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BOEKBESPREKINGEN
Eduard Glas, Wiskunde en samenleving in historischpenpectiefiMuiderherg:
Dick Coutinho, 1981; ISBN 90 6283 5759) 180 p., f 25,00.
Dit boek is ontstaan uit diktaten bij kolleges die de auteur geeft als decent
"Wiskunde en Samenleving" aan de T.H. Delft. In zes hoofdstukken
bespreekt Glas de relaties tussen wiskunde en samenleving in verschillende
historische periodes: de Griekse Oudheid, de Westerse Middeleeuwen, de
17e, 18e, 19e eeuw; het laatste hoofdstuk behandelt toegepaste wiskunde
vanaf ca. 1800, hierin zijn ook een aantal opmerkingen over de 20e eeuw te
vinden. Glas is primair geinteresseerd in een der twee richtingen in de
wisselwerking tussen maatschappij en wiskunde, namelijk de invloed van
maatschappelijke faktoren op de inhoud en de ontwikkeling van de
wiskunde. Voor de Griekse Oudheid zoekt hij die faktoren vooral in de sfeer
van morele en sociale oordelen die zouden doorwerken in "het ethos van de
wiskunde". Voor de Middeleeuwen ziet hij invloeden van en via religie en
filosofie; in de 17e eeuw is er de mechanistische denkwijze in samenhang met
ekonomische en sociale faktoren, in de 18e eeuw verlichting en rationalisme
en in de 19e eeuw de professionalisatie van de wetenschapsbeoefening.
In de inleiding bespreekt Glas uitvoerig de motivatie van zijn boek. Het is
geschreven vanuit een zorg over de effekten van een steeds algemener
toepassing van wiskunde in de maatschappij. Glas vat hier wiskunde heel
breed op en omschrijft het bedoelde proces ook als "beta-isering van de
samenleving". Daaronder vallen veel moderne tendenzen: uniformisatie,
standaardisatie en de gevaren daarvan, de macht gekoncentreerd in het
militair-industrieel kompleks, de mogelijkheden van manipulate die de
moderne wetenschap en technologic gebracht hebben, de bedreiging van het
voortbestaan van natuur en mens. Glas stelt dat de bespreking van deze
onderwerpen, vaak samengevat met de woorden "Wetenschap en Samenleving", op universiteiten en technische hogescholen thuishoort, maar dat die
bemoeilijkt wordt doordat ons inzicht in de wisselwerking tussen exacte
wetenschap en de samenleving beperkt is. Zijn boek is bedoeld als bijdrage
in de verdieping van dit inzicht. Hij staat daarbij een zo empirisch mogelijke
benadering voor en hij vindt die in het onderzoek naar de relatie tussen
wetenschap en maatschappij in het verleden. Zijn boek werkt die benadering
speciaai voor de wiskunde uit.
Deze vraagstelling is belangrijk, en de motivatie, zoals Glas die omschrijft, is
mij zeer sympatiek. Maar het boek valt erg tegen.
Een groot bezwaar tegen het boek is dat de direkt op wiskunde betrekking
hebbende mededelingen nogal eens onjuist of onbegrijpelijk zijn. Ik noem
een aantal voorbeelden. Glas bespreekt (p. 24) het bekende klassieke bewijs
dat de verhouding van diagonaal en zijde van een vierkant niet te schrijven is
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als een verhouding van gehele getallen. De veronderstelling dat dit wej zo
zou zijn leidt, zo geeft hij het bewijs weer, "tot een ongerijmdheid". Hij
schrijft het bewijs toe aan de Pythagoreeers en noemt het "het vroegst
bekende indirekte bewijs". Echter, even verder wordt meegedeeld dat de
Pythagoreeers zulke strenge eisen aan hun bewijzen stelden dat een bewijs
uit het ongerijmde niet toelaatbaar was (p. 25). En later (p. 33) lezen we dat
in de "atomistische school" (die blijkens de opgegeven jaartallen na de
Pythagoreeers bloeide) hoogstwaarschijnlijk het bewijs uit het ongerijmde is
ontwikkeld, en dat die bewijsvoering onverenigbaar is met het Platonisme
maar heel natuurlijk in het materialisme. Deze mededelingen zijn deels
onjuist en deels zeer aanvechtbaar, en daarbij wordt de lezer, door de
onverklaarde kontradikties, in verwarring achtergelaten.
Een tweede voorbeeld betreft Gauss en de niet-Euclidische meetkunde.
Hierover wordt meegedeeld (p. 131) dat Gauss in verband met zijn
landmeetkundig werk (de triangulatie van Hannover) begon te twijfelen aan
"de onaanvechtbaarheid van de Euclidische meetkunde". Dit omdat Gauss
toen meetkundes op een gekromd oppervlak bestudeerde en daarbij generalisaties naar n dimensies voor de hand liggend vond... "Gauss schijnt zo
inderdaad in het bezit te zijn gekomen van een niet-euclidische meetkunde"
(p. 132). Deze passage (en de opmerking op p. 170 waar niet-Euclidische
meetkunde gelijkgesteld wordt met n-dimensionale of oo-dimensionale meetkunde) is werkelijk nauwelijks anders te interpreteren dan dat de schrijver
noch van de geschiedenis der niet-Euclidische meetkunde, noch van de
betreffende wiskunde op de hoogte is. Gauss' inzicht in de gelijkberechtigdheid van Euclidische en niet-Euclidische meetkundes dateert van lang voor
zijn werk aan de triangulatie van Hannover. Meetkunde op oppervlakken
heeft te maken met geodesic en met Gauss' daardoor geinspireerde studie
der differentiaalmeetkunde, niet met niet-Euclidische meetkunde. De dimensiekwestie staat los van Euclidiciteit.
Deze passages moeten ontstaan zijn door zeer onzorgvuldige, zo niet
onbegrijpende, verwerking van secundaire bronnen. En er zijn veel meer
voorbeelden van een dergelijke verwerking te vinden: De cycloide wordt
"isosynchroon" genoemd en de bijbehorende tekening is misleidend (p. 85).
De formule K = ma zou bij Newton "in woord en in formule" "geheel"
ontbreken (p. 89), maar toch paste Newton de gravitatiewet K = fmimj/r^
met succes toe voor de berekening van planetenbanen (p. 90) — hoe anders
dan met op zijn minst een equivalent van K = ma, vraagt men zich af, maar
dat wordt niet uitgelegd. Stevin's "clootcrans" zou gekonstrueerd zijn
"kennelijk met de bedoeling een perpetuum mobile te construeren" (p. 83)
— integendeel, Stevin beschouwde de clootcrans in een bewijs dat uitging
van de onmogelijkheid van het perpetuum mobile.
Naast feitelijke onjuistheden zijn er passages, die hoewel feitelijk juist,
onbegrijpelijk moeten zijn voor iedere lezer die niet al op de hoogte is van
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waar het om gaat — een voorbeeld hier is het stuk "De eenheid van de
Wiskunde" (p. 131-136).
De onbetrouwbaarheden in de wiskundige gedeelten maken het moeilijk
vertrouwen te hebben in de passages over filosofie. kultuurgeschiedenis en
sociale geschiedenis. Dat vertrouwen wordt ook ondergraven door passages
die werkelijk onserieus zijn. Uitspraken als: de Grieken gaven getallen "op
de meest knullige wijze weer met behulp van letters" (p. 24), of: de Hindoes
"rekenden er echter lustig op los" (p. 59), of: "Volgens Archimedes is geen
methode te min, hoe aanvechtbaar, absurd en materieel ook" (p. 36), maken
periodes en personen tot karikaturen.
En deze onserieusheid geldt niet alleen randzaken. Over de relatie tussen
Plato's politieke en zijn wiskundige ideeen schrijft Glas: "Plato's politieke
ideaal (dat zelfs voor die tijd reactionair genoemd kan worden) volgt dus uit
zijn theorie over de wiskunde ontwikkeling. Wie de omgekeerde weg —
Plato's filosofie van de wiskunde berust op zijn politieke instelling — van de
hand wijst is een fatsoenlijker mens dan ik" (p. 31). Voor de tussen
gedachtenstrepen geformuleerde stelling voert Glas werkelijk geen ander
argument aan. Het valt dan toch wel erg moeilijk de redenering serieus te
nemen.
Toch betreft dit een centraal punt in Glas' betoog, en dat leidt mij tot een
bezwaar tegen het boek dat dieper ligt dan de tot nu toe genoemde. Zoals
hierboven is aangegeven is de motivatie van het boek vooral gelegen in zorg
over de effekten van het gebruik van wiskunde op de maatschappij. Men zou
nu verwachten dat een behandeling in historisch perspektief van wiskunde
en samenleving veel nadruk op deze effekten zou leggen. Dat is echter niet
zo, ze komen nauwelijks aan bod; de auteur is vrijwel uitsluitend geinteresseerd in de invloed, omgekeerd, van maatschappelijke faktoren op de
wiskunde. Hoe sluit deze zeer specifieke belangstelling aan bij de genoemde
motivatie? Glas legt die verbinding met een argument dat ik als volgt kan
samenvatten: het is van belang aan te tonen dat wiskunde door maatschappelijke faktoren beinvioed wordt, omdat daarmee een gevaarlijk idee
ondergraven wordt. het idee namelijk dat wiskunde een autonoom wetensgebied is dat zich onafhankelijk van zijn sociale context ontwikkelt, dat de
wiskunde een fenomeen van het zuivere denken is, en dat daarom de waarde
van de wiskunde niet ter diskussie staat. Dat idee is gevaarlijk omdat het een
diskussie blokkeert over de maatschappelijke waarde en funktie van de
wiskunde. Die diskussie is echter hard nodig omdat de maatschappelijke
effekten van het bestaan en het gebruik van de wiskunde zeer problematisch
zijn geworden.
Mijn belangrijkste bezwaar tegen het boek betreft de rol die dit argument in
de opzet ervan speelt. Het is namelijk zo dat in de geschetste gedachtengang
het niet belangrijk is hoe wiskunde door maatschappelijke faktoren beinvioed wordt — men hoeft niet alleen aan te tonen dat die invloed er is. En

138
dat is dan ook wat we de schrijver zien doen in dit boek: hij tracht ons te
overtuigen dat die invloed er (in elk geval vroeger) wel geweest moet zijn. Hij
doet dat door aan te tonen dat er tendenzen in de wiskunde zijn die niet
alleen door binnen-wiskundige ontwikkelingen te verklaren zijn; er moeten
dan dus ook faktoren van buiten werken en het is zeer plausibel dat dat
sociale of sociaal bepaalde faktoren zijn. De afsluiting van het vijfde
hoofdstuk is een goed voorbeeld van deze redeneerwijze. Glas konkludeert
dat "de wiskunde essentieel niet als een fenomeen van het zuivere denken
kan worden beschouwd maar slechts kan worden begrepen in haar connecties met de werkelijke materiele wereld" (p. 137). Hij baseert die stelling op de
overweging dat de geschiedenis van de wiskunde wel "uiterst plausibel"
maakt dat in de preformele fase in het ontstaan van wiskundige begrippen
"alleriei maatschappelijke faktoren een rol kunnen spelen" en dat de
grondslagen-problematiek fundamenteel onbeslisbaar is, zodat bij de keuzen die men daar maakt ook sociale faktoren zullen meespelen.
