BOEKBESPREKINGEN
Bert Bolle, Barometers in beeld (Lochem-Poperinge: Uitgeversmaatschappij
De Tijdstroom, 1983; ISBN 90 6087 922 8) 256 p., i l l . , / 122,00.
De wetenschapshistoricus, op zoek naar literatuur over de geschiedenis van
de barometer, komt uiteindelijk en onvermijdelijk terecht bij het standaardwerk van Middleton The history of the barometer (1964). In alle detail wordt
daarin beschreven hoe de kwikkolom van Torricelli in de loop van zo'n
driehonderd jaar is uitgegroeid tot een precisieinstrument met vele toepassingen, en welke alternatieven er in de loop van de tijd voor de kwikbarometer zijn ontworpen. Middleton beschrijft de geschiedenis van het concept
"barometer", van de theorie achter het instrument. Wat men tevergeefs bij
hem zoekt is de praktijk van de barometerproductie: de instrumenten zoals
zij feitelijk zijn gemaakt, zoals men deze vandaag de dag in musea of
particuliere verzamelingen kan aantreffen, en zoals zij doorde antiekhandel
nog steeds te koop worden aangeboden.
Bert Bolle (antiekhandelaar gespecialiseerd in barometers') vult deze lacune
in zijn Barometers in beeld op indrukwekkende wijze op. In ca 500 foto's,
waarvan een gedeelte in kleur, wordt een zeer gedetailleerd beeld gegeven
van de enorme verscheidenheid aan vormen, waarin in de periode 1700-1900
de kwikkolom van Torricelli, en later de aneroidebarometer door Engelse,
Franse en Nederlandse makers daadwerkelijk werd vervaardigd en te koop
aangeboden. Deze verscheidenheid van vormen is maar zeer ten dele op
technische verschillen, zoals schalen, afleesmethodiek of ontwerp van het
kwikreservoir, terug te voeren. In een kort inleidend hoofdstuk worden deze
technische en historische aspekten vlot leesbaar beschreven. In de 17
hoofdstukken die dan volgen, en waarin barometers naar type, herkomst of
gebruiksdoel zijn gegroepeerd, zijn aspekten van stijl en uitvoering van de
versiering minstens zo belangrijk als de techniek.
Barometers in beeld is voornamelijk een beeldverhaal. De lopende tekst is
zeer beperkf. het genoemde inleidende hoofdstuk en de korte inleidingen bij
de afzonderlijke hoofdstukken. De informatie waar het in dit boek om gaat
ligt primair besloten in de afbeeldingen zelf, die alle in uitvoerige bijschriften
worden toegelicht. De foto's zijn van goede kwaliteit — en toch geven zij in
het algemeen niet meer dan een globale indruk. Barometers zijn nou
eenmaal weinig fotogeniek met hun vaak lange, smalle vorm. Hoe goed een
foto ook is, de inscriptie op schaalplaten e.d. verdwijnt vrijwel altijd in het
raster. Daar waar het juist om de inscriptie gaat is deze meestal in een
detailfoto apart opgenomen.
Het boek besluit met twee registers, op namen en op zaken. Het register op
namen verdient een eervoUe vermelding: Het bevat ca. 175 namen van
Nederlandse barometermakers uit de periode 1700-1900, en verwijst behalve
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naar de afbeeldingen en hun bijschriften ook naar het zeer uitgebreide
notenapparaat, waarin uit archieven en krantenberichten een schat aan
persoonsgegevens over deze makers bijeen is gebracht. Deze gegevens
vormen een waardevolle aanvulling op Roosebooms Instrumentmakerskunst
(1950).
Diegene die de smaak te pakken heeft gekregen en op zoek gaat naar een
echte oude barometer krijgt in de laatste twee hoofdstukken nog enkele
waarschuwingen over vervalsingen en tips over restauratie mee, die een al te
overhaaste beslissing duidelijk ontraden. Hij kan natuurlijk ook op bezoek
gaan in de Nederlandse musea.
S.B. Engelsman
Boerhaave's Orations, translated with introduction and notes by E. KegelBrinkgreve and A.M. Luyendijk-Elshout (Publications of the Sir Thomas
Browne Institute Leiden, New Series, No. 4; Leiden: E.J. Brill, 1983;
ISBN 90 04 07043 5) VIII + 374 p., i l l . , / 96,00.
In 1689 hield Herman Boerhaave, toen nog student in de theologie te
Leiden, zijn eerste academische oratie. Volgens de regelen der kunst toonde
hij aan dat Cicero indertijd terecht een negatief oordeel geveld had overde
filosofie van Epicurus en dat nieuwere verdedigingen van de epicurei'sche
filosofie, zoals door Gassendi, de toets der kritiek niet konden doorstaan.
Deze oratie werd niet in druk uitgegeven, maar de acht oraties die
Boerhaave na 1689 nog in Leiden zou uitspreken zijn wel gepubliceerd.
