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BOEKBESPREKINGEN
K. van Berkel, Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het
wereldbeeld (dissertatie Utrecht; Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de
geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen -9; Amsterdam: Rodopi, 1983; ISBN 90 6203 914 6) 344 p., ill., f 50,00.
England has its Thomas Harriot (1560-1621) and the Netherlands has its
Isaac Beeckman (1588-1637): rough contemporaries who made important
contributions to physical science but were reluctant to publish them. Harriot
left us twenty odd volumes of manuscripts containing among other gems the
law of refraction; Beeckman left us his 'journal' which contained such
treasures as the principle of inertia. Scientists who make important discoveries but do not publish them present historians with problems. Even
today, when publication is the generally accepted method for staking claims
of intellectual property, priority is by no means so easily decided. When it
comes to weighing the possible influence that an unpublished idea, somehow
transmitted by letter or conversation, may have had on others, three
centuries ago, the historian can find himself in deep water. In the case of
both Harriot and Beeckman. some of their achievements were recognized
after their deaths, but many remained unknown. Not until the twentieth
century have their manuscripts been studied in depth and the full extents of
their achievements been realized.
Harriot published an account of the New World, A brief and true report of
the New Found Land of Virginia, early in his career in 1588. This work
brought its author a certain amount of fame, and Harriot was thereafter
supported by rich patrons. He was rather well known in British scientific
circles around the turn of the seventeenth century. But none of his scientific
results were published during his lifetime, and only some of his mathematical ideas found their way into print posthumously, in Artis analyticae
praxis (1631). Harriot was not forgotten, but his manuscripts were not found
until late in the eighteenth century, and not until recently have they begun to
yield their rich treasure. As a result of the 'Harriot industry' of the last
twenty-five years, his achievements have now been acknowledged in all the
standard accounts of the Scientific Revolution, although questions of
priority (e.g., the telescopic discovery of sunspots) and influence (e.g., the
sine law of refraction) present problems. It is illustrative of Harriot's
recently rising star, that the first edition of A.R. Hall's The Scientific
Revolution (1954) contains only two entries for Harriot in its index, while
Hall's current revision of that work. The revolution in science (1983), has no
fewer than eight such entries.
Beeckman's publication record is similar to Harriot's. His doctoral dissertation, Theses defebre tertiana intermittente was printed in 1618 (though not
nearly as popular as- Harriot's Brief and true report), and his brother
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published selected passages from his journal after his death: Mathematicophysicarum meditationum, quaestionum, solutionum centuria (1644). Then,
for two and a half centuries Beeckman was known only as the obscure
Zeelander who had cooperated with Descartes, until in 1905 his journal,
thought to have perished, was rediscovered. Beeckman's contributions to
seventeenth-century physical science were now discussed by, among others,
Adam and Tannery in their Descartes edition (1908), by De Waard (who
was instrumental in the rediscovery of the journal) in his Experience
barometrique (1935) as well as his edition of the correspondence of
Mersenne, and by Koyre in his Etudes Galileennes (1939). De Waard
published the entire journal in three volumes (1939-1945), adding a fourth
volume containing surviving letters and documents concerning Beeckman's
life and career (1953). At this point, however, just as Harriot scholarship
was beginning in earnest, Beeckman scholarship virtually stopped. As a
result, whereas Beeckman is mentioned no fewer than five times in Hall's
1954 edition of The Scientific Revolution (where he shares equal time with
Descartes in the discussion of the derivation of the law of falling bodies), in
the 1983 edition he is mentioned only twice in passing. Clearly, if we want
our great thinkers to receive their just dues, we must not only work to put
them in the mainstream of international historical studies, we must also
work to keep them there.
In Beeckman's case, the problem of his fading reputation is exacerbated by
the lack of a biography. Nothing is quite so effective in keeping a historical
figure before an international audience as a fine biography in a major
language. In the case of Huygens, Bell's English biography of 1947 is
inadequate and riddled with errors. Stevin was the subject of a very fine
Dutch biography by Dijksterhuis (1943), but one finds only a pale reflection
of it in the brief English sketch of his life and works published posthumously
(1970). For Beeckman there was no biography at all. Up to now, that is.
After a generation of neglect, interest in Beeckman has now been rekindled
thanks to Van Berkel's biography, Isaac Beeckman (1588-1637) en de
mechanisering van het wereldbeeld. As the title suggests, Dijksterhuis'
approach to the problem of the scientific revolution figures heavily in Van
Berkel's elucidation of Beeckman's role in that revolution. He defends four
theses: 1) Beeckman's world picture was a mechanistic one; 2) Beeckman
was the first mechanistic natural scientist; 3) Ramism was crucial in the
development of Beeckman's mechanicism; 4) the link between Ramism and
Beeckman's mechanicism was the notion of 'picturability'.
Regardless of one's definition of mechanicism (see below), there can be little
doubt that Beeckman was a mechanist. This conception of nature fits well
with, indeed may have been derived from, his upbringing in a craft milieu
and his own experience as a candle maker and plumber. Van Berkel argues
that Ramism was an important force in shaping Beeckman's ideas about
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nature and confirming his mechanistic tendencies, and that the key
connection is to be found in the Ramist concept of 'picturability'. This
insistence on a visually imaginable model was most easily met by
mechanistic explanations of natural processes. Although the concept of
'picturability' needs clarification, and the term 'mechanicism' is used in
different senses by historians, the connection made between them by Van
Berkel is an important contribution to the intellectual origins of the
mechanistic philosophy of nature.
Whether Beeckman was the first mechanistic natural philosopher depends
perhaps on one's definition of 'mechanistic'. One might make a case here
that Harriot preceded Beeckman in this respect; perhaps there were others
as well. The important question, however, is not one of chronological
priority but rather one of influence. Van Berkel argues persuasively not only
that Beeckman's mechanicism was an independent invention, but also that
his influence on Descartes in this area has been seriously underestimated by
recent historians. This last point is important and should be brought to the
attention of the international community of historians of science.
