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Tschirnhaus studied at Leiden, fought in the Dutch army, and became acquainted with
Spinoza. In the letters from the following years, he appears to be on close terms with
Dutch Spinozists as Jarich Jelles, Jan Rieuwerts, Georg Hermann Schuller, the Danish
mathematician Georg Mohr, and Pieter van Gent, who until 1687 acted as his Amsterdam
correspondent.
These men were in general very anxious to maintain their spiritual independence. Their
ideal, as well as Tschimhaus's, was a life solely devoted to the pursuit of truth. Only in the
course of time, some other people enter the correspondence for whom science was not so
much a calling as a hobby: the merchant Ameldonk Blok and the broker Jan Makreel.
Tschimhaus's truthseeking friends often experienced considerable difficulty in earning
themselves a living. Not seldom they looked to Tschirnhaus for help in the form of
recommendations, useful inventions, etc. When Ameldonk Blok got in financial difficulties, he negotiated the sale of Tschimhaus's burning-mirrors and buming-lenses at
Amsterdam,
Tschirnhaus not only used his friends to provide him with news and books. He had his
work Medicina mentis edited by them in Amsterdam, both in Latin and in a Dutch
translation (by Blok). Eager to promote science, he also was ready to suggest, or pay for,
the translation or publication of works by others than himself (e.g. Descartes, Bruno,
Burnet). The results of the scientific application of his friends, however, seem to have been
rather disappointing: little has seen the printing-press. Nevertheless, on an informal level
there was a real involvement with science and mathematics which helped to shape Dutch
scientific life.

Noot na correctie:
Eerst na het ter perse gaan van dit artikel kwam mij een exemplaar van het boek Moyens surs
et honnestes pour la conversion de tous les heretiques (zie blz. 173) in handen. Daarbij bleek
mij dat het door Van Gent genoemde tractaat over de monarchie van de stoel van Rome (zie
blz, 174) met dit werk identiek moet zijn,

BOEKBESPREKINGEN
F.J.J. van Assen e.a. ed., Een eeuw vrouwenarts. Uitgegeven ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor
Obstetric en Gynaecologie (Amsterdam: Rodopi, 1987; ISBN 90-620 3630-9) vi + 313 p., ƒ 39,-.
De Nederland?che Gynaecologische Vereeniging, zoals de naam bij de
oprichting in 1887 luidde, ontstond uit een initiatief van een groep Amsterdamse vrouwenartsen. Zij gaven daardoor een nieuw gezicht aan de vakken
verloskunde en gynaecologie, die zich niet meer onder de vleugels van de
chirurgie thuis voelden. Het ligt dan ook voor de hand dat de vereniging het
heugelijk eeuwfeest op gepaste wijze wilde vieren. Daar hoort een gedenkboek bij, maar de redactie beschouwt het voorliggende werk als "meer dan
een gedenkboek alleen." Behalve de wederwaardigheden van de vereniging
wilde men de medische en sociale ontwikkelingen schetsen die in de
afgelopen honderd jaar van invloed zijn geweest op de beroepsuitoefening
van de vrouwenarts. Bij de invulling van deze ambitieuze gedachte is men
echter op een onvermijdelijk probleem gestoten: het gebrek aan bronnenstudies betreffende deze ontwikkelingen. Het boek blijft daardoor toch in de
eerste plaats een gedenkboek.
Het boek is opgebouwd uit een serie opstellen van twaalf verschillende
auteurs, die op één na allen vrouwenarts zijn. In een uitvoerig hoofdstuk
over de geschiedenis van de verloskunde vanaf de oude Egyptenaren blikt de
emeritus-hoogleraar Kloosterman terug op zijn vak. Het is een boeiend
verhaal dat echter slechts zeer gedeeltelijk binnen de gekozen periode valt.
Dit bezwaar kleeft ook in enige mate aan het opstel van de medischhistoricus Beukers over de opkomst van het universitaire onderwijs in de
verloskunde en gynaecologie. Daaruit wordt vooral duidelijk dat de oprichting van de vereniging geen keerpunt betekende voor het onderwijs. Aan
de universiteiten was het onderwijs in de verloskunde al in 1876 definitief
geregeld. Het onderwijs in de gynaecologie kreeg daarentegen pas in de loop
van de 20e eeuw een eigen positie.