Hier wordt dus alleen bewezen dat er (waarschijnlijk) maatschappelijke
invloed op de wiskunde geweest is. Over de feitelijke processen van
beinvloeding lezen we in het boek zeer weinig. Dat is, gezien het hierboven
geschetste argument ook niet nodig: alleen het aantonen van het bestaan van
die invloed is nodig om de opvatting-van wiskunde als louter een fenomeen
van het zuivere denken te ondergraven, en daarmee de diskussie over
wiskunde en samenleving open te breken. Dit programma geeft aan het boek
een karakter van geladenheid en vaagheid tegelijk dat ik als een groot
bezwaar ervaar. Door die geladenheid en vaagheid schiet het boek overigens
ook aan het doel voorbij: de al overtuigde lezer krijgt weinig grijpbare
informatie; de nog niet overtuigde lezer wordt tegen de haren in gestreken en
stelt zich dus nog kritischer op, en de tekst vertoont te veel technische
zwakheden om kritische lezers te overtuigen.
De geschetste vraagstelling is overigens niet specifiek voor "Wiskunde en
Samenleving"; ook in de literatuur en het onderwijs over "Wetenschap en
Samenleving" in het algemeen wordt de vraag naar sociale beinvloeding wel
aan de orde gesteld met het doel een te autonome wetenschapsopvatting te
ondergraven en daarmee het belang van "W&S" te benadrukken. Ik betreur
dat; de diskussie is achterhaald en zinloos en doet W&S geen goed.
Voor wetenschapshistorici is de vraag of er sociale factoren zijn die de
wetenschapsontwikkeling beinvloeden eigenlijk wel achterhaald. Het is
natuurlijk moeilijk om ingeburgerde termen als "intern" en "extern" kwijt
te raken, maar in feite hebben historici de vraag al met ja beantwoord en het
gebied verdeeJd: er is een specialisme, sociale geschiedenis van de wetenschap, waarin onderzocht wordt hoe de processen van beinvloeding verlopen. Geschiedenis van de Wiskunde gaat hierin, zij het met wat vertraging,
mee, zie bijvoorbeeld de bibliografie in het recente boek H. Mehrtens ed.,
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Social history of nineteenth century mathematics (Hazel enz.: Birkhauser,
1981).
Het gebruik van het argument dat wetenschap door sociale faktoren
beinvioed wordt lijkt mij, als verdediging van W&S, zinloos en onhandig.
Argument en konklusie liggen op geheel verschillend vlak. De tegenstander
van W&S die zich het autonomie-argument ontnomen ziet zai heus wel een
nieuw argument vinden. En dat geldt in zekere zin ook omgekeerd: stel dat
plotseling bewezen zou worden dat er geen sociale faktoren in de wetenschapsontwikkeling meespelen (of dat ze omstreeks 1900 verdwenen zijn —
de meest aangehaalde voorbeelden stammen immers uit lang vervlogen
tijden: oudheid, 17e eeuw), zou er dan minder noodzaak zijn voor W&Saktiviteiten? Nee natuurlijk, want de eerste motivatie van die aktiviteiten,
zorg over de effekten van wetenschapsbeoefening, blijft bestaan.
Het argument doet meer schade dan goed aan W&S en aan de onderlinge
relatie van wetenschapsgeschiedenis en W&S. En dat is jammer want die
relatie is heel waardevol. De sociale geschiedenis van wetenschap toont aan
dat belangstelling voor de maatschappelijke context, soms direkt geinspireerd door een W&S-vraagstelling, heel stimulerend werken kan. Er zijn
positieve ervaringen met een historische aanpak van of historische komponenten in W&S-onderwijs. Er is de laatste tijd ook een tendens waarneembaar om vanuit W&S onderzoeksprojekten te ondernemen met sterke
historische komponenten. Ik geloof dat dat belangrijke en positieve ontwikkelingen zijn. Voor wetenschapsgeschiedenis kan een nieuwe inspiratie
vanuit de W&S-problematiek heel stimulerend werken. En voor W&S kan
het kontakt met een vakgebied als wetenschapsgeschiedenis, waar een
langere onderzoekstraditie bestaat, zeer nuttig zijn. Het besproken boek
vormt echter geen positieve bijdrage aan de versteviging van de relatie tussen
wetenschapsgeschiedenis en W&S.
H.J.M. Bos
G.J. Hallewas, De gezondheidszorg in Suriname (2 din.; Meppel: Krips
Repro, 1981) 336 p., dl. 2 ongepag., ill.
De schrijver van dit proefschrift was districts-arts in Suriname, toen hij het
heel niet kinderachtige plan opvatte de gezondheidszorg van dit land te
beschrijven. In zijn opzet is hij zeer wel gestaagd. Het resultaat van zijn zeker
niet geringe inspanningen is een lijvig proefschrift, dat zonder bijlagen reeds
meer dan 360 bladzijden telt en dat, als men niet valt over uitdrukkingen als
"planmatige ontwikkeling" (p. 173) en "functies creeren" (p. 85) heel goed
leesbaar is. Dank zij de fraaie pentekeningen van Thea M. Rubenstein oogt
het bovendien uitstekend. Voor alwie zich wenst te verdiepen in de
gezondheidszorg van een door Nederland wellicht wat vroeg prijsgegeven
derde-wereld-land, vormt dit boek een waardevolle handleiding en het is dan
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ook te betreuren dat de auteur het niet van een personen- en zakenregister
heeft voorzien.
Aangezien de huidige situatie, zoals de auteur met recht stelt, slechts uit zijn
historische ontwikkeling kan worden begrepen, bevat deze dissertatie een
overzicht van de geschiedenis van de gezondheidszorg in Suriname. Het is
vooral dit historische gedeelte, dat op deze plaats de aandacht verdient.
De schrijver heeft de medische geschiedenis van Suriname in drie tijdvakken
verdeeld. Hoofdstuk IV behandelt de periode van omstreeks 1750 tot 1879,
hoofdstuk V die van 1879 tot 1949 en hoofdstuk VI de tijd na 1949. Deze
periodisering vermag de lezer niet geheel en al te overtuigen. In zijn inleiding
schrijft Hallewas (p. 4) dat de periode voor 1879 wordt gekenmerkt "door
een gezondheidszorg waarin de overheid aanvankelijk [curs, van A.H.M.K.]
geen rol speelde". In de samenvatting (p. 310) leest men dat het de komst
van de eerste geneeskundig inspecteur is geweest, die anno 1879 een nieuwe
periode inluidde. Op p. 85 kan men echter vinden dat het de wet — elders
verordening — van 1879 was. die de plaats van de caesuur bepaalde. Hoewel
er zeker enig verband bestaat tussen de genoemde feiten, kunnen deze toch
hoogstens dienen ter indeling van hoofdstukken, niet van tijdvakken. Zulks
geldt temeer omdat bij herlezing van het boek de indruk ontstaat dat het
vooral de komst van de militair-geneeskundige dienst is geweest, die het
aanzicht van de gezondheidszorg in het laatste kwart van de achttiende eeuw
veranderde.
Men krijgt de indruk dat de auteur het zo moeilijke vraagstuk van de
periodisering enigszins heeft onderschat. Wellicht had een nader bronnenonderzoek hem in dezen van nut kunnen zijn; voor de oudere geschiedenis
baseert hij zich vrijwel uitsluitend op het West-Indisch Placcaatboek en het
G.B., een bron die bij gebrek aan een sigle niet kan worden geidentificeerd.
Voor het overige haalt Hallewas artikelen van Van der Kuyp en Karbaat
aan. Het materiaal dat zich op het Algemeen Rijksarchief bevindt, heeft de
schrijver, voor zover na te gaan, niet benut.
Een tweede voordeel van een uitgebreider bronnenonderzoek was waarschijnlijk geweest dat de schrijver zich niet had behoeven te beperken tot een
opsomming van reglementen, placcaten en instructies. Het beeld dat hieruit
ontstaat, draagt nauwelijks bij tot een beter begrip van de huidige toestand.
Het bewijs voor deze stelling levert Hallewas zelf: in zijn slotbeschouwing (p.
310 en volgende) deelt de schrijver mede dat hij er niet in is geslaagd de
geleidelijke sterftedaling gedurende de afgelopen eeuw te verklaren. Het
was hem, zo schrijft hij, niet mogelijk deze te correleren "aan bepaalde
gebeurtenissen".
Was de auteur bekend geweest met de denkwijzcn van een andere tropenarts, J.A. Verdoorn, dan had hij de sterftedaling waarschijnlijk wel
kunnen verklaren. Deze wordt immers bepaald door het gezondheidswezen
"als functionele relatie tussen de gezondheidszorg en de integratie van die
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zorg in het cultuurpatroon van de bevolking als geheel"'. Juist het medischhistorisch onderzoek geeft aanknopingspunten om deze stelling verder uit te
werken. Verdoorn zelf heeft dat bewezen met zijn onderzoek naar de
sterftedaling die zich rond 1880 te Amsterdam inzette.
A.H.M. Kerkhoff
1. J.A. Verdoorn. Verloskundige hulp voor tte inheemse bevolking van Nedcrlandsch
Indie ('s-Gravenhage. 1941), Zie ook J..A. Verdoorn. Volksgezondhcid en sociale ontwikl<ctmg (Utrecht, enz., 1965).

Deutsch-Niederldndische Beziehungen in der Medizin des 17. Jahrhutukris.
Vortrage des Deutsch-Niederldndischen Medizinhistorikertreffens 1981.
M.J. van Lieburg en R. Toellner, eds. (Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot
de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen 7; Miinstersche Beitrage zur Geschichte und Theorie der Medizin 17; Amsterdam:
Rodopi, 1982;'iSBN 90 6203 594 9) 108 p., ill., f 25,00.