Although he uses Dijksterhuis' now famous term, 'mechanization of the
world picture' in the title of his book. Van Berkel does not necessarily agree
with Dijksterhuis on its meaning. Where Dijksterhuis finally subsumed
mechanization under mathematization, thus virtually making it disappear,
Van Berkel follows R.S. Westfall's distinction between a 'Democritic',
corpuscular tradition and a Platonic-Pythagorean tradition, substituting the
terms 'mechanicism' and 'positivism'. But where Westfall, a Newton
scholar, stresses the tension between these two independent traditions. Van
Berkel underlines the earlier harmony, as it is found in the work of
Beeckman — a harmony that was not destroyed until the publication of
Newton's Principia. Implicitly Van Berkel is thus arguing that an
appreciation of Beeckman's thought is important for, perhaps even central
to, our understanding of the Scientific Revolution.
Writing a readable biography of an intellectual figure is a difficult business.
Rather than trying to weave Beeckman's scientific work into the story of his
life. Van Berkel has chosen to separate the two aspects. In view of the
paucity of information about Beeckman's life and the cryptic nature of his
journal, this choice seems justified. One would have to know an awful lot
more about Beeckman before one could attempt to get into his skin, as
Westfall did with Newton, and as Drake does with Galileo. If, as a result of
this choice, this biography reads a bit like the doctoral dissertation that it is,
this takes nothing away from Van Berkel's achievement. He has written a
biography that sheds important new light on Beeckman's thought and his
role in the Scientific Revolution. What better way to bring this study to the
attention of a wider audience than to publish an English edition of it?
A. van Helden
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A.A.A.M. Brinkman, De alchemist in de prentkunst (Nieuwe Nederlandse
Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen 5; Amsterdam: Rodopi, 1982; ISBN 906203 612 0) 69 p., ill.
f 25,00.
In 1977 kwam dr. A. Brinkman door een tragisch ongeval om het leven.
Daarmee kwam zijn plan om een aantal recente artikelen van zijn hand uit
het tijdschriftC/iew/ee«rd'c/!«/£'A:tebundelen(alsvervolgopdebundelC/jew/e
in de kunst, Amsterdam 1975) voorlopig in de ijskast te staan. Dat deze
uitgave er nu — dankzij de inspanningen van prof. dr. H.A.M. Snelders —
toch gekomen is, mag als posthuum eerbetoon aan de schrijver worden
opgevat.
Brinkmans belangstelling gaat blijkens deze publikaties uit naar wat ik
voorzichtig zou willen omschrijven als 'het doorwerken van alchemistische
en chemische thema's in de figuratieve kunst'. Daarmee schaart hij zich wat
het eerste onderwerp betreft in de rij van een aantal meer bekende
voorgangers, zoals J. Read (The Alchemist in Life, Litterature and Art,
Londen 1947), G.F. Hartlaub (met name Alchemisten und Rosenkreutzer.
Charakter- und Sittenbilder der Malerei und Dichtung von Brueghel bis Kubin,
von Petrarca bis Balzac. Willsbach-Heidelberg 1947; Der Stein der Weisen.
Wesen undBildwelt der Alchemic, Miinchen 1959) en J. van Lennep (L'Art et
I'Alchimie. Etude de de I'Iconographie Hermetique et ses Influences, ParijsBrussel 1966). Wat telkens weer aan deze publikaties opvalt — hoewel dit
voor Read en Van Lennep in mindere mate geldt — is de belangstelling voor
de feitjes, het al dan niet ter zake doende detail (afmetingen van prenten en
schilderijen!), het amateuristische, anecdotische karakter. Van enige wetenschappelijke systematiek, van alleen maar een poging om tot een echte
probleemstelling te komen, is nauwelijks sprake. Wie tijdens het lezen de
hoop zou gaan koesteren dat een aantal, intussen toch wel nijpende, vragen
in de loop van het verhaal zullen worden opgelost, die zal bedrogen
uitkomen! Het onderhavige onderzoeksveld is dan ook in feite nog steeds
braakliggend terrein.
Wanneer we ons beperken tot de bundel van Brinkman, dan krijgen we
daaruit inderdaad een beeld van de alchemist; zelfs een beeld dat zich,
naarmate de tijd vordert, langzaam wijzigt. Met name aan de hand van
afbeeldingen van Brueghel, David Teniers (de Jongere) en Jan Steen laat
Brinkman zien, dat de alchemist als prototype van bedrog en menselijke
dwaasheid langzaam verdrongen wordt door de noeste laboratoriumwerker
(hoewel ook in het laatste geval er altijd nog een aura van armoedzaaier
aanwezig blijft). In deze, meer serieuze benadering van het onderwerp sinds
de 17e eeuw ziet Brinkman de gunstige invloed van de moderne scheikunde
weerspiegeld. Nergens wordt echter de vraag gesteld of het beeld
dat door de schilderijen en prenten wordt opgeroepen ook maar enigszins aan
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de werkelijkheid beantwoordde. Bij Brinkmans conclusie zet ik ook mijn
vraagtekens: maakte de 17e eeuwer wel verschil tussen de traditionele
alchemist en de moderne scheikundige? Hoe werd de alchemist in die tijd in
de (wetenschappelijke) literatuur gewaardeerd? Vragen, waarop Brinkman
geen antwoord geeft.
Maar daar gaat het Brinkman ook niet om. Hij is toch meer geinteresseerd
in de afbeelding, wat erop te zien valt, en dan met name de laboratoriumapparatuur, het vaat- en glaswerk. Brinkman vindt het jammer wanneer zulks
ontbreekt. Dit is op zijn minst een merkwaardige voorkeur te noemen,
omdat juist op dit punt het beeld eeuwenlang vrij statisch blijft. Is bij de
schrijver nooit de vraag opgekomen of deze 'alchemistische' afbeeldingen
misschien niet juist een geromantiseerd beeld van de chemicus weergeven? Is
er ooit een systematische studie naar de ontwikkeling van de laboratoriumapparatuur verricht, vraag ik mij als leek dan meteen af? Een belangrijke
vraag, ook omdat de uitkomsten van zo'n studie de auteur voor mogelijke
kunsthistorische fouten zou kunnen behoeden: het al dan niet aanwezig zijn
van een bepaald soort vaatwerk doet de auteur vaak besluiten tot het
aanwijzen van hele schildersscholen of schilders bombarderen tot 'volgelingen van'. In dit verband rijst ook de vraag of de schilders inderdaad slechts
voortborduurden op elkaars werken, of ze nooit zelf in de literatuur doken,
met andere woorden de vraag naar mogelijke literaire topoi in de afbeeldingen.
