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pottenbakker de krimp belangrijk is. Bij ruimtelijke objecten veroorzaakt
immens te grote krimp spanningen in de pot die tot scheurvorming (misbrand)
kunnen leiden; een financieel verlies voor de pottenbakker. Het porositeitkrimp-baktemperatuurnomogramgeeftdusbelangrijkeaanwijzingenvoorde
keramische mogelijkheden van de verschillende klcien. Rationeel gesproken
zal een pottenbakker een kiei zoeken waarbij een lage poro.siteit bereikt kan
worden bij een lage waarde van krimp; echter porositeit en krimp zijn bij een
klei negatiefgecorreleerdefactoren: hoe kleinerdc porositeit — hoegroterde
krimp. Het probleem is diis binnen het gegeven ensemble kleien bij een
bepaaide baktemperatuur een optimum oplossing te vinden.
De voormalige baktemperatuur kan met een dilatometerbepaaldworden. Het
is zo mogelijk de veranderingen in baktemperatuur in de loop van de zeven
perioden te volgen: die van kookpotten blijft min of meer constant tussen de
1000° en 1100°C, terwiji die van het tatelgoed geleidelijk oploopt van 1000°
naar 1200°C. Tussen 1050 en 1300 wordt dezelfde klei gebruikt (Bovenste
Brunssumklei); tussen 1300 en 1350 wordt een kleilaag onder de Bovenste
Brunssumklei gebruikt. Deze klei heeft als eigenschap dat de porositeit
toeneemt (!) bij verhoogde baktemperatuur. Het produkt wordt daardoor voor
de handel onacceptabel en we hebben hier een technische reden waarom de
Schinveld-industrie tot een eind komt.
Het blijkt mogelijk de veranderingen van een technisch proces uit het verleden
te volgen en uit te drukken in moderne eenheden. De onderzoekingen,
waarvoor inmiddels een subsidie van de NederlandseOrganisatie voorZuiverWetenschappelijk Onderzoek (ZWO) is verleend, worden voortgezet aan keramiek uit de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Dorestad. Hier is materiaal uit het Duitse Rijngebied aangevoerd. Er zal zo op den duur een inzicht
verworven worden in het verloop van de keramiekindustrie in het Maas-Rijngebied. Het zal ook mogelijk worden de uiterlijk zeer op elkaar gelijkende
produkten naar bakplaats te onderscheiden, waardoor ons inzicht in de handelscontacten verbeterd wordt.
J.A. Brongers

DE DANZIGER BOTANICUS EN KOOPMAN JACOB BREYNE (16371697) EN ZIJN BETEKENIS VOOR DE HOLLANDSE PLANTKUNDE*
Jacob Breyne was de oudste zoon van een uit Brabant stammende koopliedenfamilie. Geboren en getogen in de kosmopolitische hanzestad Danzig,
•Samenvatting van een voordracht gchouden voor het Gcnootschap GeWiNa te Deventer
op 1 mei 1982.
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toonde hi j al vroeg een voorliefde voor de plantkunde. In 1649 kreeghij les in de
botanic van de aan het gymnasium van Danzig verbonden Christian Mentzel.
Mentzel organiseerde onder meer excursies in deomgeving van Danzig. In 1653
werd Breyne naar zijn oom Pieter Breyne in Leiden gestuurd om in het
koopmansvak te worden opgeleid. In de Nederlanden bezocht Breyne enige
tuinen waaronder de Leidse hortus. Vrij kort na aankomst moest hij naar
Danzig terugkeren om de groothandel in grondstoffen als verf'stoffen en
drogisterijbenodigdheden van zijn plots overleden vader, die zichzelf van
beroep "materialist" noemde, voort te zetten.
In 1678 publiceerde Breyne zijn op eigen kosten en met Hollandse materialen in
Danzig gedrukte, van fraaie kopergravures voorziene, zeer verzorgde boek in
folioformaat Exoticarum plantarum centuria. Het is opgedragen aan zijn
maecenas, de diplomaat Hieronymus van Beverningk. Deze bezat een tuin bij
zijn buiten Lokhorst of Oud-Teilingen bij Warmond. In de Centuria geeft
Breyne beschrijvingen van 168 zeldzame tot dan toe meestnietgekende, door
kooplieden, apothekers en regenten in de Nederlanden bijeengebrachte,
exotischegewassen.Dekaapfloramaakthiervan het belangrijkstedeel uit. Zijn
beschrijvingen zijn zowel naar afbeeldingen en herbariumexemplaren (hij
bestudeerde het oosters herbarium van Rauwolf en een waarschijnlijk van
MarcgrafafkomstigBraziliaans herbarium) als naar levende plant en gemaakt.