Seit zehn Jahren, beginnend mit dem Sommer 1971. trafen sich niederlandische Medizinhistoriker unter Fiihrung von Prof. G.A. Lindeboom und
deutsche unter dem Patronat von K.E. Rothschuh abwechselnd in einem
Orte des einen oderanderen Landes, auf deutscherSeite anfangs in Miinster,
spater auf dem WasserschloB Wetbergen.
Zur Feier des ersten Dezennium dieser alljahrlichen Zusammenkiinfte ist
eine gemeinsame Schrift erschienen, die wegen der Thematik ihrer Vortrage
und zukiinftigen Arbeitsvorhaben besondere Aufmerksamkeit verdient. Die
Einfiihrung durch W. Veltheer: "Ainorfortia, urbi et orbi. (Medizin-)
historische Betrachtungen" macht den Leser mit dem Tagungsort in seiner
historischen Bedeutung — z.B. mit dem Hessenweg, der nach Deutschland
fiihrte — und seiner wundarztlichen Gilde, sowie ihrem Versammlungsraum
in der ehemaligen Stiftskirche "Sint-Joris" bekannt.
Mit dem Vortrag von R. Toellner: "Die Bedeutung der niederlandischen
Universitaten fiir die Medizin in Deutschland im 17.Jahrhundert" wird ein
besonderer Zeitraum angesprochen. Die Niedcrlande erreichten damals eine
geistige Vormachtstellung in Europa, die frei zu leben, frei zu denken und
frei zu publizieren gestattete. Den niederlandischen Universitaten war die
Vermittlung aller Lehren von Galilei liber Bacon und Harvey bis Descartes
moglich. Vor allem von den Auseinandersctzungen mit Cartesius wird
angenommen, dalJ sie weit nach Deutschland hineingewirkt haben. Uberdie
Art und Weise der Auswirkung fehlen noch Unterlagen, jedoch lassen sich
durch das Studium von F. Trevisani (1981) gewisse Aufschliisse gevvinnen.
Der Vorlragende halt dessen neue Veroffentlichungen fiir einen wertvoUen
Beitrag zur Zeitgeschichte der damaligen Medizin und schlagt ein Studium
der Geschichte der Universitaten und Hohen Schulen in nordwestdeutschen
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Raum vor. Dabei wird besonders auf die Bedeutung von Dissertationen als
wichtigste literarische Zeugnisse wissenschaftlicher Arbeiten der Zeit hingewiesen.
Frau A.M. Luyendijk-Elshout sctzt sich sodann mit der Frage der Beziehungen des GroBen Kurfiirsten (von Brandenburg, 1620-88) zur hollandischen Medizin auseinander. Diese Helen iiber die neostoizistischen und
staatspolitischen Lehren von Justus Lipsius (1547-1606) und den Hof seines
Onkels, des Generalstatthalters in den Niederlanden, Friedrich Heinrich
vonOranien-Nassau (1584-1647). Dessen Leibarzte waren "richtige Galenisten mit Clystier. Aderlass und Theriak". Von 1634-38 war der junge
Kurprinz in den Niederlanden. Acht Jahre spater kehrte er dorthin zuriick,
um die Tochter seines vaterlichen Freundes zu ehelichen. Wahrend die ihm
bekannt gewordenen Arzte wenig Eindruck auf ihn machten, schatzte er
spater Cornelis Bontekoe (1640-85) und dessen Teekuren sehr. Dieser hatte
1682 in Hamburg eine Praxis aufgemacht und dem GroBen Kurfiirsten ein
Traktat gewidmet, das sich mit dem sogenannten Annus climactericus
beschiiftigte und bevvies. daB es dieses "Mordjahr" im Alter von 63 oder 81
Jahren nicht gabe. Nach Bontekoes Tod wurde Theodor Craanen (1621-90)
an den Brandenburgcr Hof berufen. Er war ein ausgesprochener .Anhanger
von Descartes.
M.J. van Lieburg untersuchte die medizinischen Publikationen an der
Universitat Leiden seit Erscheinen der umwalzenden Schrift von William
Harvey iiber die Entdeckung der Herzbewegung bei Tieren. In der Zeit von
1654-88 wurden ungefahr 800 Dissertationen nachgewiesen, von denen 206
sicher von deutschen Studenten verfaBt waren. Vorher, ab 1610 bis 1654
sind akademische Disputationen und Dissertationen "Stiel'kinder des Bibliothekwesens" in Leiden gewesen. Die meisten deutschen Studenten
stammten aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Ostfriesland, Rheinland,
Westfalen, Hessen und der Pfalz. Es ist. wenn man die von K.E. Rothschuh
entwickelte Betrachtungsart zugrunde legt, nicht zu iibersehen, daB die
deutschen Studenten bei ihren medizinischen Promotionsarbeiten sowohl
an der Priifung der Herzlcistung und der Tatigkeit der GefaBe als auch
der Lunge wissenschaftlich beteiligt waren. Dabei bleibt offen, welchen
Anteil die akademischen Lehrer an diesen Problemstellungen hatten.
W. Eckart untersucht in seinem Vortrag zunachst die niederlandische
Buchdruckerleistung und ihre Aufnahme in Deutschland des 16.-18. Jahrhunderts. Auf einer Kurve, die von Jahre 1564 bis 1765 reicht. ist nach den
Angaben von G. Schwetschke (1804-81) zu sehen, daB das wissenschaftliche
Buchangebot auf deutschen Messen zahlenmaBig schwankt und natiirlich
zwischcn 1630 und 1645 stark abflillt. Den geringsten Abfall zeigen die
philologischen und medizinischen Biicher. Aus Tabelle 2 geht hervor, daB in
demselben Zeitraum von 130.000 Buchtiteln 11.000 in den Niederlanden
gedruckt wurden, das sind 8,5%. Dieser Anteil wuchs mit gewissen Schwan-
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kungen bestandig an. Was die Druckorte angeht, so hat Antwerpen, gefolgt
von Amsterdam und Leiden, die hochste Buchdruckleistung. Das andert
sich aber 1579, als nach Vereinigung der 7 nordlichen Provinzen die
spanische Pressezensur in den siidlichen sich massiv auswirkt. Fiir den
medizinischen Blickpunkt fiihrt Eckart den Sortimentskatalog des Niirnberger Verlegers W.M. Endter (1653-1723) an. Dieser hatte auf Grund familiarer Beziehungen zu den Niederlanden den Hauptvertrieb der wissenschaftlichen, medizinischen Schriften iibernommen. Dabei rangierte Amsterdam
vor Leiden und Den Haag. Bei 720 medizinischen Werken wurde Latein
(90,4%), Franzosisch (4,5%), Deutsch (3,8%) und Niederlandisch (1.2%)
verwendet.
J. Geyer-Kordesch: "Deutschsprachige Biicher aus Holland: Medizinische
Kontroversen und ihr Publikum in Deutschland 1680-1730". Anfangs wird
die Frage gestellt, welchen EinfluB der Pietismus auf die theologischen Laien
und damit auch auf die Arzte hatte. Eine Lesebereitschaft war in alien
Standen des 17. Jahrhunderts vorhanden und machte es moglich, daB auch
wissenschaftlich-medizinische Arbeiten auf den Biichermarkt kamen, wie
die Messekataloge von Frankfurt und Leipzig zeigen. Christian Thomasius
(1655-1728) setzte sich in seinen "Monatsgesprachen" sehr fiir deutschgeschriebene Medizinbucher ein und stellte dabei die Ubersetzungen von
Blankaart, Bontekoe und Overkamp besonders heraus, da sie inhaltlich
Neues brachten, namlich die Bereitschaft universitar gebildeter Arzte, die
Medizin auch den Laien zugangig zu machen. Uber die Medizin wurden die
Leser auch mit dem Cartesianismus bekannt. Das bedeutete einen Angriff
auf das Weltverstandnis religioser Kreise, denen die deutschen Arzte J.S.
Carl, J.C. Dippel und Ch.F. Richter zuzurechnen sind. Sie wandten sich
gegen die Forderung. den Menschen allein nach KausalgesetzenderMaterie
zu behandeln. — Es werden also in dem Vortrag medizintheoretische
Entwicklungen aufgezeigt.
E. Puschel
F.A. Sondervorst, Geschiedenis van de geneeskunde in Belgie (Brussel:
Elsevier, 1981; ISBN 90 10 04105 0) XII -l- 316 p., ill.
In dit levendig geschreven boek behandelt de vermaarde Leuvense medischhistoricus professor Sondervorst de ontwikkeling van de geneeskunde in
Belgie van de vroegste tijden af tot op heden. Deze ontwikkelingsgang heeft
hij willen schetsen tegen de achtergrond van de politieke en sociale
geschiedenis van zijn land, waarbij hij tevens in het oog heeft willen houden
wat zich in de omgevende landen in grote lijnen op medisch gebied heeft
afgespeeld. Zowel wetenschappelijke als maatschappelijke aspecten van de
geneeskunde komen aan de orde en bepaald niet gering is het aantal der
medici dat de schrijver ten tonele voert.
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Sondervorst is er op bewonderenswaardige wijze in geslaagd, een enorme
hoeveelheid informatie overzichtelijk gerangschikt in een over het algemeen
prettig-leesbare vorm te presenteren. De leesbaarheid neemt echter wat af in
de hoofdstukken die de 19de en de 20ste eeuw behandelen; sommige
bladzijden hiervan bevatten weinig meer dan nainen van verdienstelijke
artsen met hun jaar van geboorte en overlijden. Zulke gegevens bieden
misschien Belgische lezers de mogelijkheid om plaatselijke, landelijke en
Internationale bekendheden in een bepaald kader te plaatsen. NoordNederlanders zullen daarvoor minder belangstelling hebben.
Zowel voor artsen als voor niet-medici geeft dit boek een goede samenvatting van zo'n twintig eeuwen geneeskunde, meer in het bijzonder in Belgie.
Ook zij die zich al wat langer met de geschiedenis der geneeskunde bezig
houden, zullen er interessante en nog weinig bekende bijzonderheden in
kunnen aantreffen. Dit boek voorziet duidelijk in een behoefte, want een
algemeen overzicht van de geschiedenis der Belgische geneeskunde ontbrak
tot dusver geheel, wanneer we afzien van Broeckx' Essai sur I'histoire de la
medecine en Belgique avant Ic XlXeme siecle uit 1837.
Het bevat zeer veel illustraties, voor het merendeel portretten: dit laatste is
wel in overeenstemming met de ruime aandacht die aan individuele medische persoonlijkheden wordt gegeven. Bepaald nuttig is voor wie op eigen
houtje dieper in deze materie wil doordringen. de paragraaf over documentatiebronnen aan het eind van het laatste hoofdstuk. Een biografisch
register, een uitgebreide en verzorgde bibliografie en een alfabetisch register
besluiten het goed-uitgegeven werk.