Toch kon niet worden gezegd dat die oraties makkeiijk toegankelijk waren,
als was het alleen maar omdat ze in het Latijn zijn gehouden. Ook in de
Boerhaaveliteratuur was er nog maar weinig mee gedaan.
Het was daarom een goede gedachte om de oraties in een moderne Engelse
vertaling opnieuw onder de aandacht van de historici te brengen. Bij het
vertalen bleek echterdat alleen het vertalen de teksten nog niet doorzichtiger
maakte. De opbouw van de oraties, hun oogmerk en hun opzet, werden pas
duidelijk toen men inzag hoe sterk Boerhaave zich bij zijn redevoeringen
nog had laten leiden door de klassieke retorische traditie, die terugging op
de retorica van Aristoteles. Schijnbaar overbodige uitweidingen, onbegrijpelijke stijlmiddelen, onaanvaardbaar gerommel met de bronnen en opzettelijke vertekeningen van standpunten werden pas begrijpelijk toen de retorische
vormgeving werd herkend. Niet de inhoud bepaalde de vorm, maar de vorm
was soms wel bepalend voor de inhoud.'
Het blootleggen van de retorische structuur van de oraties vormt het
eigenlijke doel van deze uitgave. Van de negen bekende oraties zijn er acht in
1. Zie ook: E. Kegel-Brinkgreve, "De rol van de retorica in Boerhaaves Orationes",
Batavia Academica 2 (1984) 25-34.
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vertaling opgenomen; de lijkrede die Boerhaave in 1721 uitsprak over zijn
collega Albinus werd niet opgenomen omdat van die rede al een moderne
vertaling beschikbaar is. Van de ongepubliceerde oratie over Epicurus werd
behalve de vertaling ook de Latijnse tekst afgedrukt, hetgeen bij de andere
niet gebeurd is. Na een algemene introductie volgen per oratie een speciale
introductie, een synopsis van de retorische opbouw en een volledige Engelse
vertaling. Een uitgebreid notenapparaat is achterin opgenomen.
Dat Boerhaave's lijkrede op Albinus niet is opgenomen, is volkomen
begrijpelijk. Zoals het er ligt, is het al een duurboek. Toch is het jammer dat
juist deze rede is weggelaten, omdat vooral bij lijkredes de vraag opkomt die
in mindere mate ook bij de andere oraties opkomt, namelijk de vraag in
hoeverre het informatieve gehalte van de oraties geweld werd aangedaan
door de eisen die de retorica stelde. Bij andere oraties gaat het ons als
historici vooral om de meningen van de spreker en vervormingen ten
gevolge van de retorica zijn daar in zekere zin een aspect van. Lijkredes
worden evenwel vaak — bij gebrek aan ander materiaal — ook gebruikt als
bron van informatie over de overledene, en dus niet over de spreker zelf. Het
is genoegzaam bekend dat men met de feiten die in lijkredes worden
opgedist de nodige voorzichtigheid in acht moet nemen; te vaak heeft men
immers te maken met bepaalde laat-humanistische topoi, vaste retorische
wendingen en niet met een nuchter verslag van de levensbijzonderheden. Het
is dan lang niet altijd eenvoudig vorm van inhoud te scheiden en graag had
ik van zulke deskundige uitgevers als mevr. Kegel en prof. Luyendijk meer
over die lijkredes willen horen.
We mogen echter al tevreden zijn met wat we hier voor ons hebben, want de
redes die Boerhaave als student, jong docent, gevierd hoogleraar en
terugtredend rector magnificus hield geven ons een schat van kennis over
zijn wetenschappelijke en persoonlijke opvattingen. Voor de wetenschapshistorici zijn vooral de gegevens interessant over Boerhaave's methodologische denkbeelden. Door alle oraties been zien wij Boerhaave zich ontwikkelen van een cartesiaan in de trant van zijn leermeester De Voider tot een
volbloed newtoniaan. Althans, dat suggereren de uitgevers en daar lijkt het
ook op. Maar is het ook zo? Helaas zijn de uitgevers op het punt van hun
wetenschapshistorische terminologie niet zo nauwkeurig geweest als op het
punt van de retorische analyse. Met name met het begrip 'newtonianisme'
zijn zij nogal ruimhartig omgesprongen.
In hun visie is de Oratio de usu ratiocinii mechanici in medicina uit 1703
Boerhaave's eerste newtoniaanse geloofsbelijdenis geweest (p. 13, 87). Ik zou
dit willen bestrijden. Boerhaave noemt Newton in deze oratie wel eenmaal,
maar dan uitsluitend als iemand die in de traditie van Archimedes, Stevin en
Descartes de wetenschap der mechanica heeft beoefend (p. 104). Het feit dat
Boerhaave in deze rede stelt dat van alle wetenschappen de geneeskunde de
laatste is waar de nieuwe manier van wetenschapsbeoefening die in de titel
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genoemd wordt, zou moeten doordringen, is op zichzelf al een aanwijzing
dat die manier van werken onmogelijk de newtoniaanse geweest kan zijn.
