BOEKBESPREKINGEN
W.Th.M. Thijssen, Genesis van een faculteit. De oprichting en de opbouw van de
Faculteit der Wiskunde en Natuurweienschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen: Faculteit der Wiskunde en Natuurweienschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1985; ISBN 90 6927 001 3) 465 p.,
ill., geen prijsopgave.
De geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland is niet gezegend met
een groot aantal studies over de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen
na de Tweede Wereldoorlog. Het is alleen al om die reden aangenaam te zien
dat er nu een monografie is over de oprichting en de opbouw van de
Nijmeegse faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Nog prettiger is
het te vernemen dat de Faculteit het schrijven van deze studie niet opgedragen
heeft aan een van degenen die de oprichtingsgeschiedenis zelf helemaal
hebben meegemaakt, maar aan een professioneel wetenschapshistoricus.
Twee jaar lang kreeg hij de tijd uit oorspronkelijke stukken en ooggetuigeverslagen de geschiedenis van de FWN te construeren.
Al betrekkelijk kort nadat in 1923 dc Rooms Katholieke Universiteit in
Nijmegen was opgericht, werden gedachten ontwikkeld om de voornamelijk
op de geesteswetenschappen georienteerde universiteit aan te vullen met
studierichtingen op het gebied van de exacte wetenschappen, in casu een
medische of natuurwetenschappelijke faculteit. Een commissie die zich
hierover beraadde kon echter pas na de oorlog met een eindrapport komen.
Hoewel de noodzaak van de opleiding van katholieke leraren in de exacte
vakken werd beaamd. gaf men toch prioriteit aan een medische faculteit. De
arts is immers meer dan iemand anders inzetbaar voor het verbreiden van de
katholieke levensbeschouwing in de samenleving. "Hij kan doordringen tot
plaatsen. vvaar geen priester komen kan," heet het in het rapport (p. 51). Zo
kwam in 1951 de oprichting van de medische faculteit tot stand.
In het na-oorlogse kiimaat van wederopbouw en industrialisatie kon de
oprichting van een natuurwetenschappelijke faculteit echter niet lang uitblijven. Verschillende motieven en mogelijkheden vielen samen: de katholieke
wens tot afronding van de emancipatie, de wens ook tot afweer van neutrale
en aan het katholicisme vijandige invloeden, de ondersteuning van de
medische faculteit en last but not least de ongekende financiele mogelijkheden
van de rijkssubsidie. In 1957 was het zover: de FWN kon van start gaan met
een biologie-opleiding. (De keuze was op biologic gevallen in verband met de
aansluiting bij het ondcrzoek van de Medische Faculteit.)
Thijssen geeft een getrouw verslag van de opbouw van de complete faculteit.
Eerst schetst hij kort dc tijdsomstandigheden (de na-oorlogse groei van het
wetenschappelijk ondcrwijs en de verhouding tussen katholicisme en natuur-
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wetenschapsbeoefening), vervolgens bespreekt hij het oprichlingsinitiatief en
de feitelijke voorbereidingen voor de oprichting, en in het derdc, meest
omvangrijke deel van zijn studie geeft hij een overzicht van dc uitbouw van de
faculteit tussen 1957 en 1967, met een enkele uitloop tot het midden van de
jaren zeventig, toen de groei er (definitieI7) uit was. Dit laatste deel heeft hij zo
gestructureerd dat we de vier fasen van de opbouw op de voet volgen: de eerste
fase met de opzet van dc opleiding biologic (1957-1960), de tweede fase met de
opbouw van de opleidingen wiskunde en natuurkunde (1960-1962) en ten
slotte de derde fase met dc afronding van alle opleidingen (1965-1967).
Behalve aan de opbouw van de onderwijsprogramma's wordt uitgcbreid
aandacht besteed aan de pcrsonele bezetting (met alle problemen die zich
daarbij voordeden) en aan de moeizame uitvoering van het bouw programma
van de faculteit. Aan het onderzoek wordt geen aandacht gegeven; alleen de
titels van de onderzoeksprogramma's worden vermeld.