Hoewel Brinkman dit nooit expliciet uitspreekt, rees na lezing van deze
bundel bij mij het angstige vermoeden, dat hij de alchemic nog steeds
beschouwt als het prenatale stadium van de scheikunde; een inmiddels toch
wel achterhaalde visie. Dat blijkt naar mijn mening uit zijn keuze, zijn
voorkeuren (veel aandacht voor afbeeldingen van laboratoria en laboratoriumapparatuur) en de volstrekte afwezigheid in deze bundel van de
alchemist als esoterisch filosoof Bezwaren heb ik ook tegen Brinkmans
annotatie. Sommige (Bijbel)citaten blijken achteraf niet te kloppen. Bovendien verwijst hij bij voorkeur naar 17e of 18e eeuwse, Duitse vertalingen van
Latijnse originelen. De auteur had toch moeten weten dat juist in deze
vertalingen veel fouten en misvattingen zijn binnen geslopen.
Toch zijn er ook positieve kanten te noemen. De reprodukties zijn meestal
van goede kwaliteit en voor de gei'nteresseerde leek lijkt deze bundel mij in
eerste instantie een goed orientatiepunt. En daarvoor waren de artikelen,
geloof ik, in de oorspronkelijke opzet ook bedoeld.
W.H.L. Ogrinc

98
Graven in de Pieterskerk (Leiden: Stichting Vrienden van de Pieterskerk, z.j.)
112 p., ill.
Tijdens de recente restauratiewerkzaamheden in de Leidse Pieterskerk
moest o.a. de hele kerkvloer worden weggebroken. Hierbij kwamen niet
alleen de fundamenten van de oorspronkelijke grafelijke kapel (1121 A.D.)
aan het licht. maar ook die van de in 1512 ingestorte veertiende eeuwse
toren, plus het hele complex van graven. Dank zij minutieus onderzoek van
zerken, grafboeken en -registers kon men uit die honderden grafkelders vaak
nog concluderen wie er destijds waren begraven; een moeilijke opgave
wegens herbegravingen en 'schudden' van de inhoud van de kelders.
De afdeling Fysische Anthropologic van het Anatomisch Laboralorium van
de Rijksuniversiteit Leiden kreeg toestemming het skcletmateriaal te onderzoeken. Dit bood een unieke gelegenheid om zich een beeld te vormen van
de voedingsomstandigheden in het 17e en 18e eeuwse Leiden. Skeletlengte,
voeding en ontberingen staan immers in nauwe relatie tot elkaar. De
gemiddelde skeletlengte bleek ruim 161,7 cm. te bedragen (178 cm. voor
volwassen mannen en 166 cm. voor de vrouwen in 1978). Uit waargenomen skeletafwijkingen kreeg men enig inzicht in de medische zorgen uit die
tijd. Ook nevenvondsten zoals muntstukken en sleutels die in graven werden
aangetroffen wierpen een nieuw licht op oude begrafenisrituelen.
Het is een goede gedachte geweest van de Stichting Vrienden van de
Pieterskerk een verslag van deze bevindingen te publiceren. Men
vindt daarin tevens een overzicht van de restauratiewerkzaamheden, een
geschiedkundig overzicht van de bouw van de Pieterskerk. waar zovele
bekende Nederlanders hun laatste rustplaats vonden. en een schets van de
betekenis die deze kerk in het Leidse universitaire leven heeft gehad.
G.T. Haneveld

W.K.H. Karstens en H. Kleibrink, De Leidse Hortus. een botanische erfenis
(Uitgave onder auspicien van de Vereniging Vrienden van de Leidse
Hortus; Zwolle: Uitgeverij Waanders, 1982; fsBN 90 70072 92 0) 191 p.,
ill., f 57,50.
In 1987 zal het vierhonderdjarig bestaan van de Leidse Hortus worden
herdacht. Nu reeds verscheen van de hand van de vroegere hoogleraardirecteur Karstens en de fotograaf Kleibrink een fraai uitgegeven boek dat
tot bedoeling heeft "de belangstellende leek, maar ook de botanicus en de
tuinbouwer" informatie te geven in woord en beeld.
In vijf gedeeltes worden achterenvolgens de functie van een hortus, de
geschiedenis van de Leidse Hortus, de reconstructie van de Clusiustuin, een
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rondgang door de tuin en het bijzondere bomenbestand beschreven. De
auteur, wiens warme en betrokken stiji het lezen tot een plezier maakt, heeft
voor zijn uitgebreide geschiedschrijving (p. 17-100) talrijke bronnen geraadpleegd, waaruit hij rijkelijk citeert. Daardoor is hij er zeker in geslaagd
een goed inzicht te geven in de lotgevallen van tuin, gebouwen, directeuren
en hortulani. Toch had ik graag wat meer gelezen over de ideeen die een rol
speelden bij de collectievorming en de praktische uitvoering daarvan. Dat
het boek niet voor wetenschapshistorici geschreven is, blijkt uit de afwezigheid van annotatie, citaatverantwoording en lijsten met gebruikte literatuur
en bronnen. Ook een overzichtje van directeuren en hortulani met hun
jaartallen zou op zijn plaats geweest zijn. Voor wie het boek geschreven is
echter, valt het zeer aan te bevelen.
, L.C. Palm

J.J. Broeder e.a.. Physics in the Netherlands. A selection of dutch contributions to physics in the first 30 years after the second world war (2 din.;
Utrecht: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, 1982;
ISBN 90 9000279 0) XIV + 373, 303 -F (42) p., ill.; te bestellen bij FOM,
Van Vollenhovenlaan 661, 3527 JP Utrecht.