Als we nagaan wat Boerhaave's methodologie in deze oratie is, komen we
niet veel verder dan een door vooral Bacon en Boyle geinspireerd empirisme.
Boerhaave heeft zich in deze oratie definitief losgemaakt van de cartesiaanse
opvattingen, maar dat houdt niet automatisch in dat hij overgestapt is op
newtoniaanse denkbeelden. Boerhaave belijdt in de onderhavige oratie een
orthodox-mechanistische natuurwetenschap, maar dan van een niet-cartesiaanse, empiristische snit, lets in de trant van Boyle's 'mechanical
philosophy'.
De baconiaans-boyleaanse toonzetting van Boerhaave's wetenschapsleer is
in zijn oraties een vrij constant gegeven, dat in ieder geval veel opvallender is
dan zijn newtonianisme. Alleen in de oratie De certo comparando in physicis
uit 1715 wordt die baconiaanse opzet aangevuld met een duidelijk newtoniaans geluid. Hier is niet alleen sprake van een mechanistisch natuurbeeld en een empiristische wetenschapsopvatting, maar ook van de overtuiging dat de natuur in wezen niet te doorgronden is voor het menseiijk
vemuft en dat de grondbegrippen van de natuurwetenschap, zoals attracties,
weliswaar uit de ervaring afgeleid zijn, maar niet verklaard kunnen worden
op de manier waarop de aristotelici en de aanhangers van Descartes dat
wilden. De beide uitgevers merken wel zijdelings op dat er een zeker verschil
bestaat tussen deze en de andere oraties van Boerhaave, maar zij hebben
zich niet werkelijk in die verschillen en in de plaats van de oratie in
Boerhaave's intellectuele ontwikkeiing verdiept.
Dit blijkt als zij — terecht overigens — opmerken dat Boerhaave zich in de
geest van Newton afzet tegen die onderzoekers die in de newtoniaanse
attractie een nieuw fundament wilden zien van de natuurfllosofie (p. 163). In
een noot (noot 63, p. 333) wijzen zij Voltaire aan als wellicht een van die
overijverige newtonianen. Dit nu is merkwaardig, want Voltaire was in 1715
nog maar net droog achter de oren en zou zijn Elements de la philosophie de
Newton pas in 1738 publiceren. Het is waarschijnlijker dat Boerhaave hier
verwijst naar aanhangers van Newton als John Keill, die in 1708 in de
Philosophical Transactions een lang artikel over "The Laws of Attraction"
had gepubliceerd, waarin de chemie werd gebaseerd op Newtons mechanica;
of naar de Engelse arts John Freind, die in 1709 in Amsterdam zijn
Chymical lectures had gepubliceerd, waarin hij hetzelfde idee uiteenzette.
Gezien Boerhaave's belangstelling voor de scheikunde zal hij deze publicaties zeker gekend hebben.
Maar er zit meer aan vast. Keill en Freind werden in een ongesigneerde
recensie in Leibniz' Acta eruditorum in 1710 stevig gekraakt, niet alleen
omdat hun publicaties dat nodig maakten, maar ook omdat zo over het
hoofd van deze newtonianen de absurditeit van het werk van Newton zelf
aangetoond kon worden. Leibniz en Newton waren verwikkeld geraakt in
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een prioriteitsstrijd over de ontdekking van de integraal- en differentiaalrekening en de leibnizianen grepen eike gelegenheid aan om uiteen te zetten
dat Newton met zijn begrip van de universele gravitatie een terugkeer had
bewerkstelligd naar de occulte begrippen van aristotelici en magische
denkers.^ Mede daardoor zag Newton zich genoodzaakt om in de tweede
editie van de Principia een Scholium generale op te nemen, waarin hij zich op
het positivistisch aandoende standpunt stelde dat gravitatie echt bestond
(het bestaan was onomstootbaar afgeleid uit de ervaring), maar dat hij er
verder geen verklaring voor kon, wilde en hoefde geven. "Hypotheses non
fingo".
Deze tweede editie kwam in juni 1713 op de markt en kon Boerhaave al snel
onder ogen zijn gekomen, want de universiteit van Leiden had van Newton
een present-exemplaar gekregen. Bovendien werd al in juli in het mede door
's-Gravesande geredigeerde Journal litteraire melding gemaakt van een op
handen zijnde nadruk in Amsterdam, een roofdruk die in 1714 ook
werkelijk is verschenen.^ Derhalve, Boerhaave's authentiek newtoniaanse
credo werd uitgesproken op een moment dat Newtons opstelling volop in
discussie was. Het newtonianisme in de oratie was niet het eindpunt van een
geleidelijke ontwikkeiing die Boerhaave had doorgemaakt na nog door De
Voider met Newton in aanraking te zijn gebracht, maar een pas na 1713
volop in discussie gekomen element in de nieuwste natuurfllosofie. Wat wij
het newtonianisme plegen te noemen, is eigenlijk pas ontstaan na en door
toedoen van de tweede editie van de Principia. De scheidende rector roerde
in zijn rede dus een hoogst actueel en in zekere zin pikant thema aan, zeker
omdat hij een onderscheid maakte tussen de opvattingen van de newtonianen en die van Newton zelf. Kortom, hoe belangwekkend de retorische
analyse van de oraties ook is, met de inhoudelijke analyse zijn we nog niet
klaar en met name over Boerhaave's newtonianisme is het laatste woord nog
niet gesproken.