Het zij van harte aanbevolen, niet in het minst aan Noord-Nederlandse
lezers die over het algemeen maar slecht geinformeerd zijn over de geschiedenis van een land, waarmee het onze toch van oudsher zo nauw is
verbonden.
D. de Moulin
Paul van Dijk, Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen. met medewerking van Hanneke Winterterp (Deventer: Uitgeverij Ankh Hermes, 1981;
ISBN 90 202 5057 4) 224 p., ill., f 58,00.
Dit boek maakt deel uit van een serie boekwerken van dezelfde schrijver
waarin hij omvang en inhoud der gehele niet-officiele geneeskunde tracht te
inventariseren en te bespreken.
Sinds, na 1865. eenheid in medisch-pharmaceutischeopleidingzich doorzette. doken alle verdere onofficiele gangbare geneeswijzen, methodieken,
middeltjes en recepten onder in een meer of minder openlijk dan wel geheim
circuit. De sehr. acht dit ten onrechte en meent dat selectief gebruik van veel
overgeleverde volkswijsheid positief zou meewerken aan 's mensen welbevinden. Door meer zelfhulp en zelfmedicatie en meer inspelen op zelfvcr-
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trouwen in gezondheidzorg zou het te driftig inschakelen van het hulpstation "de huisarts" als ziektebestrijder worden afgeremd ten voordele van
lijder en arts tesamen.
Sehr. maakte een uitgebreide litteratuurstudie, daarbij uit zeer gevarieerde
bronnen puttend. Zeer van pas kwainen hem de geschriften van Van Andel,
De Cock en Bakker. Ref. miste Wayland D. Hands Magical Medicine (19S0).
Deze amerikaan leerde nog wel speciaai nederlands om Bakkers Volksgeneeskunde in Waterland te kunnen lezen. De naam Broekman moet zijn
Braekman. M.deWaalschreefookoverD/>/en/n^«' Volksgeneeskunde. Daems
schreef meer dan zijn voortreffelijk Boek der medicinen. Ten onrechte
ontbreekt ook Prof. W.C. de Graaffs Geneeskruiden door de eeuwen keen
(1951). Als tweede bron stonden hem maar liefst 30.000 spontaan ontvangen
reacties op een televisievoordracht ter beschikking; een ware massale biecht
tegenover een artsfiguur op distantie!
TerwijI het tweede gedeelte van het boek voornamelijk uit lijsten met Recepten,
Volksgeneeskundige plantennamen en Producten (klimop (Prospan) tegen
kinkhoest ontbreekt) bestaat, worden in het eerste gedeelte de verschillende
aspecten van de Volksgeneeskunst belicht.
De wortels liggen deels in overgeleverde ervaringswijsheid deels in magie en
mystiek. Onze officiele geneeskunde-kunst is in laatste instantie ook een
vrucht van deze oerstam. De physisch-chemisch werkzame middelen werden
dikwijls gebruikt in magisch-mystieke verpakking, die soms zo onontbeerlijk geacht werd dat het wezenlijke middel tenslotte een irrationeel gebruik
ten deel viel. De ziekteconcepten: sympathieleer, signatuurleer, wormenconcept en vooral humoraalpathologie vormen afzonderlijk dan wel in overlapping het fundament van vele behandelingen. Eenmaal officieel erkende,
gangbare medische wetenschap uit klassieke dan wel latere bronnen handhaafden zich als gefossiliseerde relicten. Verloskunde en vrouwenziekten
leveren een rijke bron van volksgeneeskunst en zijn een hoofdstuk apart.
In het hoofdstuk Geneesmiddelen en Geneesmethoden worden een kleine
dertig aspecten van Bezweringsformules tot theriak en terra sigillata besproken. Deze laatste substantie, met Leids stempel voorzien, kan sehr. zo hij wil
in het Boerhaavemuseum aanschouwen. Het was onze steun, als bolus alba,
in oorlogstijd! Even nuttig als folia digitalis (titr.), scilla maritina, extr.
hydrastis, tinct. Valeriana, thee, secale en de salicyl, al kwam de laatste niet
meer als wilgenbast in aanmerking.
Stellig voor historisch geinteresseerde medici maar niet minder voor andere
artsen en voor pharmaceuten biedt dit boek bezinningsstot', gezien de
physisch-chemische, de psychologische en de enorme placebo-effecten die
zich i n d e volksgeneeskunst (niet -kunde) aandienen. Onontkoombaar zaI
dan ook volgen discussie over de grenzen tussen ontijdigalarmeren en tijdig
inschakelen van de officiele, en niet van de "gedoogde" (alternatieve)
geneeskunst. De huidige huisarts mag als magisch medicijnmeester ont-
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troond zijn, men zal hem niet kunnen missen, al kan men zich verbazen over
het mensdom dat hem eisen stelt over opening van zaken, terwijl het zich
blindelings en commentaarloos aan kruidkundigen, magnetiseurs en iriscopisten toevertrouwt. Mystiek wint het en nog dikwijls het placebo-effect
daarbij. Ook sehr. huivert voor de kwakzalvers als gehonoreerde fraudeurs.
Het trekken van de lijn tussen gerechtvaardigde zelfmedicatie en het
mi kennen van de tijdslimiet zijn zaken waarmede iedere arts op zijn tijd
wordt geconfronteerd.
De presentatie is keurig, de tekst welverzorgd. Ruim 230 atbeeldingen, een
waar prentenboek, willen doelbewust de totaalsfeer van vroeger geneeskundig handelen en de entourage er omheen oproepen. De hierbij aangebrachte
groenkleuring accentueert acceptabel, maar is in de tekst (p. 78-83) misplaatst. De omslagafbeelding hoort in het werk zelve voor te komen; er
wordt naar verwezen! Met de slotzin daarop: "een uitgebreid, wetenschappelijk, maar ook speels en humoristisch standaardwerk" kan ref. het
globaal genomen eens zijn.
J.H. Sypkens Smit
A.J. Kox, M. Chamalaun ed.. Van Stevin tot Lorentz. Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers (Amsterdam: Intermediair, 1980; ISBN 90
6434 009 9) 238 p., ill., f 34,75.
In dit werk zijn achttien biografieen van Nederlandse beoefenaren der
natuurwetenschap bijeengebracht. Gezamenlijk bestrijken ze de periode
1575-1925. Ruim dertig jaar geleden. in 1948, verscheen een boek van
globaal dezelfde opzet, geschreven door G.C. Gerrits, met als titel Grote
Nederlanders bij de opbouw der natuurwetenschappen. Omstreeks dezelfde
tijd, in 1946 om precies te zijn, kreeg R. Hooykaas de eerste leerstoel in de
geschiedenis der natuurwetenschappen in Nederland. Dat betekende een
mijipaal voor de beoefenening der wetenschapsgeschiedenis in hetzelfde
land. Van Stevin tot Lorentz is een tastbaar bewijs van de gestadige groei die
het vak sindsdien heeft gekend. Het is niet door een amateur-historicus
geschreven, maar door diverse auteurs, merendeels professionele wetenschapshistorici. De bijdragen tot de bundel verschenen eerder in het
weekblad Intermediair en richten zich op een groot publiek. Het notenapparaat is beperkt en de auteurs bepalen zich in het algemeen tot het kundig
samenvatten van eigen of andermans werk. De afzonderlijke artikelen zijn
daarom zowel leesbaar als verantwoord.
Naast de biografische aanpak kent de bundel twee gezichtbepalende uitgangspunten. De eerste, de beperking tot Nederlandse wetenschappers, lijkt
willekeurig. Er zijn geen onoverkomelijke bezwaren om in gedachten de
beschreven wetenschapsmensen naar een ander cultuurgebied te verplaatsen. Weliswaar zullen wat biografische details moeten worden aangepast.
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maar aan de beschrijving van hun wetenschappelijke werkzaamheid zal niets
veranderen. Althans, dat is het beeld dat de bundel in zijn totaliteit oproept.
De aangesneden thema's — mechanisering, de omwenteling in de scheikunde en het winnen van Nobelprijzen, om er enkele te noemen — zijn niet
specifiek Nederlands. Komt dit misschien voort uit de overtuiging dat het
conceptueel-inhoudelijke en dus Internationale aspect van wetenschap bij de
geschiedschrijving in alle gevallen en dus ook als het gaat om de wetenschap
in een bepaald cultuurgebied, voorop dient te staan? Hoe dan ook, de facto
vormt dit een tweede uitgangspunt van de bundel: wijdere, sociaal-culturele
aspecten (zoals de toepassing van wetenschap. wetenschap als culturele
factor, de ontwikkeling van het beroep wetenschapper) worden niet op
structured wijze in het geschiedverhaal betrokken. Het is mogelijk en ook
zeker te verdedigen, dat de samenstellers vanwege de biografische opzet of
om andere praktische redenen voor deze beperking hebben gekozen. Echter,
principled gezien lijkt me een verantwoorde geschiedschrijving die zowel
nationaal als conceptueel is. onmogelijk'.
Van Stevin tot Lorentz is een goede aanzet tot een nog te schrijven
overzichtswerk van de geschiedenis der Nederlandse natuurwetenschap. Het
is te hopen dat daarin de sociaal-culturele aspecten van wetenschap een
grotere en meer systematische plaats krijgen ingeruimd.
C. Hakfoort
1. Voor een verdediging en nadere uiteenzetling van deze stelling, zie mijn "Geschiedschrijving van de Nederlandse wetenschap: de verruimende beperking". te verschijnen in
Theorelische geschiedeni.s 10 (1983).

H. Terpstra, Friesche Sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en
aanverwante welenschappen door de eeuwen heen (Franeker: Uitgeverij T.
Wever B.V., 1981; ISBN 90 6135 3238) 446 p., ill.
Dit prachtige boek, groot in-folio, werd uitgegeven ter gelegenheid van het
200-jarig bestaan van het Planetarium van Else Eisinga te Franeker. Chriet
Titulaer in het voorwoord karakteriseert het als het levenswerk van
Terpstra, de huidige conservator van het Planetarium. Het boek vertelt in
woord en beeld wat in de loop der eeuwen in Friesland en door Friezen werd
gepresteerd, niet alleen op het gebied van de astronomic, maar ook in die
wetenschappen die er nauw mee verbonden zijn, als wiskunde, landmeetkunde, natuurwetenschap, zeevaartkunde en meteorologie. Terpstra noemt
zijn werk "een poging om de geschiedenis van de Friese sterrenkunde op een
bevattelijke wijze onder de algemene aandacht te brengen". Hij is hierin ten
voile geslaagd dank zij zowel de viotte tekst als de vele afbeeldingen die van
deze publikatie ook een boeiend kijkboek maken.
