die op de laatste blad-
zijde le summier wordt opgegeven. 

L.C.Pahn 

Het Botanisch Kabinet. Herbaria, Houtrerzamclingen, AquareUen en Boekcii 
uit Vier Eeuwen (Franeker: Museum 't Coopmanshus, 1980, 1981^), 110 p., 
ilL,f 10,00. 

Het museum le Franeker bezit een van de Neurenberger Ferdinand Alexander 
von Schliimbach afkomslige .xylotheek, die in 1809 aan de Franeker Acade-
mie geschonken werd. Rond deze houlverzameUng werd van 7 juH lot 4 ok-
tober 1980 een tentoonstelling georganiseerd waarin ook aandacht geschon
ken werd aan herbaria en botanische afbeeldingen afkomstig uit 17de en 
18de-eeuwse florilegia. Behalve het tentoongeslelde worden in hel boekje 
ook de lotgevallen van de xylotheken in Nederland, hun funktie en de rol 
van de hortus van de academic besproken. De geboden illustraties zijn buiten-
gewoon fraai afgebeeld en het valt daarom des te meer te betreuren dat de 
auleurs niet le rade zijn gegaan bij ervaren beoefenaars van de wetenschaps-
geschiedenis. De uit de tekst blijkende, nogal amateuristische inlerprelalie 
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van de geschiedenis had dan wellichl voorkomen kunnen worden. Het boekje 
is te beslellen bij het museum, Voorslraal 49, Franeker; lei. 05170-2192. 

L.C. Palm 

M. van Boven en S. Segal, Gerard & Cornells van Spaendonck, Twee Bra-
bantse bloemenschilders in Parijs (Maarssen: Gary Schwartz 1980), 222p., 
ill., f 35,00. 

Op hel eersle gezicht lijkt bovengenoemde publikalie wellichl misplaatst 
in deze rubriek. Een bespreking vindl echter zijn rechlvaardiging in het feit 
dat Gerard van Spaendonck (1746-1822), een vooraanslaand schilder van 
bloemslillevens, ook een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de naluur
lijke historic. AUcrcerst door zijn bijdragen aan de beroenide "VeHns du 
Roi", een serie botanische lekeningen in het bezit van de Franse koningen 
die was opgezet met wetenschappelijke oogmerken en waaraan vanaf hel 
begin van de 17e eeuw was gewerkl. Verder was Van Spaendonck verbonden 
aan het Parijse Museum d'histoire naturelle waar hij sedert 1793 als eerste 
"professeur d'iconographie" wasbelast met de opleidingvannatuurhislorische 
tekenaars. 
Als onderdeel van Van Spaendoncks oeuvre calalogus bevat hel boek 
een inventaris van diens aandeel in de "Velins". Daarbij is men er niet toe 
gekomen na te gaan of er onder de vele anonieme velijnen nog tekeningen van 
hem zijn helgeen, zoals Segal ook opmerkt, zeer waarschijnlijk mag worden 
geacht. Over Van Spaendoncks professoraal komen we helaas nauwelijks 
lets te weten. Vragen als: waarom werd deze unieke leerstoel gecreeerd, wat 
hield het onderwijs in en wat was daarvan hel effect worden niet gesteld 
of summier en inadequaal beantwoord. 
Van Boven en Segal hebben uiteraard vooral aandacht geschonken aan 
Van Spaendoncks puur artislieke akliviteiten en daarover ongelwijfeld een 
waardevoUe en in ieder geval buitengewoon fraai geillustreerde studie het 
licht doen zien. Van Spaendoncks overige werkzaamheden, in het bijzonder 
die in het Museum, komen er in dit boek echter wel erg bekaaid af 

RP.W. Visser 

J.V. Meininger en G. van Suchtelen, Liever met wercken, als met woorden. 
De levensreis van doctor Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza, 
comphtteur tegen Lodewijk de Veertiende (Weesp: Heureka, 1980; ISBN 
90 6262 2313), 176 p., m.,f 39,50. 