In zijn Prodromus fasciculi rariorum plantarum I (1680) en in zijn Prodromus II
(1689), in 1739 door zijn zoon, de arts Johann Philipp Breyne, nu voorzien van
een aantal nog onder Jacobs toezicht vervaardigde koperplaten opnieuw
uitgegeven, geeft Jacob Breyne de namen van ongeveer 600 in Hollandse tuinen
en herbariumcoUectiesaangetroffen uitheemse gewassen. Breyne publiceerde
een 25-tal botanische artikelen in het tijdschrift van de Academia Naturae
Curiosorum(1673& 1676).
Via deze werken en nogal wat meest recent gevonden archiefmateriaal zijn we
goed ge'fnformeerd over leven en denken van Jacob Breyne. Zo geeft het
momenteel in bewerking zijnde archief Jacob Breyne. aanwezig in de
Forschungsbibliothek Gotha, ons inzicht in de opbouw van Breyne's
contacten. Er zijn brieven te vinden van Nederlandse particuliere tuinbezitters,
van zegslieden van hem in Batavia, waartoe zijn jeugdvriend Willem ten Rhyne
behoorde, en van Europese geleerden als Mentzel en Tournefort.
Een deel van de waterverfschilderingen van de onlangs in facsimile uitgegeven
Flora Capensis^ kreeg Breyne van een van de heren zeventien van de VOC,
Johan Huydecoper van Maarsseveen. de man die met Jan Commelin de
Amsterdamse stadstuin oprichtte. Het betreft hier voorjaar 1683 in Den Haag
gemaakte copieen van in een soort schilderboek op Kaap de Goede Hoop
geschilderde afbeeldingen van planten. Het is niet uit te sluiten dat de Haagse
1. Gunn, Mary & Enid du Plessis, The Flora Capensis of Jakob and Johann Philipp
firey/if. Johannesburg, 1978. HetgaathieromeendeelvandezogenaamdeA-afbeeldingen.
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bloemschilder en organist Stephanus Cousijns de copiist geweest is.
Concluderend kunnen we zeggen dat Jacob Breyne's werk van belang is voor de
studie van het importeren van uitheemse planten in de Nederlanden aan het
einde van de zeventiende eeuw. Deze planten en vele van Breyne's
beschrijvingen k wamen later Linnaeus van pas bij het toetsen van zijn systeem.
Jos Kuijien

WAT IS ER MIS MET HET ISME?
Kanttekeningen bij een themanummer
Inleiding
"No hay opiniones sino opinantes — Er bestaan geen ideeen, maar alleen
mensen die ideeen hebben". Zou deze uitspraak Van de Spaanse levensfilosoof Miguel de Unamuno geen aardig motto zijn geweest voor het themanummer dat dit tijdschrift aan algemene termen in de wetenschapsgeschiedenis en in het bijzonder aan 'ismen' heeft gewijd?' De teneur van de
bijdragen lijkt geheel overeen te komen met de bedoeling van Unamuno's
uitspraak: ideeen leiden geen zelfstandig, bovenhistorisch bestaan, maar zijn
steeds gekoppeld aan concrete situaties en aanwijsbare individuen. Voor een
platonisch idealisme, dat ideeen wel als zelfstandige, buiten de historic
staande entiteiten beschouwt, is in de serieuze wetenschapsgeschiedenis
geen plaats (p. 3). Daar kan iedereen het mee eens zijn.
Of misschien toch niet? Is die nuchtere opvatting over de aard van
historische ideeen wel zo plausibel? Bij het lezen van de afzonderlijke
bijdragen bekroop mij het gevoel dat er met de wijze waarop over 'ismen'
werd geschreven iets niet in de haak was. Ik maak daarom, met alle respect
voor het inventariserende en baanbrekende werk dat verricht is, graag
gebruik van de in de inleiding tot het themanummer geopende mogelijkheid
tot discussie. De lezer zal overigens merken dat een deel van mijn kritiek ook
als aanvulling gelezen kan worden^.
1. Kanttekeningen bij erkende etiketlen. Natuurwetenschap en geneeskunde in de I7e en
18e eeuw. Themanummer van het Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde,
natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 5 (1982) no. I. Het citaat van Unamuno Irof ik
aan in: I.B. Cohen, The Newtonian revolution, with illustrations of the transformation of
scientific ideas (Cambridge, 1980). p. 327.
2. Hoewel in het vervolg de kritische toon zal overheersen wil ik niet onder stoelen of
banken steken dat ik het themanummer van grote waarde acht. Ik zou er bijvoorbeeld op
willen wijzen dat de door Hakfoort in zijn inleiding gemaakte opsomming van mogelijke
grensoverschrijdingen bij het hanteren van 'ismen' als analytisch hulpmiddel niet alleen