Doel van dit lijvige boekwerk is te laten zien welke Nederlandse bijdragen er
geleverd zijn aan de groei van de fysische kennis in de periode 1945-1975.
Het is geschreven in het kader van het FOM-project 'evaluatie van de
natuurkunde'. Om praktische redenen heeft men zich beperkt tot de
kerngebieden van de fysica, zodat bijvoorbeeld de belangrijke biofysica
buiten beschouwing blijft. Er is niet gestreefd naar een uitputtende inventarisatie, maar naar een schifting op grond van het belang van het werk.
Voorstudies maakten duidelijk dat citatie-analyse of het tellen van publikaties geen betrouwbare methoden waren. Men koos daarom voor een
combinatie van literatuurstudie, interviews met deskundigen, beoordeling
van concept-hoofdstukken door "peers" en corrigerend advies van "outstanding scientists" (p. x). De resultaten zijn neergelegd in zes hoofdstukken. Deze beginnen met een korte historische inleiding en, zo nodig, enige
inhoudelijke uitleg. Deze introducties zijn gericht op een fysicus die niet
gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp. De rest van de tekst is
meestal slechts voor een specialist begrijpelijk. Het zevende en laatste
hoofdstuk bevat gegevens over de organisatie van het onderzoek, aantallen
fysici, Internationale contacten, artikelenproductie en omvang van de
deelgebieden in Nederland vergeleken met het buitenland. De fysica van de
vaste stof (eigenlijk gecondenseerde materie, dus ook vloeistoO is met ca.
40% van de publikaties (begin jaren '70) het omvangrijkst. Deze pas rond
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1940 zelfstandig geworden subdiscipline alsmede statistische fysica, samengenomen met atoom- en molecuulfysica, zijn in Nederland groter dan het
wereldgemiddelde. Dat is terug te voeren op de activiteiten van het
Natuurkundig Laboratorium van Philips respectievelijk de traditie begonnen met Van der Waals, Kamerlingh Onnes en Zeeman.
Hoewel het boek in deze tijd van bezuinigingen in eerste instantie een
hedendaagse functie zal hebben, is het ook uiterst nuttig voor de (toekomstige) historicus. Juist omdat de na-oorlogse fysica nauwelijks te overzien is,
kan een werk als dit onschatbare diensten bewijzen als eerste orientatie en
als naslagwerk. (Wat dat laatste betreft, combinatie van de gegevens op p.
644 en 646 met de namenindex leert, dat ongeveer de helft — ca. 1250 — van
de Nederlandse fysische onderzoekers tussen 1945 en 1975 minstens
eenmaal in het boek vermeld wordt.) Daarbij kan uiteraard niet uit het oog
verloren worden dat het hedendaagse en internationaal-inhoudelijke perspectief van dit boek niet hoeft samen te vallen met dat van de historicus.
Het is daarom te hopen dat het basismateriaal voor het boek, in het
bijzonder de interviews en adviezen, bewaard blijft. Dit zou, gelezen door
een historische bril, wellicht gegevens kunnen opleveren die niet in het boek
terug te vinden zijn. Bovendien zou tezijnertijd het tot stand komen van dit
rapport en het FOM-project in zijn geheel onderwerp van historisch
onderzoek kunnen vormen.
C. Hakfoort
Ontmoeting met Jan Swammerdam, ingeleid en samengesteld door G.A. Lindeboom (Ontmoetingen met mystici, nr. 3: Kampen: J.H. Kok, 1980;
ISBN 90 242 0094 6) 120 p., ill., f 17,90.
Van de vruchtbare pen van de emiritus-hoogleraar G.A. Lindeboom
verscheen in de reeks 'Ontmoetingen met mystici' een werkje over een
figuur, die in eerste instantie als natuuronderzoeker bekend staat; Jan
Swammerdam (1637-1680). De auteur tekent eerst de enigszins tragische
levensloop van een man die, omdat hij zich geheel aan het natuuronderzoek
wilde wijden, de aandrang van zijn vader om de predikantsloopbaan te
kiezen wist te weerstaan, maar die uiteindelijk op eigen wijze prediker werd
van een mystieke vroomheid. Bijzondere aandacht wordt vervolgens
gegeven aan Swammerdams studie over het vliegend haft, die in 1675 onder
de titel Ephemeri vita verscheen. Lindeboom laat zien, dat het werk in zijn
oorspronkelijke opzet entomologisch van aard was, maar dat na een
geestelijke crisis (1673) en na zijn ontmoeting met de mystica Antoinette de
Bourignon het religieuze element de boventoon ging voeren. De 'Inleiding'
wordt besloten met een paragraaf over Swammerdam als mysticus, waarbij
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de vraag wordt gesteld welke invloeden hem er toe gebracht hebben, zijn
toevlucht bij Bourignon te zoeken. Het is moeilijk hier vaste grond onder de
voet te krijgen; Bohmistische invloeden, door de auteur als mogelijkheid
genoemd, lijken mij niet onwaarschijnlijk. Een aantal gedichten en enkele
prozafragmenten, van verklarende aantekeningen voorzien, maken te meer
duidelijk hoezeer tenslotte voor Swammerdam de bekoring van de mystiek
sterker bleek dan de aantrekkingskracht van het natuuronderzoek, de
beschouwing van de eeuwigheid van groter waarde dan wat voor hem
behoorde tot het 'aardse', dat nu nog slechts als spiegel functioneerde. "Laat
aarde, laat my gaan. Soo sal mijn ziel gestaagh By Godt haar Schepper
sweeven. En als 't vervelde Haft, Genieten 't Hemels leeven" (biz. 87).
J. van den Berg

M.J. van Lieburg ed., Handleiding voor de beoefening van de geschiedenis der
geneeskunde (Amsterdam: Medisch Encyclopedisch Instituut VU, 1981)
214 p., ill.