K. van Berkel

J. den Hartog en B. Woelderink, Gebundelde inventarissen van archieven op
het terrein van de geneeskunde en de volksgezondheid (Deventer: Gemeentelijke Archiefdienst, 1981), 78 p . . / 12.50.
Dankzij financiele steun van de afdeling Deventer van de KNMG is het
Gemeente Archief van Deventer in staat geweest deze bundeling uit te geven
van de inventarissen van een viertal geneeskundige organisaties: van het
2. A. Rupert Hall, Philosophers at war. The quarrel between Newton and Leibniz
(Cambridge, 1980) 161-164.
3. I.B. Cohen, Introduction to Newton's 'Principia' (Cambridge, 1971) 240-257.
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gilde van apothekers, chirurgijns en barbiers, van de plaatselijke gezondheidscommissies, van de afdeling Deventer van de KNMG en van de
Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose voorkomende in Deventer. Het
eerste archief bestaat uit slechts een item: het gilde-boek, zoals beschreven
door J. van der Hoeven in Ned T. Geneesk.. 78 (1934), II, 1547-1559. Totde
gezondheidscomissies behoren de Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt (1805-1866) met een complete serie ingekomen stukken, maar helaas incomplete set notulenboeken (1805-1852), de
Epidemiecommissie (1873-1893) en de Gezondheidscommissie (1902-1934).
De meest uitgebreide inventaris is die van de Deventer afdeling van de
KNMG (1873-1973). Hopelijk vindt het initiatief van het Deventer Gemeente Archief en het gebaar van de Deventerse KNMG-afdeling elders
navolging.
M.J. van Lieburg
H.J. Zuidervaart. Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van
een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen.
(Overdruk uit Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1983) 169 p.. ill../ 35,00, te bestellen bij
het Kon. Zeeuwsch Genootschap, Abdy g, Middelburg.
De 'liefhebber der wetenschappen' — min of meer welgesteld, in genootschappelijk verband strevend naar kennis, soms ook in staat tot het verlenen
van medewerking aan het onderzoek op bepaalde terreinen (zoals meteorologie en aardmagnetisme) — is een bekende figuur in de sociaal-culturele
geschiedenis van de tweede helft van de achttiende eeuw, waarmee overigens
niet is gezegd, dat historici zich inmiddels wel in voldoende mate met deze
figuur hebben bezig gehouden. Van een biografische traditie is geen sprake,
de meeste gegevens worden geleverd door de literatuur over genootschappen. Levensschetsen van zulke 'amateurs' zijn echter noodzakelijke bouwstenen voor een geschiedbeeld dat recht doet aan het bonte karakter dat de
beoefening van 'wetenschappen, letteren en kunsten' in de achttiende eeuw
bezat. Dergelijke bijdragen zijn ook zeer geschikt ter nuancering van de al te
zeer reductionistische beeldvorming waarin de nijvere, weetgierige, deugdzame burger het stereotype is van de 'amateur'.
Het bovenstaande moge in dit bestek voldoende zijn om Zuidervaarts
behandeling van J.A. van de Perre de Nieuwerve in een kader te plaatsen.
Van de Perre was een schatrijk Middelburgs aristocraat die na een rechtenstudie te Leiden, via onder meer het lidmaatschap van de Middelburgse
vroedschap, opklom tot vertegenwoordiger van stadhouder Willem V in
Zeeland. Aan deze politieke loopbaan kwam in 1779 een abrupt einde toen
Van de Perre besloot tot aftreden naar aanleiding van een geschil met de
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Staten van Zeeland. Dan begint een levensfase waarin hij voortaan al zijn
tijd besteedt aan 'geleerdheid', met name die tak van de natuurwetenschappen die in zijn tijd werd aangeduid met 'proefondervindelijke wijsbegeerte',
een terrein waarvoor hij al lange tijd een grote belangstelling had bezeten.
Zuidervaart heeft in zijn boek een tweedeling aangebracht: deel I geeft van
de Perre's levensloop; twee hoofdstukken hiervan zijn gewijd aan zijn grote
organisatorische en financiele rol in het genootschapsleven te Middelburg.