Het inleidende eerste hoofdstuk biedt een overzicht van de ontwikkeling van
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de sterrenkunde van de vroegste tijden tot in de Renaissance. De noodzakelijke bondigheid. met als gevolg weglatingen en simplificaties, geven hier
soms aanleiding tot een wat vertekend beeld.
Met hoofdstuk 2 begint een stuk cultuurgeschiedenis van Friesland. We
vinden er bijeen wat geweten is over de beoefening van de wis- en
sterrenkunde in Friesland voor de oprichting in 1585 van de Hogeschool van
Franeker. Het oudste bericht over de beoefening van de astronomic in
Friesland gaat terug tot het midden van de 13de eeuw; het roemt een
overigens onbekende Valerius Canga als "een sonderlingh' uytnemende
Astronomus". Belangstelling voor wiskunde was er ook reeds in de 14de
eeuw vanwege de bewoners van het minderbroedersklooster te Bolsward,
terwijl in de 15de eeuw Hildebrand Godfried a Doengieterp, pastoor te
Huizum, een werk over geometric zou geschreven hebben. Beter ingelicht
zijn we over de Friese beoefenaars van de wis- en sterrenkunde uit de I6de
eeuw, dit vooral dank zij het werk van de Friese geschiedschrijver Suffridus
Petrus. In het klooster Thabor bij Sneek werkte de lekebroeder Peter
Jacobsz. als landmeter en copieerde Walterus Enchusen mathematische en
astronomische werken van Albertus Magnus, Nicole Oresme, Roger Bacon,
Robert Grosseteste, Nicolaus van Cusa, Carolus Bovillus en anderen. De
twee belangrijkste 16de-eeuwse Friese wis- en sterrenkundigen zijn Sixtus
Hemminga als bestrijder van het astrologisch bijgeloof, en Gemma Frisius
professor aan de Leuvense Universiteit.
Het derde hoofdstuk over "Friese sterrenkunde op universitair niveau"
beschrijft het wis- en sterrenkundig onderwijs aan Frieslands Hogeschool en
Rijks-Athenaeum te Franeker. Van de verschillende docenten die van 1585
tot 1844 dit onderwijs met wisselend succes hebben versterkt, wordt
uitvoerig het leven en het werk behandeld. De auteur besluit dat de
hogeschool te Franeker in de ontwikkeling en verspreiding van kennis op
het terrein van de wis- en sterrenkunde en aanverwante wetenschappen een
belangrijke bijdrage heeft geleverd. "Bekwame mannen hebben door hun
onderwijs.... maar in het bijzonder ook door het schrijven van populairwetenschappelijke boeken in de landstaal, er voor gezorgd dat de wetenschap niet binnen de muren van de universiteitsgebouwen is gebleven. Door
hun activiteiten heeft er een enorme overdracht van kennis langs direkte,
maar bovenal langs indirekte en vaak wijdvertakte wegen plaats gevonden".
Met hen die in de loop van de 17de en 18de eeuw beroepshalve of als hobby
buiten de Universiteit de mathematische wetenschappen hebben beoefend,
maken we kennis in hoofdstuk 4. We treffen er zeevaartkundigen aan als Jan
Hendrick Jarichs van der Ley en Christoffel Middaghten, landmeters als
Johannes Sems en Klaas Thijse de Vries, rekenmeesters en wiskundigen als
Sybrandt Cardinael, Henricus Aeneae, Lucas Oling en Obbe Sikkes Bangma, astronomen en liefhebbers van de astronomic als Nicolaas Mulerius en
Johann Hermann Knoop, almanakschrijvers als Pieter Baardt en meteorolo-
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gen als Douwe Bothnia van Burmania. Uitvoerig wordt ingegaan op de
beoefening van de landmeetkunde in Friesland. Verder is een aantal
bladzijden gewijd aan Friese klokken en astronomische uurwerken en aan
hun makers.
De bekendste onder de Friese liefhebbers van de astronomic is ongetwijfeld
de Franeker wolkammer Eise Eisinga. Hoofdstuk 5 is geheel gewijd aan zijn
leven en zijn werk, terwijl in hoofdstuk 6 een uitvoerige technische
beschrijving wordt gegeven van het planetarium dat hij tussen de jaren 1774
en 1781 monteerde in het plafond van zijn huiskamer.
In het laatste hoofdstuk maken we kennis met de Friese beoefenaars van de
mathematische wetenschappen uit de 19de en 20ste eeuw. We ontmoeten
er de gebroeders Roelofs, bekend als de boerenprofessoren van Hijum,
de bouwer van microscopen en telescopen Sieds Johannes Rienks, de
constructeurs van astronomische uurwerken Rinse Beerts Gelder en Cornelis Jacobs van der Meulen, de amateur-sterrenkundigen G.P. van Asperen,
Klaas Jansma en Jan Johannes Gorter en nog vele anderen.
Deze zeven hoofdstukken, boordevol historisch materiaal, worden nog
aangevuld met negen bijlagen. In de eerste maken we kennis met de vier
Friese geschiedschrijvers Suffridus Petrus, Pierius Winsemius, Martinus
Hamconius en Ubbo Emmius. Bijlage 2 vermeldt de Friese sterrenkundigen
wier namen men aantreft op maankaarten. Bijlage 3 gaat over
Descartes en het cartesianisme. In bijlage 4 vernemen we lets
over het wolkammersbedrijf, beroep uitgeoefend door Eise Eisinga. Over
het werkje Philosophische bedenkingen over de conjunctie van de planeten
Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan op den agsten May 1774
(Leeuwarden, 1774) van de predikant Eelko Alta, en over de voorspellingen
van het nakend einde van de wereld in 1774 vernemen we tal van
bijzonderheden in de bijlagen 5 en 6. In bijlage 7 wordt de tekst van een
dreigbrief afgedrukt, waaronder ook Eisinga's handtekening voorkomt.
Enkele anecdoten over Eisinga worden verteld in bijlage 8. Bijlage 9 tenslotte is een lijst van korte berichten, ontleend aan Friese bronnen en
kronieken, over astronomische of meteorologische verschijnselen en gebeurtenissen die zich tussen de jaren 837 en 1897 hebben voorgedaan.
Voor de niet gespecialiseerde lezer voegt de auteur als toegift bij zijn werk
een uitvoerige woordenlijst, waarin alle in het werk gebruikte technische
termen worden verklaard. Het boek sluit met een alfabetisch register.
Ter aanvuUing nog lets over het bibliografisch apparaat. Nergens vindt men
voetnoten of verwijzingen in de tekst naar de geraadpleegde literatuur. Dit
maakt het terugvinden van de gebruikte bronnen wel eens moeilijk. Een
voorbeeld: op biz. 55 wordt, in verband met Adriaan Adriaansz. Metius, de
mening aangehaald van "prof. Bierma de Haan" (sic) over de oorsprong van
de naam Metius, dit zonder enige bronvermelding. Ongetwijfeld wordt hier
verwezen naar David Bierens de Haans studie over Adriaan Anthonisz. in
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zijn Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden. Dat zal voor de meeste lezers wel verborgen blijven,
daar die Bouwstoffen nergens worden vermeld.
Dit betekent echter niet dat bibliografische gegevens ontbreken: bij elk
hoofdstuk is een alfabetisch geordende literatuurlijst gevoegd. Deze bibliografie schijnt te zijn samengesteld vooral aan de hand van wat aanwezig is in
de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, met het gevolg dat de gemaakte
keuze hier en daar eerder willekeurig overkomt en belangrijke werken
onvermeld bleven. We illustreren dit met wat in de literatuurlijst bij
hoofdstuk 2 (biz. 51-52) in verband met Gemma Frisius werd opgenomen.
Van de meer dan 70 drukken van zijn Arithmeticaepracticae methodusfacilis
worden de uitgaven Wittenberg 1542, Parijs 1545 en 1550, Leipzig 1575,
Keulen 1576, Antwerpen 1582 en Amsterdam 1652 vermeld, maar nergens
verneemt men dat de eerste uitgave te Antwerpen verscheen in 1540. Een
analoge opmerking kan men maken bij de door Gemma Frisius verzorgde
uitgaven van Petrus Apianus' Cosmographia. Verder is geen spoor te vinden
van enige recente literatuur over Gemma Frisius en zelfs F. van Ortroy's
Bio-bibliographie de Gemma Frisius, de son flls Corneille et de ses neveux les
Arsenius (Brussel, 1920) wordt niet vermeld. Raadpleging van dit werk had
de vergissing kunnen voorkomen op biz. 51, waar Reiner Arsenius een
kleinzoon van Gemma Frisius wordt genoemd.
De kritische opmerkingen doen niets af aan wat ik bij de aanvang van deze
bespreking schreef: deze uitgave is een pracht van een boek vol informatie
over wat in Friesland en door Friezen werd gepresteerd op het gebied van de
astronomic en aanverwante wetenschappen. Hierdoor is het ook een
welkome bijdrage tot de geschiedenis van de wetenschappen in Nederland.
P. Bockstaele
De Hemel is gestegen of de Aarde is gedaald (Franeker: Museum 't
Coopmanshiis, 1981) 94 p., ill.