"Aller Kunst muss das Handwerk voraus gehen". Hoezeer deze van Goethe
afkomstige wijsheid ook op de geschiedschrijving van toepassing is, moge
blijken uit het feit dat Walter Artelt haar als Leitmotiv meegaf aan zijn
Einfiihrung in die Medizinhistorik (Stuttgart, 1949).
Dit befaamde werk mag nog steeds worden beschouwd als het voornaamste
leerboek over de medisch-historische methodologie. Helaas is het alleen nog
antiquarisch verkrijgbaar. Bovendien begint het boek op enkele punten te
verouderen. Met name geldt dat voor het hoofdstuk 'Die Heuristik und ihre
Hilfsmittel': de historia medicinae is in de laatste drie decennia met een
groot aantal belangwekkende publikaties verrrijkt en — hetgeen in dit
verband nog belangrijker is — met diverse uiterst bruikbare bibliografieen.
Als bezwaar tegen Artelts inleiding zou men tenslotte kunnen aanvoeren,
dat hulpwetenschappen als paleografie en chronologic betrekkelijk summier
aan de orde komen. Dit laatste doet zich meer en meer als een gemis voelen,
want de geschiedenis der geneeskunde verheugt zich in een groeiende
belangstelling — en dat gelukkig niet in de laatste plaats van de zijde der
medici. De omstandigheid dat deze novieten de medische geschiedenis bijna
zonder uitzondering als liefhebberij moeten beoefenen, impliceert welhaast
onvermijdelijk dat zij zich het zo belangrijke historische handwerk langs
autodidactische weg moeten eigen maken; menig praktizerend geneeskundige ontbreekt immers de tijd cursussen en of colleges te lopen. Bijgevolg is hij
aangewezen op leerboeken die hij tussentijds thuis kan bestuderen.
Helaas staan de beginnende medico-historicus buiten de zojuist genoemde
Einfiihrung slechts weinig studieboeken ter beschikking. Derhalve is het
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verheugend dat M.J. van Lieburg, directeur van het Medisch Encyclopedisch Instituut van de Vrije Universiteit, een poging heeft ondernomen de
gesignaleerde leemte te vullen..Wie deze zoon van de Maasstad kent, zal het
niet verbazen dat het resultaat van zijn streven een handleiding in de ware
zin des woords is geworden: klaar als een kookboek en vrij van enige
pseudo-wetenschappelijke dikdoenerij.
In hoofdstuk I geeft Van Lieburg een 'apparaat', een lijst van belangrijke
medisch-historische handboeken die niet bedoeld is als bibliografie, maar als
wegwijzer. In het volgende hoofdstuk behandelt dezelfde auteur de
heuristiek. Van Lieburg heeft kosten noch moeite gespaard dit zo
belangrijke onderwerp, juist voor autodidacten toegankelijk te maken. Zo
wordt het graven naar gegevens en detail gedemonstreerd aan het voorbeeld
van een onderzoek naar de geschiedenis van de uroscopie. Daarbij aarzelt de
samensteller niet uit de geraadpleegde indices de bladzijden af te drukken,
waarop de gezochte trefwoorden te vinden zijn. Als enige bezwaar tegen zijn
overigens heldere en uitvoerige expose kan men inbrengen dat Van Lieburg
zijn wegwijzer beperkt tot zuiver medisch-historische bibliografieen en
repertoria; naar een lijst van algemeen-historische naslagwerken en
hulpmiddelen zoekt men vergeefs.
Het derde hoofdstuk is, met medewerking van F.H. Stemvers, geschreven
door G.A. Lindeboom. Het bevat een zeer lezenswaardige verhandeling
over wat Jan Romein de meest oorspronkelijke en elementaire vorm van
geschiedschrijving heeft genoemd: de biografie. Ook deze bijdrage vormt
een uitstekende handleiding voor autodidacten, al valt te hopen dat
biografen in spe het al te modieuze en bovendien onjuiste gebruik van 'c.q.'
niet van de auteurs zullen overnemen.
Het volgende kapittel is van de kant van de Leidse medico-historicus H.
Beukers. Zijn inleiding tot de paleografie mag er wezen, maar draagt hier en
daar nog wat sporen van een werkcoUege. Zo ontbreekt een lijst van
aanbevolen literatuur en worden geen transcripties van de talrijke
oefenstukken gegeven. Vooral dit laatste is spijtig, want aldus wordt de lust
tot zelfstudie en oefening niet bevorderd. Hetzelfde euvel kleeft aan
hoofdstuk VI, waarin D.A. Wittop Koning het lezen van oude recepten
behandelt. De heldere wijze waarop de Amsterdamse grootmeester zich van
zijn moeilijke taak heeft gekweten, dwingt grote bewondering af Vergeven
zij hem derhalve zijn valse raad om van de Latijnse declinaties alleen de
nominativus te leren, "die meestal gelijk is aan de accusativus en de
genitivus" (p. 85).
Het volgende hoofdstuk betreft het archiefonderzoek. Hiervoor geldt, zoals
Van Lieburg met recht opmerkt: "De beste leermeester is de practijk".
Niettemin vormt zijn bijdrage een goede gids voor degenen die zich voor het
eerst in de doolhof der Nederlandse archieven wagen. Voor hen volgt in
hoofdstuk VIII een uiteenzetting over de tijdrekenkunde. Dit menige alpha
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schrik-aanjagende onderwerp wordt door G.A. Lindeboom op minutieuze
wijze uit de doeken gedaan. Hierna volgt een anonieme bijdrage over
toponomie. Deze beperkt zich tot een beknopte lijst van 'verlatinizeerde'
lands- en plaatsnamen. Had deze opsomming beslist uitvoeriger mogen zijn,
zulks geldt nog meer voor de bijdrage over annoteren en redigeren die er op
volgt.
Bijzonder leerzaam is de verhandeling van A.M. Luyendijk-Elshout. Zij
bespreekt een onderwerp dat door sommigen hoogstens als hulpbron bij het
historische onderzoek wordt gerekend, door anderen daarentegen als een
doel op zich zelf: het onderzoek en de conservering van heel- en
verloskundig instrumentarium.