Deel II behandelt Van de Perre's wetenschappelijke activiteiten, die voornamelijk bestonden uit metereologische observaties ten dienste van de
Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit (Den Haag) en de
Societas Meteorologica Palatina (Mannheim). Veel aandacht besteedt Zuidervaart tenslotte aan Van de Perre's bibliotheek van bijna 2000 titels en zijn
kabinet van natuurkundige instrumenten, waarvan in een bijiage de inventaris wordt gegeven (241 nummers).
De auteur heeft zich voor deze studie grondig gedocumenteerd en is erin
geslaagd een vlot leesbaar geheel op papier te brengen, in dezelfde stijl als
zijn bijdrage over het Zeeuws planetarium in de Mededelingen van het
Zeeuwsch Genootschap voor 1982. De lezer krijgt een helder portret
geschilderd van Van de Perre in diens verschillende hoedanigheden, mede
dankzij de bovengenoemde tweedeling waardoor de biografische bijzonderheden hun eigen, ruime plaats krijgen.
Toch lijken me enkele aanmerkingen op hun plaats. Wat de stijl betreft:
Zuidervaart heeft een wat te grote voorkeur voor superlatieven ('enorm')en
het weergeven van emoties ('tot zijn spijt', 'helaas'), voor de schrijver van
een publicatie van historische aard toch niet de manier bij uitstek om van
zijn inleving blijk te geven. Aangaande de presentatie van de stof: nogal wat
details, ook in de noten, lijken enkel vermeld om toch maar volledig te zijn.
Voorts plaatst Zuidervaart mijns inziens zijn hoofdpersoon al te vlot binnen
de stroming van de fysico-theologie. Een kleinigheid tenslotte: het is wat
onhandig dat bij de inhoudsopgave de paginering ontbreekt.
Marijn van Hoorn
Jacob Campo Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik,
Baron van Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, etc. Uitgegeven en ingeleid door een werkgroep Amsterdamse neerlandici onder
leiding van Andre Hanou en Hanna Stouten, 2 din. (Deventer Drukken 1;
Deventer: Uitgeverij Sub Rosa, 1984; ISBN 90 70591 10 3) 194 242 p.,
i l l . , / 35,50.
In 1733 verscheen te Utrecht een tweedelig werk van Jacob Campo
Weyerman, De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van
Syberg..., waarvan het eerste deel opgedragen was aan "alle de hermetische
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geneesheeren" en het tweede "aan alle lichtgeloovige esels en goudgierige
houvasten". Een aantal doctoraalstudenten van de afdeling Verlichting van
het Instituut voor Neerlandistiek heeft onder leiding van A. Hanou en H.
Stouten het boek opnieuw uitgegeven met inleidingen en zeer uitvoerige
annotaties. Het bleek dat de roman niet gaat over een fictief personage doch
de levensbeschrijving is van Johann Heinrich von Syberg, geboren in
Maagdenburg in 1696 en indejaren 1731-1732 in de Republiek woonachtig.
Hij vertrok vervolgens naar Pruisen om na 1733 uit het gezichtsveld te
verdwijnen. Als journalist en veelschrijver was Jacob Campo Weyerman
(1677-1747), die Syberg in 1721 in Den Haag had ontmoet, sterk geinteresseerd in de Duitse baron. Behalve een levensverhaal schreef Weyerman ook
een blijspel: Den Maagdenburgschen Alchimist of den gewaanden Baron van
Syberg ontmaskert (1733).
Weyermans roman is alleen te begrijpen met kennis van alchemie en de
ideeen van de Rozenkruisers. Aan de hand van een vergelijkend onderzoek
van 75 boeken uit de periode van ca 1670 tot ca 1820 (deel 1 b, p. 43-61)
wordt aannemelijk gemaakt dat het boek een tussengenre vertegenwoordigt
(een opiichtersverhaal) tussen de picareske romans en de criminele biografie.
Het eerste deel van Weyermans roman bevat naast verhandelingen over "de
geheele Hermetische Konst" en de opkomst en regels van de "Broeders des
Roozenkruys" fraaie beschrijvingen van opiichterspraktijken. Het tweede
deel handelt over dergelijke praktijken van von Syberg. Als alchemist was
deze weinig succesvol, maar als hermetisch geneesheer wist hij goed geld te
verdienen. De door hem gebruikte g^neesmiddelen, "een doodelyk Spiesglans, ...verworgende Vitriool, en ... Drinkbaar Goud" waren voor het
mensdom "zo heylzaam..., gelyk... de pest voordeelig is in een hospitaal"
(deel 1 a, p. 12). Behalve de roman zelf verscheen ook een korte smaakmaker
onder de titel: "Den voorloper van de leevens byzonderheden, van Johan
Hendrik, Baron van Syberg, etc." (1733), die eveneens in het onderhavige
werk is afgedrukt.
ledereen, die geinteresseerd is in de geschiedenis van de alchemie in ons land
wordt aangeraden dit boek te lezen. De Amsterdamse werkgroep heeft veel
tijd besteed aan de noodzakelijke annotaties, waarbij zij terecht de problemen signaleren bij het correct interpreteren van de gebruikte alchemistische
termen. De 'drielings flessen', op pag. 82 (deel 1 b) als flessen van ruim 1 liter
inhoud en op pag. 139 als flessen met zeer grote inhoudsmaat omschreven,
zijn waarschijniijk z.g. Woulfeflessen, flessen met drie halzen. Het 'drinkbaar Goud', 'de vioeibare vorm van de steen der wijzen, beschouwd als
universeel geneesmiddel', is een opiossing van goud in koningswater.