In zijn inleiding spreekt de auteur zich uit over de principes die hij bij zijn
schrijfarbeid heeft gevolgd. Om verschillende, voor iedereen begrijpelijke
redenen heeft hij afgezien van een inhoudelijke beoordeling van het onderzoek. Tijd, deskundigheid en distantie ontbraken daarvoor. Verder heeft de
schrijver zich niet te veel willen laten leiden door de mondelinge medcdelingen
van de nog in leven zijnde oprichters van de faculteit. Waar geen andere
bronnen beschikbaar waren, heeft hij er op gesteund, maar in de meeste
gevallen waren de schriftelijke stukken zijn belangrijkste bron. Gezien de
valkuilen van de oral history een gezond standpunt, lijkt mij. Die schriftelijke
bronnen waren echter hoofdzakelijk notulen, rapporten en briefwisselingen
van de bestuursorganen van de universiteit zoals Senaat, Curatoren, Raad
van Bestuur van de St. Radboudstichting en Faculteit. Het onvermijdelijke
gevolg daarvan was dat de gekozcn invalshoek nogal nadrukkelijk die van de
bestuurlijke laag is.
Helaas heeft de schrijver weinig gedaan om de nadelen die hicraan verbonden
waren tegen te gaan. Hij heeft zich beperkt tot een getrouwe samenvatting van
de inhoud van alle bestuurlijke notities, zonder al te veel analyse van de
standpunten en zonder al te veel historische context. Het is daardoor een
nogal kleurloos, monotoon en saai verslag geworden. Op een buitenstaander
maakt het boek de indruk toch in de eerste plaats een boek te zijn over de
oprichting voor de oprichters, een ophalen van herinneringen voor de mensen
die iiet meegemaakt hebben, een boek voor intern-Nijmeegs gebruik dus.
Alles wat het boek ook voor anderen aantrekkelijk had kunnen maken is
weggelaten.
Zo had de kleurloosheid ten dele opgeheven kunnen worden door wat meer
biografische gegevens te verstrekken over de belangrijkste medespelers.
Mensen als Van Melsen,dedragendefiguur, ideoloog en eerste voorzitter van
de faculteit, Linskens, de botanicus van het eerste uur met nogal uitgesproken
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ideeen over de inrichting van de faculteit en het onderzoek, en Aarts, de
directeur van de faculteit, die vanaf het begin het unieke gecentraliseerde
beheer doorzette, waren toch personcn die nader voorgesteld hadden moeten
worden.
Wat ook ontbreekt is een situering van de faculteit in het geheel van de
ontwikkeling van de Nijmeegse universiteit. Alleen de relaties met de
medische faculteit worden besproken, maar daar blijft het dan bij. En
ondanks een hoopgevend, zij het wat al te schetsmatig eerste hoofdstuk over
de na-oorlogse groei van het wetenschappelijk onderwijs wordt vrijwel
nergens de plaats van de Nijmeegse faculteit in het geheel van de exacte
wetenschappen in Nederland behandeld. Incidenteel komt dat ter sprake —
nogal wat hoogleraren kwamen of werden 'geleend' van de Rijksuniversiteit
Utrecht en de oprichting van de studierichting scheikunde is bespoedigd door
de plannen van de TH Eindhoven in die richting, maar, alweer, daar blijft het
bij.
Wat ik met name heb gemist is de vergelijking met de oprichting van de
natuurwetenschappelijke faculteit van die andere bijzondere instelling, de
Vrije Universiteit, De passages over de motieven achter de oprichting van de
FWN in Nijmegen (p. 37. 48. 51, 58, 77, 83, 118) hadden systematischer
kunnen zijn en meer diepte kunnen krijgen door een vergelijking met de
motieven die in 1930 tot de oprichting van dezelfde faculteit in Amsterdam
hebben geleid. Zeker, dat gebeurde toen onder veel moeilijker en primitiever
omstandigheden, maar ook dat had stof tot analyse kunnen bieden. Dan had
er ook duidelijk een wetenschapshistoricus aan het woord kunnen komen, en
niet een griffier, zoals nu.