Een onderwerp waaraan in deze Handleiding bijzondere aandacht wordt
besteed, vormt de geschiedenis der verpleegkunde. Dit aspect van de
geschiedenis wordt in Nederland thans zeer actief beoefend. Het door Van
Lieburg vervaardigde apparaat mag dan ook worden gezien als een
hommage jegens de zo enthousiaste, veelal zelf in het wit dienende
beoefenaren van dit onderdeel van de geschiedenis der geneeskunde. Als
laatste oorspronkelijke bijdrage volgt een uitvoerig apparaat voor de
geschiedenis van de farmacie. Dit werd op voorbeeldige wijze samengesteld
door H.A. Bosman-Jelgersma.
Ter afsluiting van zijn handleiding heeft de redacteur — geheel naar de eisen
des tijds — een 'readergedeelte' toegevoegd, hetgeen betekent dat hij uit
andere geschriften een aantal publikaties heeft overgenomen, die de
beoefening van de geschiedenis der geneeskunde betreffen. Hoewel de
gereproduceerde stukken het (her)lezen zonder uitzondering waard zijn, kan
men zich toch afvragen wat de diepere zin van dit thans zeer in zwang zijnde
gereader is. Tenslotte zijn artikelen als dat van G.A. Lindeboom, dat in 1978
in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde verscheen, niet moeilijk op te
sporen en is het gebruik van kopieerapparaten inmiddels tot in de verste
uithoeken des lands doorgedrongen.
Het bovenstaande kan niet meer zijn dan een beknopte weergave van de
inhoud van wat met enige trots de eerste Nederlandse handleiding tot de
beoefening van de geschiedenis der geneeskunde mag worden geheten. Naar
de redacteur zelf toegeeft, kleven aan het boek hier en daar nog wat
onvolkomenheden, die in een tweede druk gevoeglijk kunnen worden
uitgewist. Tot die onvolkomendheden behoort zeker het ontbreken van een
register van personen en zaken, alsmede het feit dat de alleraardigste
illustraties zonder meer slecht uit de verf komen. Ondanks de economische
recessie verdient deze Handleiding ook een meer duurzame vormgeving en
uitgeving. Indien een tweede editie een wat handzamer formaat kan krijgen,
zou dat de bruikbaarheid nog ten goede komen.
A.H.M. Kerkhoff
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M.C. de Boodt-Maselis, Anselmus Boetius de Boodt (Brugge 1550-1632). Een
Vlaams humanist met Europese faam. gevolgd door een reproductie van
het kruidboek (1640) met Nederlandse vertaling door E.H. de Schrijver
(Handzame: Uitgaven Familia et Patria, 1981) 106 p., tekstuitgave niet
gepagineerd, ill., Bfr 1450. Het kruidboek alleen zonder de inleidende
studie Bfr 950.
Dit boek bestaat uit twee delen: een biografie van Anselmus Boetius de
Boodt (1550-1632) en een facsimile-uitgave en vertaling van diens Florum,
herbarum. ac fructuum selectiorum icones, dat posthuum in 1640 uitgegeven
werd.
Gedurende zijn leven woonde De Boodt in verschillende Europese steden en
verkeerde hij in diverse milieus. Het eerste en laatste deel van zijn leven sleet
hij in Brugge, dat in die tijd van een levendige handelsstad verviel tot een
stille provincieplaats. Lange jaren bracht De Boodt door aan de hoven van
Keizer Rudolf II in Wenen en Praag, waar hij onder meer als lijfarts van de
keizer werkzaam was.
De Boodt komt uit deze biografie naar voren als een persoon met een
veelzijdige belangstelling en aanleg. Hij was een verdienstelijk tekenaar,
graveur en dichter, maar het nageslacht kent hem voornamelijk als
wetenschapsmens. Hoewel hij in de medicijnen geschoold was lag zijn
wetenschappelijke belangstelling niet op dat terrein. De alchemic en botanic
boeiden hem, maar zijn voornaamste interesse ging uit naar de studie van de
mineralen en gesteenten. Zijn studies over dat onderwerp mondden uit in de
publikatie van zijn Gemmarum et lapidum historia, dat in 1609 het licht zag.
De belangrijkste bijdrage die De Boodt met dit boek leverde was zijn poging
de mineralen systematisch te beschrijven. Hij decide ze onder in kleine,
grote, harde, zachte, brandbare en onbrandbare etc.
In deze biografie van De Boodt heeft de schrijfster de gebeurtenissen van
zijn leven geschetst tegen de achtergrond van contemporaine ontwikkelingen op velerlei gebied: kunsten, politick en wetenschap. Deze brede
opzet gaat echter gepaard met oppervlakkigheid en wordt bovendien
ontsierd doordat details onbetrouwbaar zijn. Zo wordt de uitvinding van de
microscoop toegeschreven aan de kinderen van Zacharias Jansen, een
anekdote, die in de wetenschapsgeschiedenis reeds lang achterhaald is.
De oppervlakkigheid komt ook naar voren op een aantal cruciale punten. In
de literatuur wordt door verschillende auteurs vermeld, dat de platen uit De
Boodts Florum, herbarum etc. niet van zijn hand zijn maar van Chrispijn van
de Pas. De auteur van de onderhavige biografie houdt het erop, dat De
Boodt de maker was, vooral afgaand op de inleiding tot het oorspronkelijke
werk (geschreven door de bezorger van het boek, een vriend van De Boodt).
Zij heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de platen van de
Florum, herbarum etc. te vergelijken met gesigneerde plantentekeningen uit
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een overgebleven manuscript van De Boodt, dat zij in dit boek wel beschrijft
en kennelijk enige tijd bij de hand g.had heeft.
De keuze van Florum, herbarum etc. als tweede deel van dit boek is m.i. geen
gelukkige. De planten, die erin afgebeeld zijn, zijn veel voorkomende
soorten en De Boodt heeft er niet de bedoeling mee gehad om een
botanische studie te publiceren, doch heeft slechts zijns inziens weinig
bekende curatieve eigenschappen van deze planten willen bekend maken. De
wetenschappelijke kwaliteiten van de auteur van het nieuwe wegen inslaande
Gemmarum et lapidum historia (dat in Nederlandse bibliotheken vrijwel niet
aanwezig is) komen daardoor niet uit de verf
Marian Fournier

A.P.M. van der Mey-de Leur, Van olie en wijn: geschiedenis van verpleegkunde, geneeskunde en sociale zorg (Amsterdam enz.: Elsevier, 1981,
4e herziene druk; ISBN 90 10 037789) X + 270 p., ill., f 34,25.