De inleidingen over het leven van von Syberg en van Weyerman, Weyerman
en de Rozenkruisers, de algemene inleiding over alchemie en de literaire
karakterisering van het boek dragen bij tot een beter begrip van de tekst.
Merkwaardig is de opvatting dat "het beoefenen van de alchemie ... toen nl.
in de jaren '80 van de 18e eeuw
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een heel alledaags verschijnsel (was), niet in het minst in de intellectuele
en/of welgestelde kringen, waarin Weyermans lezerspubliek waarschijniijk
gezocht moet worden" (deel I b, p. 31). Waarschijniijk wordt hier in plaats
van beoefening belangstelling bedoeld.
Deze goed verzorgde en van itiustraties voorziene uitgave is een belangrijke
bijdrage tot de 18e eeuwse nederlandse alchemistische literatuur. Pas als
men zelf het boek in handen neemt, zal men dat beseffen en tevens grote
waardering krijgen voor de minutieuze annotaties van de werkgroep.
H.A.M. Snelders
H.L.L. Busard ed.. The first Latin translation of Euclid's Elements commonly
ascribed to Adelard of Bath. Books 1-VIII and books X.36-XV.2 (Studies
and Texts 64; Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1983;
ISBN 0 88844 064 2) VI 425 p., $ 37,—.
Een van de grootste obstakels voor onze kennis van de receptie in de latijnse
middeleeuwen van Euclides' Elementen der Geometrie is het gebrek aan
moderne, kritische edities van de verschillende Xlle en Xllle eeuwse
vertalingen of bewerkingen die van Euclides vanuit het arabisch in het latijn
gemaakt zijn. Na het belangrijke inventariserende werk van M. Clagett
(1953) weten we nu dat er naast de versies van Euclides welke worden
toegeschreven aan Hermann van Karinthie en Gerard van Cremona,
grofweg een drietal Xlle eeuwse versies onderscheiden moeten worden
welke alle drie op naam staan van Adelard van Bath.
Het is de grote verdienste van Busard dat hij op dit gebied, het uitgeven van
teksten, veel heeft verricht: hij heeft o.a. edities van de versies van Hermann
van Karinthie en van Gerard van Cremona (welke laatste wel klaar is maar
nog niet verschenen) verzorgd, en nu ligt voor ons een editie — gebaseerd op
alle tot nu toe bekende handschriften — van de versie Adelardus I, welke
van de Adelardusversies het meest een echte 'vertaling' is. Deze editie vormt
het voornaamste onderdeel van het hier te bespreken werk, en hiermee is
reeds het grote nut van dit boek aangegeven. Wanneer nu kritische
opmerkingen volgen, hebben deze geenszins de bedoeling iets af te doen aan
het belang van deze uitgave en aan de verdienste van Busard.
Ten eerste een paar opmerkingen over de principes van de teksteditie,
waarover Busard in hfdst. 3 (p 20-28) uitweidt. Als er een (groot) aantal
mss. van een tekst voorhanden is, dan kan men globaal op twee manieren te
werk gaan. De ene is: men onderzoekt de verhouding van de handschriften,
kiest het beste ms. als basishandschrift, corrigeert dit alleen bij evidente
fouten, geeft hiervan een overzicht en verder geeft men alle relevante
varianten van de andere mss. in de tekstkritische noten aan. De andere is:
men kiest voor een meer artificiele tekst die men zelf samenstelt uit de
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(varianten van) verschillende mss., met de bedoeling zo het dichtst bij de
originele tekst tc komen. Busard kiest niet expliciet tussen beide methoden.
Op het eerste gezicht lijkt hij de laatste methode te volgen, maar het valt dan
op dat hij niet aangeeft op grond van welke criteria hij nu eens voor het ene
en dan weer voor het andere ms. kiest. Een nadere beschouwing van het
notenapparaat laat echter zien dat Busard in feite ms.O als basis-ms.
gebruikt, maar dat hij er toch ook vaak van afwijkt. Ook in dat geval zou
toch aangegeven moeten zijn waarom dat gebeurt en zou in elk geval een
overzicht van de voornaamste plaatsen waarin niet de tekst van ms.O
gekozen is, gegeven moeten zijn. Het is jammer dat dit alles ontbreekt.