Maar we moeten voorzichtig zijn. Tenslotte stonden maar twee jaar ter
beschikking aan de auteur en binnen die beperkingen heeft hij waarschijnlijk
het beste gedaan wat er te doen was. De geuite bezwaren zijn daarom
misschien beter gericht aan zijn opdrachtgevers dan aan hemzelf. Alleen een
onvergeeflijke omissie is geheel en alleen aan de auteur toe te schrijven; het
boek, zo boordevol namen en zaken, ontbeert een index.
K. van Berkel
D. de Moulin, A short history of breast cancer (Boston etc; Martinus Nijhoff
Publishers. 1983; ISBN 089838 562 8) xiii + 124 p., ill.,/75,-.
For over five decades cancer has been a leading cause of death in the
developed nations of the world. It is odd that so little historical work has been
devoted to so interesting a subject. With the exception of a few monographs in
recent years, such as those by Michael B. Shimkin and Lelland J. Rather, not
much has appeared in the English speaking historical literature. It is therefore
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especially useful that Dr. Daniel de Moulin, a surgeon with much experience
and a noted scholar in medical history, has written this book. The scope of his
work is accurately reflected by the title, it is a short history, much in the
manner of an extensive literature review. As such it will prove very useful to
other scholars who wish to take up one or another part of the story of cancer
of the breast.
The breadth of Dr. De Moulin's historical scholarship is clearly evident in the
early chapters of the book in which he describes the notions about the cause
and the treatment of cancer in Antiquity, the Middle Ages, and the
Renaissance. By the time we reach the eighteenth century, and especially so by
the nineteenth and twentieth, any historian is forced to become selective and
briefer. Yet even though constrained by brevity, De Moulin makes it clear
that by the eighteenth century surgery came to be the therapy of choice. Most
of the surgical authors of the time favored complete removal of the breast.
Early in the following century, especially in Paris, the hospital was
transformed from a place of charity to one for the study of disease. One of the
diseases that was more extensively studied was cancer of the breast.
For our own century, the epidemiology of breast cancer is a subject that itself
would fill several books. The beginnings of radiation therapy and hormone
therapy are touched upon, but only enough to lead others to telling the story
more completely. If that indeed comes true, I am sure that Dr. De Moulin will
feel he has succeeded with his own historical work. His extensive notes will
prove very helpful. Ours is also an experimental age and the early work in
transplantation of tumors and on experimental carcinogenesis is also noted
briefly. And yet, with all of our highly acclaimed medical advances and the
huge amounts of money that have been expended upon research and on
treatment of cancer of the breast, the mortality from this disease has not been
much reduced in the last three or four decades.
All in all, this is the kind of book we need for many diseases, because only
when we have a firmer grasp of the pieces of our history will we be able to see
the whole story in a richer perspective.
Gen H. Brieger, M.D.
W.J.M. Dekkers. Het bezielde lichaam. Het ontwerp van een antropologische
fysiologie en geneeskunde volgens F.J.J. Buytendijk (Zeist: Kerckebosch
b.v.. 1985; ISBN 90 6720 020 4) 328 p.,/45!De Nederlandse arts F.J.J. Buytendijk (1887-1974) is voor medisch-historici
een dankbare figuur. Hij is meer dan tien jaar geleden gestorven en behoort
dus onmiskenbaar tot het verleden. Hij was echter zijn tijd in sommige
opzichten vooruit. wat hem ook een actueel onderwerp van onderzoek maakt,
terwijl hij in andere opzichten typisch een representant van de eerste helft van
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deze eeuw was. Hij was als weinig andere Nederlandse arisen in zijn tijd een
internationaal bekende persoonlijkheid, wat op zich zelf ook aandacht
verdient. In dit proefschrift van Wim Dekkers, huisarts en filosoof te
Nijmegen, komen al deze verschillende invalshoeken op Buytendijk tot hun
recht. Dekkers volgt eerst de veelzijdige persoonlijke, professionele en
levensbeschouwelijke ontwikkeling van Buytendijk als fysioloog, dierpsycholoog, bekeerling tot het rooms-katholicisme, auteur van nog steeds gelezen
boeken als "Algemene Theorie der menselijke houding en beweging,"
"Prolegomena van een antropologische fysiologie" en van honderden grotere
en kleinere geschriften in diverse talen over de lichaam-geest-problematiek,
pijn, de vrouw, (inter)menselijke relaties, en vele andere onderwerpen.