Het verschijnen van de vierde druk van dit werk in tien jaar tijd wijst er op,
dat er in ons land een dringende behoefte bestaat aan een overzichtelijk
nederlandstalig werk over de geschiedenis der verpleegkunde. Wat dat
betreft belooft de titel echter meer dan de inhoud aangeeft. Het eerste deel
van de titel: Van olie en wijn, ontleend aan de Bijbelse passage van de
barmhartige Samaritaan, komt nog het beste overeen met een persoonlijk
boeket uit een veld met bloemen. Dat is de uitdrukking waarmee de auteur
zelf haar werk in het voorwoord aanduidt. Dat persoonlijke boeket echter te
beschrijven als een geschiedenis van verpleegkunde, geneeskunde en sociale
zorg doet de inhoud geweld aan. De auteur heeft uit de geschiedenis van
deze charitatieve thema's een aantal onderwerpen geselecteerd, die zij nader
bestudeerd en beschreven heeft. Zo komen successievelijk ter sprake:
'rondom het kraambed'; 'het kind'; 'het ziekenhuis door de eeuwen';
'gezondheidszorg buiten het ziekenhuis' en 'van priesteres tot verpleegkundige'. Het laatste hoofdstuk, 'historic van de helende meesters' werd
geschreven door de heer P. Klijnsma.
Over de in deze titels genoemde onderwerpen weet de auteur vele
interessante zaken te vertellen. Voor een belangrijk deel hebben deze
betrekking op algemene historische bijzonderheden over het betreffende
onderwerp, die een internationaal karakter hebben. Voor een even
belangrijk deel echter op de geschiedenis van die onderwerpen in eigen land.
Er is geen methodisch onderscheid aangebracht bij de bespreking van beide
onderdelen. De beschrijvingen zijn voor een groot deel anekdotisch van
karakter. De auteur heeft zich veel moeite getroost, gegevens van
uiteenlopende aard bij elkaar te brengen. Het boek heeft daardoor het
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aspekt van een kruimelkoek: lekker, maar brokkelig. Het bevat een schat
aan informatie, maar mist het samenhangende betoog, dat de lezer duidelijk
maakt, waarom en hoe bepaalde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Dat er ondanks alle korrekties en aanvullingen sinds de oudere drukken
toch nog ruimte voor verbeteringen blijft, kan men bij herhaling
konstateren. Op p. 2: "Hippocrates stelde de duur van de zwangerschap
vast" riep bij recensent de vraag op "op hoeveel dagen?" De klinische school
in 's-Hertogenbosch, waarvan op p. 6-7 sprake is, is nooit tot stand
gekomen. De literatuurverwijzing op p. 16 gewaagt van het Tijdschrift voor
geneeskunde, terwijl dit al ruim een eeuw als Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde bekend staat. Als op p. 19 over een oud recept voor het maken
van kandeel gesproken wordt, moeten we daarvoor te rade bij het boek van
dr. Melchior, dat toevallig net niet op mijn boekenplank staat. Het stoorde
recensent enigszins, wanneer er na vermelding van een aantal historische
bijzonderheden plotseling een 'moraal' aan het einde van een hoofdstuk
verschijnt (p. 21). De PKU (p. 31) is geen inenting, enz., enz.
Met deze opmerkingen wil recensent de waarde van dit boek echter niet in
twijfel trekken. Voor diegenen, die zich op enigerlei wijze met de
geschiedenis der verpleegkunde bezig houden — en ik denk daarbij vooral
aan de docenten in de verschillende verpleegkundige opleidingen — bevat
dit boek veel authentiek materiaal. Vooral de Nederlandse sociale en
verpleegkundige geschiedenis is goed vertegenwoordigd. Persoonlijk zou
recensent daarom een betere en consequenter uitgevoerde literatuurverwijzing op prijs stellen. De leesbaarheid van de tekst zou dit echter
waarschijniijk niet ten goede komen. Het boek is voorzien van een
literatuurlijst, die per hoofdstuk de belangrijkste geraadpleegde werken
omvat. In deze druk heeft de auteur een historisch overzicht in tabelvorm
toegevoegd. Deze chronologic geeft de onderlinge tijdsrelaties weer tussen
feiten en gebeurtenissen uit de sectoren verpleegkunde, geneeskunde, sociale
zorg en algemene geschiedenis. Een nuttige toevoeging! De vele illustraties
in dit boek zijn doorgaans van goede kwaliteit.
Samenvattend; een prettig leesbaar boek met veel algemene, zowel als
anekdotische informatie, geschikt voor een breed lezerspubliek.
A.Th.J. Koning

R. Vos, Een bedrijfsarts in het bedrijf G.C.E. Burger als fabrieksarts' van de
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek 1928-1938 (Groningen: Instituut voor
sociaal-medische wetenschap Rijksuniversiteit, 1982) X -f- 139-1XXXV p.
Deze lijvige studie vormt de neerslag van een onderzoek, dat de
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zesdejaarsstudent in de medicijnen R. Vos verrichtte aan het Instituut voor
sociaal-medische wetenschap aan de R.U. Groningen. Zoals de wat minder
gelukkig gekozen hoofdtitel reeds doet vermoeden, betreft het een scriptie,
waarin de auteur de vraag tracht te beantwoorden hoe de hier als vader van
de bedrijfsgeneeskunde in Nederland gedoodverfde arts G.C.E. Burger "het
vraagstuk van de onafhankelijkheid van het medisch beroep bij Philips heeft
opgelost". Mag deze vraag wat onhandig zijn geformuleerd, huis- of
oudbakken is zij zeker niet. Tot op de dag van heden verkeert de bedrijfsarts
niet zelden in een ietwat ambivalente positie: hij moet immers niet alleen de
belangen van de werknemer dienen, maar ook die van de werkgever, die
veelal ook zijn broodheer is.