In vier hoofdstukken passeren lotgevallen van de vereniging, ereleden,
bestuursleden en hoogleraren de revue.
De vrouwelijke gynaecologen zijn vereerd met een eigen hoofdstuk.
Catherine van Tussenbroek (1852-1925) opent deze rij vrouwen, die in de
laatste 50 jaar 10-16% van het totaal aantal gynaecologen uitmaakten.
Drie onderdelen van de praktijk van de vrouwenartsen worden in aparte
hoofdstukken besproken: de operaties, de endocrinologie en de oncologie.
Het zijn gebieden die in de laatste honderd jaar sterk zijn ontwikkeld.
Eveneens drie hoofdstukken zijn gewijd aan verloskunde en gynaecologie in
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de 'koloniën'. Achtereenvolgens komen Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen aan bod. Het zijn geen uitputtende verhalen, maar ze geven
toch een impressie van de activiteiten van de Nederlanders overzee.
Een monnikenwerk is verricht bij het samenstellen van een lijst van gynaecologische proefschriften (671 stuks), die sinds 1887 zijn gepubliceerd. Bij de
lijst hoort een apart namenregister en van alle promovendi zijn de geboorteen eventuele sterfdata opgenomen. Een belangrijke biografische aanwinst.
Dit boek bevat een hoeveelheid interessante gegevens die echter niet overal
goed tot hun recht komen. De bijdragen van de diverse auteurs zijn
onvoldoende op elkaar afgestemd, zodat een markant figuur als Hector
Treub (1856-1920) in zes hoofdstukken ten tonele wordt gevoerd alsof de
lezer nog nooit van hem heeft gehoord. De opzet van de verschillende hoofdstukken is evenmin homogeen. Het hoofdstuk over endocrinologie heeft
bijvoorbeeld de vorm van een afzonderlijke pubUkatie.
Het algemene namenregister is onvolledig, sommige personen, bijvoorbeeld
CorneUa de Lange (1871-1950) (p. 128), ontbreken geheel, bij anderen wordt
niet naar alle pagina's verwezen. Aangezien geen trefwoordenregister is
opgenomen, kan niet naar een bepaald onderwerp worden gezocht. Het
overzicht van de proefschriften, dat ik persoonlijk de meest waardevolle
bijdrage voor de geschiedenis van de geneeskunde vind, zou nog aan waarde
hebben gewonnen indien ook overzichten waren gemaakt naar universiteit
en promotor.
Samenvattend is Een eeuw vrouwenarts vooral een boek voor de eigen
discipline van vrouwenartsen, waarmee medisch-historici echter hun voordeel kunnen doen wanneer zij de tijd nemen om de nodige pagina's door te
werken.
A. de Knecht-van Eekelen
Hans Binneveld, Filantropie, repressie en medische zorg. Geschiedenis van de
inrichtingspsychiatrie (Deventer: Van Loghum Slatenis, 1985; ISBN 906001-820-6) 226 p., ill., ƒ45,00.
De socioloog Hans Binneveld is voor geïnteresseerden in de geschiedenis van
de psychiatrie geen onbekende. Sinds 1978 pubUceert hij, ondermeer in
samenwerking met M.J. van Lieburg, regelmatig artikelen over de 19eeeuwse psychiatrie. In Filantropie, repressie en medische zorg bouwt de
auteur voort op eerdere publikaties en presenteert hij resultaten van verder
onderzoek.
De inhoud en ontwikkeling van de institutionele zorg en de manier waarop
de hervorming in Nederland in de 19e eeuw gestalte kreeg, vormen de
centrale thema's van het boek. Daarbij hanteert Binneveld een comparatieve
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methode: hij vergelijkt de binnenlandse ontwikkelingen met de gang van
zaken in de ons omringende landen — Engeland, Frankrijk en Duitsland —
en in de Verenigde Staten.