Tussen 1774 en 1781 bouwde de Franeker wolkammer Eise Eisinga tegen de
zolder van zijn woonkamer een automatisch bewegend planetarium. Het
200-jarig bestaan van dit merkwaardig werkstuk, dat ook nu nog jaarlijks
duizenden bezoekers trekt, was de directe aanleiding tot een tentoonstelling
over de sterrenkunde in Friesland. te bezichtigen in het Museum 't
Coopmanshiis te Franeker van 10 augustus tot 31 oktober 1981. Als
leidraad bij wat er te zien was verscheen onder bovenstaande titel een mooi
geillustreerde catalogus. Hij wordt ingeleid door Adri den Oudsten, conservator van het Museum, en door Chriet Titulaer, die enkele beschouwingen geeft over sterrenkunde en de mensheid. Dan volgt een
overzicht door Adri den Oudsten van het mathematisch onderwijs aan
de Franeker Hogeschool (1585-1811) en Rijksatheneum (1815-1843). Onder
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de professoren waren o.m. Adriaan Metius, Johannes Phocylides Holwarda,
Willem Lore, Nicolaas Ypey en Jean Henri van Swinden. In een bijdrage
van H. Terpstra, conservator van het Eisinga-Planetarium, maken we kennis
met enkele Friese autodidacten-astronomen, o.m. Jan Pieters van der Bildt,
Wytze Foppes Dongjuma, Klaas Gerrits Wieringa, Eise Eisinga, de gebroeders Roelofs bekend als de boerenprofessors van Hijum. Sieds Johannes
Rienks en Loike Siderius. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan Eisinga
en zijn planetarium. Eveneens van Terpstra zijn de aantekeningen over de
Friese zeevaart- en landineetkundigen Jan Hendrick Jarichs van der Ley,
Christoffel Middaghten, Sybrand Hansz. Cardinael, Obbe Sikkes Bangma
en Claes Ottes Jelbema. In een vijftal bladzijden belicht W.F.J. Morzer
Bruyns enkele belangrijke ontwikkelingen in de navigatie in de loop van de
18e eeuw: het in gebruik komen van nieuwe instrumenten als sextant en
chronometer, het vinden van nieuwe en betere methodes voor breedtebepaling en de oplossing van het probleem van de lengtebepaling op zee. Een
laatste bijdrage, van de hand van P.CJ. van der Krogt, handelt over aard-en
hemelglobes en hun makers. We vinden er een overzicht van de globenproductie in de Nederlanden van de 16e tot de 20e eeuw en enkele
beschouwingen over globes als kunstvoorwerp en sieraad.
Dit overzicht van de inhoud maakt duidelijk dat deze fraaie uitgave meer is
dan een catalogus of een reeks aantekeningen bij een ondertussen opgeruimde tentoonstelling. De ruim 170 atbeeldingen, waaronder acht in kleur,
samen met de begeleidende tekst, bieden een weliswaar beknopt maar
boeiend en goed gedocumenteerd overzicht van de beoefening der wiskunde,
astronomic, zeevaartkunde en meteorologie in Friesland. Voor wie nog
meer wil weten, is een keuze uit de literatuur over de behandelde onderwerpen bijgevoegd.
Een kleine opmerking tot slot: de afbeelding op biz. 71 stelt duidelijk een
aardglobe voor, geen hemelglobe zoals er wordt vermeld.
P. Bockstaele
A. Meulemans, Farmaceutisch Onderwijs te Leuven van 1794 tot 1968
(Leuven: Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen Katholieke Universiteit. 1982) 126 p., ill.
Een keurig uitgevoerd boekje van ruim 125 bladzijden dat een gedegen
overzicht geeft van het farmaceutisch onderwijs te Leuven over de periode
1794-1968. Het werkje is gevat in een fraai gekleurde omslag waarop een
afbeelding van een miniatuur uit de 14e eeuw van een professor die de
'materia medica' doceert. De schrijver is de Leuvense archivaris Alfons
Meulemans, auteur van meerdere studies op het gebied van de farmaciegeschiedenis en, hij was het, die in een schepenacte Anno 1269 de naam van de
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tot nu toe oudst bekende apotheker van Belgie aantrof: 'Johannes dictus de
Lyra, apothecarius Lovaniensis'.
Het beginjaar van de door hem be.schreven periode is 1794, toen de Fransen
het land hadden bezet, wat leidde tot sluiting van de Leuvense universiteit in
1797. De bezetters stichtten in de plaats hiervan een 'Ecole centrale' te
Brussel, een weinig succesvolle instelling, die door de wet van 11 april 1803
werd vervangen door een 'Ecole de pharmacie'. In principe konden de
apothekers hieraan een universitaire opieiding volgen en de titel van
'pharmacien de Ire classe' behalen. Na de vereniging tot het 'Koninkrijk van
de Vereenigde Nederlanden' in 1814, werden de apothekers op een lijn gesteld
met onder meer de drogisten, chirurgijns, tandmeesters en vroedvrouwen,
waardoor er van een universitaire studie geen sprake meer was. Ook de
basiswet op de geneeskunde van 12 maart 1818 bracht hierin geen enkele
verandering. Dit was voor onze Zuiderburen vooral daarom een grote
teleurstelling omdat, in tegenstelling tot de opieiding in ons land, in Belgie
de apothekersopleiding voor 1794 aan de universiteit plaats had gevonden.
Reeds in 1555 stonden de Leuvense apothekers onder het toezicht van de
Faculteit der Geneeskunde en vanaf ca. 1650 konden de toekomstige
apothekers zich laten inschrijven aan de universiteit en konden zij de graad
van 'medicinae baccalaureus ac pharmacopola' behalen. In 1705, ten tijde
van de 'Oostenrijkse' Nederlanden, kon men aan de Leuvense universiteit
een Licentiaat in de farmacie voor het gehele grondgebied der Nederlanden
verkrijgen, maar de Franse wetgeving maakte hieraan een einde. Tijdens het
'Vereenigd Koninkrijk' waren er in 1816 drie Staatshogescholen gesticht (te
Gent, Luik en Leuven). Hieraan kregen toekomstige geneesheren een
degelijke opieiding in de farmacie, zeer tot ongenoegen van de apothekers.
Na de omwenteling van 1830, die de onafhankelijkheid van Belgie tot gevolg
had, werd in 1835 de Leuvense universiteit heropend met behoud van de
status quo betreffende de farmacie. Op 15 juli 1849 kwam de wet tot stand
die het mogelijk maakte, dat de apotheker een universitaire opieiding kreeg
(dit gebeurde in ons land door de wetten van Thorbecke in 1865). Het was
aanvankelijk alleen mogelijk de graad van candidaat en apotheker te
behalen, totdat bij K.B. van 23 augustus 1928 het wetenschappelijk diploma
van doctor in de farmaceutische wetenschappen werd ingesteld. De beschrijving van de periode 1849-1968 handelt over de verschillende exameneisen,
lesroosters en studentenaantallen. Naarmate de wetenschap vorderde, werden aan de opieiding strengere eisen gesteld, terwijl tevens het aantal
hoogleraren toenam. Er veranderde in 1890 en daarna zeer veel, de opieiding
werd exacter en meer wetenschappelijk, wat is te verklaren door de grote
ontwikkeling die de scheikunde vertoonde. Het tweede en derde gedeelte van
het boekje handelen over de Leuvense universiteitsgebouwen voor het
farmaceutisch onderwijs en de hoogleraren die daar hebben gedoceerd.
In 1970 schreef Dr L.J. Vandewiele een dergelijk overzicht van het
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farmaceutisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Gent. Het zou belangrijk
en nuttig zijn, als over het farmaceutisch onderwijs in ons land, een dergelijk
overzicht zou worden geschreven.
H.A. Bosman-Jelgersma
Inventaris van het Archief van Prof Dr. H.A. Lorentz (1853-1928). 1866-1930,
samengesteld door J.M. Muller (Den Haag: Algemeen Rijksarchief,
Tweede Afdeling, 1982) XXIII + 290 p.
Niet lang na het overlijden van de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz in 1928 werd een groot deel van zijn
archief aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. Het betrof voornamelijk wetenschappelijke correspondentie en aantekeningen, aangevuld met
een aantal stukken die op Lorentz' persoonlijke leven betrekking hebben.
Hoewel het Archief-Lorentz, dat ruim vier meter planklengte beslaat, van
groot wetenschapshistorisch belang is, was het jarenlang nauwelijks toegankelijk doordat er slechts een zeer beknopte inventaris beschikbaar was. In
die situatie kwam pas omstreeks 1970 enige verandering toen het Archive for
the History of Quantum Physics (Berkeley, Philadelphia, Kopenhagen) de
beschikking kreeg over microfilms van grote gedeelten van de correspondentie, Maar de grote hoeveelheid wetenschappelijke aantekeningen bleef
onontsloten.
Met het verschijnen van de Inventaris van het Archief van Prof Dr. H.A.
Lorentz is aan deze onbevredigende situatie een definitief einde gekomen.
Het Archief is gedeeltelijk opnieuw geordend en vervolgens zeer gedetailleerd in 751 nummers beschreven. Zonder overdrijving kan worden gezegd
dat de inventaris een buitengewoon goed bruikbaar hulpmiddel is en dat het
Archief-Lorentz nu voor het eerst gericht kan worden geraadpleegd. De
wetenschappelijke aantekeningen zijn toegankelijk gemaakt door een indeling naar onderwerp — voor zover mogelijk — en een korte beschrijving van
de inhoud. Bovendien zijn uitvoerige registers opgesteld van de in de
aantekeningen behandelde onderwerpen.
Bij de inventarisatie van de correspondentie, die ongeveer 4000 brieven
beslaat, is uitgegaan van de door Lorentz aangebrachte ordening, waarbij de
brieven deels naar onderwerp en deels naar correspondent zijn gerangschikt.
Van de brieven die naar correspondent zijn geordend wordt het jaar van
ontstaan vermeld, terwijl bovendien de inhoud globaal wordt aangeduid met
behulp van een uit 20 categorieen bestaande codering. Het bezwaar van de
gekozen ordening is dat brieven van een bepaalde persoon zich in verschillende inventarisnummers kunnen bevinden. Om te voorkomen dat hierdoor
brieven aan de aandacht ontsnappen is een register van correspondenten
toegevoegd, dat zowel op het eigenlijke correspondentiegedeelte van het
Archief als op de overige nummers betrekking heeft. Helaas blijkt uit de
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praktijk dat dit register lacunes bevat — zo ontbreken bijvoorbeeld
verwijzingen naar de brieven in nr. 116 — zodat de ontsluiting van de
correspondentie onvolledig is. Dit is een betreurenswaardige en onbegrijpelijke slordigheid.
Voor toekomstige gebruikers van het Archief-Lorentz is het misschien van
belang te weten dat de inventaris te zijner tijd zal worden aangevuld met een
lijst van alle brieven die zich in het Archief bevinden, zowel chronologisch
als naar correspondent geordend. Deze lijst, die bovendien verwijzingen
bevat naar een groot aantal brieven van Lorentz uit andere archieven, is
door mij opgesteld in het kader van mijn werkzaamheden als redacteur van
de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van Lorentz.
A.J. Kox
Hendrik B.G. Casimir, Haphazard Reality, Half a Century of Science (New
York, enz.: Harper en Row, 1983; ISBN 006 0150 289) XII + 356 p.. $ 20.
Dat de natuurwetenschap in onze huidige samenleving een belangrijke rol
speelt behoeft geen betoog. Ook is het wel duidelijk, dat er slechts weinigen
zijn die een juist begrip hebben van wat wetenschap is en hoe wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat. De stroom van geschriften over wetenschapsbeoefening, die door tllosofen, sociologen en journalisten de wereld in
gestuurd wordt, getuigt minder van kennis van de werkelijkheid dan van
vooropgezette ideeen. Deze stand van zaken heeft de Sloane Foundation
ertoe gebracht een aantal authentieke wetenschappelijke onderzoekers uit te
nodigen hun ervaringen en inzichten voor een groter publiek te boek te
stellen. Blijkbaar schaamt deze stichting zich niet voor de elitaire opvatting
dat kennis van zaken nuttig is om ergens over te kunnen oordelen.