Bij de bespreking van mss. gaat Busard er (m.i. terecht) van uit dat ms.P of
afgeschreven is van ms.O of er in elk geval zeer nauw mee verwant is. Mij
lijkt dat dan consequent ms.P als irrelevant voorde editie beschouwd moet
worden en weggelaten. Hiermee zou het notenapparaat ook kleiner zijn
geworden.
Een volgend bezwaar is dat Busard in het tekstkritische notenapparaat niet
alle marginale opmerkingen en opmerkingen in de tekst van de mss.
aangeeft. Hij gaat er blijkbaar van uit dat deze toevoegingen van latere
datum zijn en dus niet in de tekst thuis horen. Van de andere kant maakt hij
er bij de bespreking van de verhouding en de relatieve waarde van de mss.
wel gebruik van. Het gevolg is dat de verhouding van de mss. voor de lezer
oncontroleerbaar is geworden, maar dat ook zijn argumentatie daardoor
zwakker is geworden.
Tenslotte geeft Busard niet aan wat zijn methode bij het weergeven van de
tekeningen is geweest: zijn ze van hemzelf of uit een ms.?
Ten tweede: na een helder overzicht als inleiding, nl. van de 'transmission'
van Euclides in de M.E. en over de verschillende versies, in hoofdstuk I A en
B, gaat Busard in Hfdst. I C uitvoerig in op een aantal van Adelardus (II)
afwijkende versies. In dit onderdeel staan nogal veel gegevens door elkaar,
en het belangrijkste stuk gaat over een Euclidesonderdeel in ms. Vaticanus
Reginensis 1268. Hoe belangwekkend dit onderdeel ook moge zijn, m.i. zou
dit beter tot zijn recht komen in een apart artikel, want wie zou in een editie
van Adelardus I (de titel immers van Busards werk) gegevens gaan zoeken
over een versie die naar Busards mening een combinatie is van Hermann en
Gerard en niets met Adelardus (I of II) te maken heeft. Over dit onderdeel
nog een opemerking: volgens Bjornbo die dit ms. het eerst beschreven heeft,
hebben boek V en VI (ff.72r - 9lv) oorspronkelijk geen eenheid gevormd
met boek X e.v. (ff.92r - 143v), terwijl Busard ze wel als zodanig behandelt.
Ten derde: de editie van Busard heeft jammer genoeg geen indices of een lijst
van geraadpleegde literatuur, maareindigt met een paar addenda. Het eerste
addendum (over arabische woorden in (de marge van) de latijnse versies) is
van grote informatieve waarde, en dit geldt ook voor het tweede (een lijst
van de karakteristieken van de verschillende versies). Bij het laatste moetde
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opmerking gemaakt worden dat geen ordeningssysteem bij deze karakteristieken wordt aangegeven en dat het ontbreken van een register de
bruikbaarheid van dit addendum verkleint. Addendum 3, over passages uit
de versie Vat.Reg.1268, zou m.i. goed bij het aparte artikel over dit ms.
hebben kunnen passen. Ook addendum 4, een vergelijking van de versie van
Gerard van Cremona met de arabische traditie, zou beter apart als artikel
hebben kunnen verschijnen.
Deze kritische opmerkingen mogen echter niets aan het grote belang van
deze uitgave afdoen: eindelijk is er nu een bruikbare uitgave van de versie
Adelardus I van Euclides' Elementen der Geometrie.
P.M.J.E. Tummers
F.P.M. Francissen en A.W.M. de Mol, Augerius Clutius and his "De Hemerobio", an early work on ephemeroptera (Marburg a.d. Lahn: Basilisken-Presse, 1984; ISBN 3 9800020 6 3) 128 p., ill. DM 38,—.
Dit boek bevat een facsimile uitgave van de monografie "De Hemerobio"
(Over de eendagsvlieg) van Outgert Cluyt (1577-1636), de zoon van Dirck
Cluyt, bekend van een werk over de bijen.
Nu is iedere uitgave van bronnenmateriaal waardevol; dus kan een recensent
niet anders, dan het boekje aanbevelen, te meer daar de uitgevers zich goed
van hun taak hebben gekweten: een goede inleiding van 18 p. en een
vertaling van de hoofdstukken 1,5,6,7 (gedeeltelijk), voorzien van een zeer
volledig notenapparaat.
De vertaling is vlot leesbaar zonder dat het oorspronkelijke timbre te zeer
verloren is gegaan. Wel zouden hier en daar andere keuzes gedaan kunnen
worden, die niet geheel en al een kwestie van smaak zijn, bijv. "experimentum" vertalen met experience i.p.v. het te contemporaine experiment.