Bij zijn onderzoek is de auteur uitgegaan van wat hij "het interactionisfisch
perspectief noemt. Daarmee wordt bedoeld "dat maatschappelijke
verschijnselen en dus ook de gezondheidszorg bestudeerd en begrepen
kunnen worden als een proces, waarin economische, sociale, politieke en
culturele factoren elkaar voortdurend beinvloeden, zonder dat men direct
het primaat van een daarvan kan vaststellen" (p. 3). Het moet vooral dit
uitgangspunt zijn geweest, dat de auteur ertoe heeft gebracht niet minder
dan vijf hoofdstukken te wijden aan onderwerpen als het sociaaleconomische klimaat tussen de twee wereldoorlogen, het sociale beleid van
Philips, de Veiligheidswet en de arbeidersbeweging. Op zichzelf valt het te
prijzen dat de auteur zo uitvoerig te werk is gegaan. Spijtig is slechts dat de
figuur van de hoofdrolspeler tegen dit enorme decor welhaast in het niet
verdwijnt. Pas in het voorlaatste hoofdstuk volgt een summiere
levensbeschrijving van Burger, wiens bemoeienissen met de gezondheidsdienst van de firma Philips tenslotte in de tweede helft van het laatste
hoofdstuk uit de doeken worden gedaan.
Het gevolg van deze minder evenwichtige opzet is, dat Vos de vele draden en
draadjes niet tot een winddicht dock heeft kunnen weven. Daarnaast blijkt
Vrouwe Kleio, zoals Vos trouwhartig toegeeft, het haar jonge aanbidder niet
gemakkelijk te hebben gemaakt: "Ervaringen, die zo kenmerkend zijn voor
het historisch onderzoek als omslachtigheid, tijdverlies, frustraties,
telefoontjes zus en zo, brief hierheen en daarheen, speurtochten in
archieven, selectie van materiaal, interessante en belangrijke passages in de
bureaula stoppen, en die de 'historicus in spe' (sic) waarschijniijk met de
paplepel ingegeven krijgt, waren voor mij geheel nieuw."
Het valt te hopen dat de auteur door deze ervaringen niet is ontmoedigd.
Het onderwerp dat hij heeft aangesneden verdient alleszins nadere
uitwerking. Deze lijkt zeker aan Vos te mogen worden toevertrouwd.
A.H.M. Kerkhoff
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H.F. Cohen, Over aard en oorzaken van de 17e eeuwse wetenschapsrevolutie.
Eerste ontwerp voor een historiografisch onderzoek (oratie Technische
Hogeschool Twente; Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1983; overdruk uit
Tirade) 22 biz., niet afzonderlijk in de handel.
Inaugurele oraties kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden.
De nieuwe hoogleraar kan door de behandeling van een casus uit zijn
vakgebied laten zien wat zijn benadering van het vak zal zijn. Hij kan ook de
gelegenheid aangrijpen om een bekend probleemgebied uit zijn discipline
samen te vatten en kritisch door te lichten. in een poging tot synthese.
Tenslotte kan de nieuwbenoemde de oratie gebruiken om enige theoretische
bespiegelingen over doel en methode van zijn vakgebied ten beste te geven.
Dr. Cohen heeft nu een originele uitbreiding gegeven aan deze reeks van
soorten oraties. In de rede die hij heeft uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van gewoon hoogleraar in de historische aspecten van techniek en
maatschappij aan de Technische Hogeschool Twente heeft hij een eerste
aankondiging en ontwerp gegeven van het onderzoek dat hij in Enschede wil
verrichten. Zijn oratie is geen onderzoeksverslag, maar een onderzoeksvoorstel. Het is Cohen opgevallen dat het debat over de oorzaken van de
Wetenschappelijke Revolutie (Cohen zelf heeft het consequent over 'wetenschapsrevolutie') al maar voortgaat zonder dat er consensus bereikt wordt
over zelfs zulke minimale zaken als welke verklaring voortaan niet meer als
houdbaar zal worden beschouwd. Een van de oorzaken van deze onzalige
toestand is volgens Cohen dat er niet zozeer sprake is van een debat, als wel
van een reeks monologen. Door een kritische zifting van de bestaande
verklaringen wil hij daar verandering in brengen. Omdat verklaringen van
de Wetenschappelijke Revolutie afhankelijk zijn van een opvatting over de
aard van de omwenteling, wil hij aan een deel over verklaringen een deel
over de verschillende interpretaties van de Wetenschappelijke Revolutie
vooraf laten gaan.
Het lijkt mij een goed idee. Het zou inderdaad zeer nuttig zijn om een
kritisch overzicht te hebben van de verschillende verklaringen van de
Wetenschappelijke Revolutie. Toch kan ik een licht gevoel van scepsis niet
onderdrukken. Historici laten zich in het algemeen meer leiden door nieuwe
interpretaties dan door kritische evaluaties van bestaande interpretaties.
Zuiver historiografische studies vormen een erkend historisch genre, maar
ze spelen zelden een grote rol in de frontlijn van het onderzoek. Daar komt
bij dat ik mij afvraag of zoiets als de Wetenschappelijke Revolutie iiberhaupt wel voor verklaring in aanmerking komt. De Wetenschappelijke
Revolutie is namelijk geen 'feit' zoals 'de uitvinding van het slingeruurwerk'.
Het begrip 'Wetenschappelijke Revolutie' is een metafoor die wij hanteren
om een veelheid aan gegevens in een zinvol verband te plaatsen (als zodanig
bestaat die 'Revolutie' alleen in het hoofd van de historicus). Aangezien de
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discussie over de waarde van metaforen bijna per definitie onbeslisbaar is,
vraag ik mij af of Cohen er in zal slagen de historici werkelijk op een lijn te
krijgen. De geschiedenis is niet voor niets een discussie zonder eind
genoemd.
K. van Berkel
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