Belangrijke medisch-historische en medisch-filosofische personen met wie
Buytendijk in contact stond passeren de revue; met name Viktor von
Weizsacker, auteur van het klassieke werk Der Gestaltkreis (over de eenheid
van waarnemen en bewegen), die veel invloed heeft gehad op Buytendijk,
komt aan de orde.
De actuele betekenis van Buytendijk ligt in zijn poging theorie en praktijk van
een antropologische geneeskunde te ontwikkelen. Als belangrijkste 'pijlers'
hiervoor kunnen gelden de door Buytendijk bepleite herinvoering van het
subject in de fysiologie en de expliciete fundering van de geneeskunde als
geheel op filosofische met name wijsgerig-antropologisch, georienteerd
grondslagenonderzoek. Door dit laatste krijgen richtingen als "integrale
geneeskunde" of "psychosomatiek" de zo noodzakelijke filosofisch-theoretische structuur.
Dekkers' analyse van Buytendijks feitelijke betekenis voor de moderne
geneeskunde is nuchter en zakelijk. Diens ontwerp van een antropologische
geneeskunde is te fragmentarisch gebleven en te idealiserend in plaats van
pragmatisch uitgewerkt, waardoor het in medische kringen weinig weerklank
vond, aldus Dekkers. Het proefschrift verdient lof voor de nauwkeurige en
gedegen opzet en presentatie. Het is goed leesbaar en boeiend geschreven
zonder ergens in negatieve zin populair te worden. De argumentatics zijn
goed onderbouwd, de oordeelsvorming goed afgewogcn, de documentatie
nauwgezet.
H.S. Verbrugh
P.M.J.E. Tummers. Albertus (Magnus) commentaar op Euclides' Elementen
der geometric. Inleidende studie. analyse en uitgave van Boek /(Nijmegen;
Ingenium Publishers, 1984; ISBN 90 70419 07 6) 2 din., 329 + 4* + 370 p.
In het dominicanerklooster te Wenen wordt een 13e eeuws manuscript
bewaard (Dominikanerkonvent Wien, Ms. 80/45), toegeschreven aan een
zekere Albertus. dat een versie met commentaar bevat van de vier eerste
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boeken van Euclides' Elementen der geometric. Traditioneel wordt aangenomen dat de auteur Albertus Magnus is. Volgens Tummers hebben we hier
te doen met het eerste echte commentaar van de Latijnse middeleeuwen op de
Elementen. De bewcrking is gebaseerd op de Adelardustraditie van Euclides,
maar put ook consequent uit andere bronnen. Hierbij is de belangrijkste de
Latijnse versie van Anaritius' Commentaar op Euclides. Albertus maakt er
ruim gebruik van.
In deel I van voorliggend werk wordt uitvoerig het probleem van het
auteurschap onderzocht. De conclusie is dat men kan aannemen dat de
samensteller van dit Euclidescommentaar wel degelijk Albertus Magnus is.
Hoofdstuk 3 is gew'ijd aan .A.lbertus Magnus' kennis en opvattingen over
wiskunde. Naast een schets van de inhoud van de boeken II, III en IV van het
commentaar wordt een uitvoerige analyse van boek I gegeven. Deel II vangt
aan met de tekstuitgave van Boek I van .Albertus' commentaar. Ze wordt
gevolgd in Appendix I door de editie van de Latijnse versie van Anaritius'
commentaar op Euclides.
In een tweede Appendix worden de passages in de werken van Albertus
Magnus besproken, waar hij naar Euclides verwijst.
Verschillende indices, onder meer van de geraadpleegde en geciteerde
handschriften, en een bibliografie sluiten deze studie af.
P. Bockstaele