Blijft de vraag waarom de uitgevers slechts een gedeelte van de monografie
vertaald hebben. M.i. hangt dat samen met de nadruk die de auteurs leggen
op de rol van Cluyt als pionier in de entomologie. Van daar worden de
medische hoofdstukken slechts de weinig interessante bezem waarmee Cluyt
het straatje voor een niet medisch onderwerp schoonveegt (p. 18). Veel
juister zijn de opmerkingen van de uitgevers op p. 28 waar Cluyts bedoeling
in zijn tijd wordt gezien. Hoewel de auteurs hun 'held' niet overschatten in
zijn betekenis voor de geschiedenis van de entomologie, zouden zij hem wel
eens onderschat kunnen hebben in zijn waarde als representant van een
wetenschapsstijl. Des te meer is het te betreuren dat het werk niet geheel
vertaald is (waardoor we bij deze hoofdstukken ook het zo voortreffenlijke
notenapparaat missen). maar tevens des te interessanter is het boek voor
wetenschaps- en cultuurhistorici.
P.M.N. Eldering
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H.L. Houtzager en L.C. Palm eds.. Van Leeuwenhoek herdacht... Bundeling
van de voordrachten gehouden op het symposium georganiseerd ter gelegenheid van de herdenking van de SSOste geboortedag van Antoni van Leeuwenhoek (Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum 8; Amsterdam: Rodopi, 1982; ISBN 906 2037 764 X) 93 p., ill.; L.C. Palm en
H.A.M. Snelders eds., Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723. Studies on the
life and work of the Delft scientist commemorating the 350th anniversary of
his birthday (Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen 8; Amsterdam: Rodopi, 1982;
ISBN 90 6203 824 7) 212 p., ill., / 50,00; S.B. Engelsman, Antoni van
Leeuwenhoek 1632-1723 (Tentoonstelling in het Museum Boerhaave van 26
november 1982 tot en met 1 mei 1983, in het Science Museum, Londen van
juni 1983 tot en met September 1983) (Leiden: Museum Boerhaave, 1982;
ISBN 90 6292 063 2) VII 76 p., ill.
De 350ste geboortedag van Antoni van Leeuwenhoek is niet ongemerkt aan
Nederland voorbijgegaan. De Delftse microscopist is allereerst herdacht met
een symposium georganiseerd door GeWiNa en het genootschap Delfia
Batavorum. De voordrachten zijn gepubliceerd in het bundeltje Van Leeuwenhoek herdacht. Het opent met een moedige poging van Palm om enige
greep te krijgen op wat hij terecht noemt "het fenomeen Leeuwenhoek".
Evenzeer de moeite waard is Snelders' analyse van Van Leeuwenhoeks
empirisme en cartesiaans mechanicisme. Verdere bijdragen zijn van de hand
van Rozemond (over Leeuwenhoekiana in GA Delft plus een transcriptie
van een brief aan de dichter Poot) van Van Zuylen (over de optische
eigenschappen en de vervaardiging van Leeuwenhoeks lenzen) en van
Houtzager (over Delftse tijdgenoten van Van Leeuwenhoek). De tweede
Leeuwenhoek-publikatie is ambitieuzer van opzet. Ze is in het Engels gesteld
en bestrijkt een breed terrein. Allereerst vindt men daarin artikelen over
Leeuwenhoeks taalgebruik (Damsteegt) en over de vraag of hij in Warmond
op school is geweest (van Seters). Vervolgens komen diverse aspekten van
zijn wetenschappelijk werk aan de orde. Van Zuylen bespreekt wederom de
microscopen. Snelders gaat uitvoerig in op Leeuwenhoeks mechanistische
natuurvisie. Baas en Bronswijk behandelen in detail resp. zijn observaties
over houtanatomie en saptransport in planten en over vlooien, luizen en
mijten. Lindeboom, Palm en Smit bespreken enkele van Leeuwenhoeks
observaties en denkbeelden over de voortplanting. Van Berkel sluit de
bundel af met een verrassende bijdrage ondertiteld "Controversies about the
methods and style of a self-taught scientist".
Beide boeken hebben onze kennis van Van Leeuwenhoek op substantiele
wijze uitgebreid. Het laatste woord over Van Leeuwenhoek is nog echter
allerminst geschreven of gezegd. Na de talloze detailstudies krijgt men
langzamerhand behoefte aan een meer synthetisch beeld van deze weten-
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schapsman. Daarin zou dan o.a. het accent moeten komen te liggen op zijn
wetenschappelijke methode, zijn natuurvisie, zijn apriori's en niet te vergeten op Leeuwenhoek als sociaal-cultureel fenomeen. De bovengenoemde
artikelen van Snelders en van Van Berkel zijn een veelbelovende indicatie
voor wat een dergelijke aanpak zou kunnen opleveren.
Het is een genoegen om hier tot slot melding te kunnen maken van de
catalogus van de Leeuwenhoek-tentoonstelling. Het is een prachtige publikatie die een compact doch duidelijk beeld geeft van Leeuwenhoeks
wetenschappelijk werk en van de natuurlijke historic van zijn tijd. De
samenstellers hebben de liefhebbers aan zich verplicht door alle bekende
Leeuwenhoek-microscopen in kleur af te beelden en daarvan de belangrijkste technische eigenschappen te vermelden.
R.P.W. Visser
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