Casimir heeft de vorm van een autobiografie gekozen. maar gebruikt die als
raamwerk voor algemene beschouwingen en ideeen, beschrijvingen van
toestanden en personen, en talrijke anecdoten. Hoewel hij een benijdenswaardig geheugen heeft, wil hij toch niet voor de waarheid van alle details
instaan, zoals uit de titel blijkt. Dit boek moge dus geen officiele geschiedschrijving zijn, maar het is wel een onvervangbare bron van kennis over de
manier waarop natuurkunde bedreven wordt, of althans werd. afkomstig
van iemand die er middenin zat. Bovendien maakt de viotte, onpretentieuze
stiji het tot onderhoudende lectuur. ook voor de niet-natuurkundigen die de
Sloane Foundation op het oog had. De meer technische uiteenzettingen zijn
tamelijk gescheiden, gedeehelijk zelfs in drie appendices ondergebracht.
Reeds in zijn jeugd ontving Casimir sterke intellectuele aansporing, door
zijn vader, een groot man op onderwijsgebied en bekend als stichter van het
lycaeum. Interessant is, dat die zelf een geheel andere achtergrond had: zijn
vader was landarbeider en analfabeet. Onze Casimir heeft uit die jeugd een
sterke belangstelling voor talen en literatuur overgehouden, die duidelijk in
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dit boek te merken is en hem voor eike aantijging van vakidiotie vrijwaart.
Na enige jaren studie onder leiding van Ehrenfest komt hij al spoedig als
veelbelovend jong theoreticus in aanraking met de groten der aarde, zoals
Bohr en Pauli. Het leven en werken in hun omgeving te Leiden, Kopenhagen
en Ziirich worden beschreven, niet in grote lijnen, maar in een opeenvolging
van historische trekjes en persoonlijke herinneringen. Ook ontmoetingen
met anderen, bijvoorbeeld Landau, Kramers en Gamow zijn aanleidingen
tot onnavolgbare en vaak humoristische beschrijvingen van hun persoonlijkheid en hun manier van werken.
De volgende zes jaren werkte Casimir als experimented physicus in het
Kamerlingh-Onneslaboratorium te Leiden. Deze periode is weer aanleiding
om het laboratoriumte beschrijven, en de mensen die hij daar ont moette, onder
anderen Keesom, De Haas en Gorter. Zoals steeds is zijn stijI ongedwongen
en menselijke zwakheden worden niet verzwegen. maar wel door humor
verzacht. Tijdens de Duitse bezetting werd het werken geleidelijk moeilijker
en ook de verstandhouding met De Haas was stroef. Dat hij aan de
supervisie van een De Haas was onderworpen is een van die universitaire
absurditeiten waardoor zoveel goede krachten aan de Nederlandse wetenschap onttrokken zijn.
Casimir besloot een positie te aanvaarden aan het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Dat werd toen geleid door Hoist, iemand met brede blik,
die wist dat waardevolle wetenschappelijke resultaten niet onder dwang
verkregen kunnen worden. Zijn opvattingen over het leiderschap worden
door Casimir in tien geboden samengevat, waaronder: "Base authority on
real competence; in case of doubt prefer anarchy". Ook deze nieuwe
omgeving met zijn gemeenschap van natuurkundigen, scheikundigen en
ingenieurs, maar ook met veelvuldige buitenlandse contacten, wordt weer
van binnen uit beschreven.
De gevarieerde ervaringen van de schrijver verlenen een bijzonder belang aan
de laatste twee hoofdstukken, waarin hij de wisselwerking bespreekt tussen
wetenschap en techniek. Geen handleiding voor laboratoriumdirecteuren,
maar wel een aantal aan de werkelijkheid ontleende ideeen en inzichten. Zo
wijst hij crop, dat onze hele hedendaagse techniek gebaseerd is op onderzoek, dat uit zuiver wetenschappelijke weetgierigheid verricht werd door
onderzoekers, die geen oog hadden voor practische toepassingen en ze
trouwens ook onmogdijk zouden hebben kunnen voorzien.
Samenvattend kan ik zeggen, dat dit boek met plezier en profijt gelezen kan
worden, en zeker niet alleen door natuurkundigen. Het pretendeert nergens
het laatste woord te zijn, maar verschaft wel veel ideeen en stof tot
nadenken. En het is een verademing temidden van de benepen opvattingen
waarmee ministers, wetenschapsbeleiders en universiteitsbestuurders ons
doodgooien.
N.G. van Kampen
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Patient, zickte en medische zorg in het verleden. themanummer van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8(1982) afi. 2, p. 91-225, f 15,40.
In de strijd tegen ziekten zijn gedurende de laatste honderd jaar meer
zichtbarc resultaten geboekt dan in alle voorafgaande eeuwen. Het mag dan
ook een merkwaardig fenomeen heten dat de geneeskunde als zodanig thans
in toenemende mate aan kritiek onderhevig is. En haar beoefenaren!
lllich en zijn volgelingen worden niet moe te getuigen dat de "iatrogenesis"
zich tot een allergevaarlijkste volksziekte heeft ontwikkeld.
Het is hier niet de plaats nader in te gaan op het complex van oorzaken van
deze anti-mcdischc bcweging. Vermeld zij slechts dat de wijze waarop veel
artsen de nieuwe generatic van mens- en maatschappijwetenschappers in de
gezondheidszorg hebben ontvangen, in dezen zeker geen onbelangrijke rol
heeft gespeeld. Wellicht is het om deze reden dat de wetten van J.R.
Thorbecke thans voor allcs monopolistisch worden genoemd, wellicht ook
hierom dat alternatieve kwakzalvers vaak meer .sympathie ontvangen dan
bona fide specialisten en — ze zijn er nog steeds — hard slovende huisartsen.
Het is spijtig te constatercn dat ook de medico-historicus door de golven van
kritiek wordt overspodd. In zijn Inleiding tot Patient, zickte en medische
zorg in het verleden meldt P.C. Jansen dat hem na "doorbladeren" van een
"Nederlandse medisch-historische bibliografie" is gebleken "dat de medici
en de verschillende ziekten (met hun geneeswijze) veel beter zijn bedacht dan
de patient, de omstandighcden waaronder ziekten zich voordeden. hun
verspreiding etc.". Had deze wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam zich niet tot doorbladeren beperkt. dan zou het werk
van G.A. Lindeboom en A.A.G. Ham hem hebben geleerd dat medici en
medico-historici zich wel degelijk hebben bezig gehoiiden met de omstandighcden waaronder ziekten zich voordoen. hun verspreiding alsook hun
morbiditeit — als dat tenminste met daf "etc." wordt bedoeld.
Men ontkomt niet aan de indruk dat Jansen zijn oordeel al had geveld. voor
hij begon te bladeren. Zekere vooringenomenheid spreekt eens te meer uit
zijn — aan McKeown ontleende — stelling dat "de beschikbaarheid van
meer voedsel, vermijding van risico's en gcboortebeperking (...) van oneindig
fcurs. van mij] veel groter belang [zijn] geweest voor de spectaculaire
verlenging van de levensverwachting [sic] dan het directe ingrijpen van de
arts" (p. 91). Sapienti sat. zou men denken, maar niet aldus de inleider, die
voor alle zekerheid nog toevoegt: "De medici moeten zich van hun geringe
mogelijkheden bewust worden en zich bescheiden opstdlen". Voor wie het
nog niet heeft begrepen, orakelt Jansen voorts nog dat eerder genoemde
McKeown, zo deze Petrus aan de hemelpoort moest vervangen, "zonder
nader onderzoek alleen chirurgen die zich met slachtoffers van ongevallen
bezig houden. tandartsen en — met enige aarzeling — verloskundigen [zou]
toelaten" (p. 91).
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Dat Sint Pieter zijn naam niet straffeloos laat misbruiken, moge blijken uit
het vervolg van Jansens betoog: op een halve pagina druk worden — om
slechts enkele voorbeelden te noemen — "fundamenteel" en "representatief handelen, gezondheidsvoorlichting, preventie, medische consumptie,
zuigelingenzorg, bevolkingsonderzoek, Ali Cohen, Coronel, arbeidsongeschiktheid, vergelijkend buurtonderzoek, tdefoonbezit en sociaal-economisch beleid door elkaar gehutseld. Met dit broddellapje wordt dan J.A.
Verdoorn de das omgedaan. Weliswaar wordt deze voortreffelijke medicus
een van de voorlopers van de "nieuwe richting" in de geschiedenis der
geneeskunde in Nederland genoemd, maar ook hem past een grotere
bescheidenheid: "De ironic wil dat Verdoorn aan zijn boek [Volksgezondheid en sociale ontwikkeling (Utrecht, 1965) A.K.] begon met de hvpothese
dat de daling van het sterftecijfer aan de verbetering van de medische zorg te
danken was". Zelfs de omstandigheid dat Verdoorn deze veronderstelling
niet heeft kunnen bevestigen, kan hem niet van een veroordding redden:
"Ook zijn aan het slot geformuleerde hypothese over hetgeen dan wel de
oorzaak was — een mentaliteitsverandering — is aanvechtbaar" (p. 92).
Anders dan men op grond van dergelijke misprijzende bewoordingen zou
verwachten, hebben de auteurs van dit themanummer getracht in het
voetspoor van Verdoorn te treden en "sociale geschiedenis van de geneeskunde te schrijven". In deze ambitieuze opzet zijn zij niet alien even goed
geslaagd. De reeks artikelen begint met een bijdrage van de Rotterdamse
socioloog J.M.W. Binneveld: "Ziekte en gezondheid in historisch perspectief'. Binneveld opent met enkele wel zeer algemene beschouwingen over
recente ontwikkelingen in de geschiedenis van de geneeskunde en gaat
vervolgens nader in op de behandeling van de psychiatrische patient. In zijn
bespiegelingen over "interne medische geschiedenis" en "meer sociaalwetenschappdijk georienteerde geschiedschrijving" geeft deze auteur nicttemin blijk van een evenwichtiger kijk op zaken dan de hierboven genoemde
inleider, en bovendien van een grotere verdraagzaamheid. Zulks neemt niet
weg dat zijn — op zich zelf zeer interessante — opvattingen over de
ontwikkeling van de psychiatric zelfs een sociaal-geneeskundige soms met de
ogen doen knipperen. Als mogelijk antwoord op de zeer actueel geachte
vraag naar de herkomst van "het medisch model" in de psychiatric debiteert
Binneveld dat de artsen in de 19e eeuw "in economisch opzicht (...) slechte
tijden doormaakten" en derhalve in de behandeling van geesteszieken "een
nieuwe markt" zochten. Zij veroverden deze door "goed georganiseerd
optreden en effectief lobbyen bij de plaatselijke en landelijke overheden" (p.