De auteurs van deze biografie zijn vanuit verschillende invalshoeken gein
teresseerd geraakt in de figuur van Van den Enden. Meininger verzamelde 
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gegevens over hem bij zijn onderzoek naar arisen uil de omgeving van Spi
noza, Van Suchtelen kwam Van den Enden tegen bij lelterkundig onderzoek 
rond Spinoza. Hun samenwerking heeft geleid tot een onderhoudend boek 
over deze onbekende 17e eeuwer. 
De biografie van Van den Enden vertoont heel wat leemten. Hij werd in 1602 
in Antwerpen geboren, studeerde eerst enige tijd bij de Jezuielen te Meche-
len, maar werd daar nog voor zijn prieslerwijding weggezonden. Of hij daarna 
aan een universiteit gestudeerd heeft is onzeker, maar wel staat vast dat hij 
de titel "medicinae doctor" voerde, al blijkl van zijn activiteilen op medisch 
gebied verder nauwelijks lets. Wal hij daarna precies gedaan heeft. is niet 
erg duidelijk. Vaste grond onder de voeten krijgen wij pas weer, als hij zich 
in 1644/5 in Amsterdam vestigl. Gedurende korte tijd is hij er actief als 
boekdrukker en boekhandelaar. Mislukl in het zakenleven opent hij omstreeks 
1652 in deze stad een Latijnse school, die zich succesvol ontwikkelt. Spinoza 
behoorde enige tijd tot de leerUngen van deze "paapse schoolmeester". Hij 
speelt verder een zekere rol in het culturele leven van de Amstelstad, met 
name op literair gebied. Zijn niet altijd even rechtzinnige ideeen zullen hem 
echter niet overal even populair gemaakt hebben. Aan het begin van de 
Tweede Engelse oorlog poogt hij belangstelling bij Johan de Wilt te wekken 
voor een door hem ontwikkeld nieuw soort maUe- of brandschip. Vrijwel 
gelijktijdig legt de Amslerdamse arts Pelrus Herbers de uitvinding van een 
gasgranaat, die vanaf deze schepen afgeschoten kon worden, aan de raad-
pensionaris voor. Deze uitvindingen hebben het echter niet tot toepassing 
in de praclijk gebracht. 

Ongeveer de helft van hel boek wordt in beslag genomen door Van den 
Enden's activiteilen in zijn laatste levensjaren. In 1670 vestigl hij zich, 68 
jaar oud, in Parijs, waar hij opnieuw een school opent. Hij raakl hier een 
paar jaar later betrokken bij de samenzwering van De Rohan, die ten doel 
had de regering van Lodewijk XIV omver te werpen en de republiek uit te 
roepen. Dit complot wordt voortijdig bekend en in 1674 eindigt het leven 
van Van den Enden aan de galg. 
De biografie van Van den Enden berust, naar de auteurs mededelen op 
gegevens "van eerdere onderzoekers, alsmede op enige aanwijzingen van 
onze tijgenoten" (p. 135). Veelvuldig baseren zij zich op de Memoires van 
Du Cause de Nazelle die enige tijd bij Van den Enden in Parijs inwoonde. 
Bewust hebben zij nagelaten het in Parijs berustende archiefmateriaal van het 
proces tegen De Rohan en zijn conspirateurs te raadplegen. 
Het is hun helaas ontgaan, dat dit archiefonderzoek, waarvan zij de noodzaak 
onderkennen, enkele jaren geleden door Klaus Malettke is ingesteld. In diens 
Opposition und Konspiration unter Ludwig XIV. Studien zu Kritik und 
Widerstand gegen System und Politik des franzosischen Konigs wdhrend 
der ersten Halfte seiner personlichen Regierung (Gottingen, 1976) wordt 
het complot van De Rohan uitgebreid (p. 142-210) behandeld. In dit boek 
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zijn dan ook heel wal belangwekkende gegens over Van den Enden te vinden, 
die de monografie van Meininger en Van Suchtelen aanvullen, corrigeren en 
nuanceren. Malettke vestigl met name de aandacht op zijn politieke ideeen. 
Vooral op dit terrein ook ligt, lijkt mij, de bescheiden historische belekenis 
van Van den Enden. 

A.D.A. Monna 
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