98). Als voornaamste argument hanteerden zij daarbij dat voor de behandeling "specifieke deskundigheid" vereist zou zijn. Enig bewijs voor dit
argument droegen de medici niet aan. zo vervolgt Binneveld. en de
overheden waren niet geinteresseerd in bewijzen: zij namen genoegen met
"de veelvuldige uitingen van zdfvertrouwen van de leden van deze profes-
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sie". Naar aanleiding hiervan vraagt men zich af, of de auteur de geschiedenis van de psychiatric aldus niet wat eenzijdig benadert. Wellicht had een
bestudering van hot werk van enkele belangrijke (medische) protagonisten
uit de psychiatric tot ccn meer gcnuanceerde visie geleid. Dat de auteur zulks
achterwege heeft gdaten. moet worden afgdeid uit het feit dat hij Kraepdin
als "Kraefclin" te boek stelt (p. 100). in plaats van Lombroso "Lombroro"
schrijft (p. 101) en Von Krafft-Ebing tot "Kraf-Ebbing" verba.stert (ibid.).
Ook Binneveld is geen artscn-vriend. Schrijvend over het ontstaan van het
moderne ziekenhuis noemt hij als een van de voornaamste factoren de
cvolutic van het medisch onderwijs: "De grote hoeveelheid [sic] patienten
leverde uitstekend demonstratie-materiaal op voor de klinische colleges".
"Door de afhankdijke positie die deze patienten binnen het ziekenhuis
innamen waren zij niet in staat zich te verzetten tegen het gebruik van hun
lichaam ten behoeve van het onderwijs". Hoe niet-begrijpend en onwillend
niet-medici tegen de ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen aankijken,
moge tenslotte blijken uit de stelling dat de invoering van de narcose
omstreeks het midden van de vorige eeuw wel "meer tijd om te opereren"
gaf, maar dat "het gevaar van optredendc infecties evenwel een barriere
tegen de ontplooiing van een al te grote chririigische virtuositeit" vormde (p.
107).
Het is zonneklaar dat medici, en zeker medico-historici, van sociologen heel
wat kunnen leren. Des te spijtiger is het dan ook te moeten constateren dat
laatstgenoemden de lust tot samenwerken nog steeds niet bevorderen.
Hoezeer die samenwerking nodig is. blijkt duidelijk uit de bijdrage van de
hierboven reeds genoemde P.C. Jansen en van J.M.M. de Meere: "Het
sterftepatroon in Amsterdam 1774-1930. Een analyse van de doodsoorzaken". De beide auteurs hebben een poging ondernomen de oorzaken van de
sterke bevolkingsgroci in Amsterdam in de 19e eeuw op te sporen. Algemeen
wordt aangenomen dat de sterftedaling in dezen zeker zo'n belangrijke rol
heeft gespeeld als de stijging van het aantal geboortes, maar voor het overige
is nog maar weinig met zekerheid vastgesteld. Zulks vindt zijn oorzaak niet
in de laatste plaats in de omstandigheid dat slechts weinig goed statistisch
materiaal voor handcn is. Om dit gebrek enigszins te ondervangen hebben
de auteurs de sterftccijfers volgens het recept van de Engelse Arts Mc Keown
gerangschikt naar doodsoorzaken. De grote moeilijkheid bij deze methode
is dat het geenszins cenvoudig is te achterhalen weIke ziektebedden achter
de omschrijving van de doodsoorzaken stak. Daar men met een bepaalde
diagnose bovendien in het cne tijdvak vaak nogal eens wat anders bedoelde
dan in het andere. is het niet gcmakkdijk doodsoorzaken uit verschillende
periodcn met dkaar te vergdijken. Om dit moeilijke probleem op te lossen
hebben de auteurs gepoogd "de per periode verschillend gebezigde nomenclatuur zodanig te hergroeperen dat redelijk vergelijkbare tijdreeksen ontstonden". Hoe zij dit hebben trachten te verwezenlijken, wordt beschreven
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in een aparte bijlage. Daarin kan men lezen dat de beide historici "voor het
herkenncn. 'vertalen' en rubriceren van de in tijdschriften, obductierapporten en jaarverslagen van de geneeskundige commissies genoemde symptomen van ziekteverschijnsden, complicaties, aard en samenhang tussen
ziekten, en doodsoorzaken" gebruik hebben gemaakt van het twintig jaar
geleden verschenen, befaamde Leerboek der Interne Geneeskunde onder
redactie van F.S.P. van Buchem.
Aan de hand van dit bijna 2000 bladzijden tcllend, zuiver medisch studieboek, hebben de auteurs vier categorieen weten af te grenzen, te weten
malaria en de ziekten van de spijsverteringsorganen (waaronder "watcrzucht", "loop", "stuipen" en "verval van krachten" (inclusief de "afgeleefden")), ziekten van de ademhalingsorganen (waaronder "coqueluche" en
"tuberculeuze meningitus" (sic)), hersen- en zcnuwziekten (waaronder:
"overleden aan subiet") en tenslotte "cxanthematische" aandoeningen:
pokken, mazelen en roodvonk. Het voordeel van deze indeling. zo melden
de auteurs. is dat de "veruit belangrijkste categoric van doodsoorzaken, de
infectieziekten, konden worden onderverdcdd in een reeks waarin de
ziekten van de spijsverteringsorganen domineerden en een waarin de ziekten
van de ademhalingsorganen overheersten". Overigens zijn hersen- en zcnuwziekten in een aparte categoric opgenomen, "omdat deze categoric in
belangrijke mate bestond uit gevolgziekten — in het bijzonder meningitus
[sic] — van de eerder genoemde infectieziekten". Zelfs een cenvoudig
medicus ontkomt niet aan de indruk dat de auteurs bij het opiossen van de
niet geringe nosografische problemen ietwat lichtvaardig zijn te werk
gegaan. Hetzelfde moet worden aangetekend bij hun berekening van de
morbiditeit der ziekten. Hiertoe maken zij gebruik van de, zoals zij zelf
zeggen. verre van volledige gegevens over de jaren 1856-66. Indien het juist is
dat deze onvolledigheid "te wijtcn is aan het in gebrcke blijven van veel
medici die onregdmatig of geen opgaven verstrekten", dan hadden de
schrijvers de wel beschikbare gegevens zeker niet als "representatieve
steekproeven" mogen beschouwen. Dat zij dit wel hebben gedaan, vermindert de waarde van hun —op zich zelf fraaie — conclusies in hoge mate. Het
is spijtig te moeten constateren dat de onjuiste praemisscn de gigantische
hoeveelheid werk die Jansen en De Meere hebben verzet niet rechtvaardigen.
Roepen de beide hierboven aangehaalde artikelen aldus enige twijfds op
over de bruikbaarheid van zuiver sociologische en sociaal-demografische
onderzoekmethoden in de geschiedenis van de geneeskunde. de artikelen
van P. Kooij en M.J. van Lieburg bewijzen dat deze methoden wel degelijk
gocdc vruchten kunnen afwerpen. Eerstgenoemde auteur wijdt een uitvoerige en minuticuze studie aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de
stad Groningen tussen 1870 en 1914. Na een zakclijke beschrijving van het
"institutiondc kader. het locale beleid ten aanzien van (onder meer)
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besmettdijke ziekten, drinkwater. huisvesting en de kwaliteit van het
voedsd", biedt de auteur een gedegen overzicht van de ontwikkeling van het
ziekenhuiswezen in de stad om vervolgens de "distributie van de extramurale zorg" te bespreken. Leverde het onderzoek naar het medische
consumptiepatroon per sociale groep bctrekkdijk weinig gegevens op, des te
meer deed dat het — wel zeer bewerkdijke — onderzoek naar de sociaaleconomische achtcrgronden van de patienten. die in de verschillende
ziekenhuizen werden opgenomen. De wijze waarop Kooij nieuwe gegevens
heeft weten aan te dragen over het vrocg-ncgentiende-eeuwse ziekenhuis
verdient bewondering (en navolging). Overigens zij vermeld dat zijn omzichtige beschouwing over de mogelijke oorzaken van de — ook in
Groningen opgetreden — daling van het sterftecijfer na het hiervoor
gesignalcerdc gcraas over de oneindige verschillen tussen medische en nietmedische factoren, een verademing mag worden genoemd. Ook de bijdrage
van Van Lieburg is zeer boeiend. Zijn rijk gedocumenteerde en met veel
verve geschreven studie over "De syfilitische patient in de geschiedenis van
het Nederlandse ziekenhuiswezen voor 1900", laat zien dat een benaderingswijze "vanuit dc patient" inderdaad goede mogelijkheden biedt tot
vermeerdering en verdieping van onze kennis van de geschiedenis der
geneeskunde. Voor zijn conclusies zij verwezen naar het themanummer zelf.
Deze boekbesprcking is wat langer geworden dan in dit Ti/dschrift gcbruikelijk is. De reden hiervan is dat de, naar het lijkt, steeds groter wordende
kloof tussen de wel en niet als arts opgcleidc beoefenaren van de geschiedenis van de geneeskunde (en de gezondheidszorg) bijzonder betrcurenswaardig mag worden genoemd. Zoals een ieder bij Van Dale kan lezen is de
geneeskunde "de wetenschap die zich ten doel stelt de kennis van de aard en
de oorzaken van de ongestcldheden van het mensdijk lichaam. en van de
middelen om die te genezen" (7e druk, p. 578, le kolom). Op zichzdf kan er
dus amper bezwaar tegen bestaan als de beoefenaar van de geschiedenis van
de geneeskunde zich bezig houdt met wat Binneveld "de interne medische
geschiedenis" noemt. Dat de medicus onderzoek in die richting zelfs dienstig
zou kunnen maken aan onderzoek door niet-medici bewijst de bijdrage van
Jansen en De Meere.
Van zijn kant zal de medico-historicus de steun van historisch georienteerde
gamma-wetenschappcrs eveneens vaak nodig hebben. Samenwerking lijkt,
zoals al eerder opgemerkt. bijgevolg niet zinloos.
A.H.M. Kerkhoff