Het eerste deel van het boek, dat grofweg de periode tot 1850 omvat, begint
met de beschrijving van de hervormingen in het buitenland, alwaar zich de
'eerste psychiatrische revolutie' voltrok (1780-1850). Aan deze revolutie lag
de overtuiging ten grondslag dat geestesgestoorden een aparte groep vormen
binnen de sociale categorie der 'onmaatschappelijken'. Deze overtuiging
won terrein toen rond 1800 door experimenten werd aangetoond dat
krankzinnigheid met succes kon worden behandeld. Daarna, zo stelt de
auteur, werd begonnen met de hervorming van de zorg voor krankzinnigen.
De hervorming bestond uit verschillende, met elkaar samenhangende
componenten: opsluiting van geesteszieken in specifieke instituten, op grond
van therapeutische argumenten en mogelijk gemaakt door speicaal daartoe
ontworpen wetten. Bij de behandeling stond in deze periode het concept van
de morele of zedekundige behandeling ('moral treatment', 'traitement
moral', 'psychische Curmethode') centraal. Men streefde naar afschaffing
van lijfsdwang en een matig gebruik van mechanische dwangmiddelen, een
verhoging van het comfort en het stimuleren van zelfcontrole door middel
van arbeid, onderwijs en godsdienstoefening.
Rond 1840 kenden de meeste Europese landen en de Verenigde Staten
krankzinnigenwetten waarin de opnameprocedure, de kwaliteit van de
verzorging en de capaciteit van het inrichtingswezen werden vastgesteld.
De vorm waarin de 'revolutie' werd gereaUseerd verschilde per land.
Binneveld onderscheidt twee modellen: het Angelsaksische, waarin het
particulier initiatief een grote rol speelde en het continentale, waarin de staat
het voortouw nam.
In Nederland begon de hervorming met de eerste krankzinnigenwet van
1841. De rol die J.J.C. Schroeder van der Kolk, hoogleraar in de
geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, regent van het Utrechtse
gesticht en adviseur van de overheid, bij de totstandkoming van de wet
speelde, wordt door Binneveld uitgebreid besproken. Schroeder bracht in de
jaren dertig een reorganisatie op gang in het Utrechtse gesticht, aanleiding
voor koning Willem I om hem in 1838 te vragen zijn gedachten betreffende
de vereisten voor een goed gesticht op papier te zetten. Schroeders Schets der
volstrekte vereischten van een goed gesticht tot genezing van krankzinnigen
bevatte de neerslag van het Utrechtse reorganisatie model: hervorming via
de weg van de geleidelijkheid, met geringe kosten en met instandhouding
van het bestaande institutionele kader. Het Utrechtse gesticht werd
vervolgens tot model voor de hervorming van de gestichten in het hele land
verheven. Een hervorming die gekarakteriseerd kan worden door de
woorden sloop en renovatie; de vernieuwing bleef beperkt tot de bouw van
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één Rijkskrankzinnigengesticht: Meerenberg in Santpoort.
De morele behandeling kreeg ten onzent nauwelijks invloed omdat men in
de praktijk niet beschikte over de benodigde middelen. De hervorming in
Nederland was minder radicaal dan in het buitenland. Vanuit het
departement van Binnenlandse Zaken werden in deze periode weliswaar
diverse ver-doorgevoerde hervormingsvoorstellen gedaan, maar er bestond
geen vruchtbare voedingsbodem waarin ze konden wortelen. Een voortdurende roep om hervorming vanuit de maatschappij ontbrak, evenals een
sterk gecentraliseerd, naar hervorming strevend overheidsgezag. Het
hervormingsstreven van het departement vond volgens de auteur plaats in
een 'maatschappelijk vacuum': overheid noch particulier initiatief waren in
staat of bereid om hierop in te spelen.
Binneveld sluit dit eerste deel van zijn studie af met de beschrijving van een
case-studie: de prakdsche gang van zaken bij de verbetering van het
krankzinnigengesticht in Rotterdam.
In het tweede deel, over de periode na 1850, schetst Binneveld de verwording
van de 'revolutie'. In het buitenland bleek rond 1850 dat het therapeutisch
optimisme van de morele behandeling ongegrond was. De genezingspercentages waren gering en het aantal (grotendeels chronische) patiënten
groeide. Aan het einde van de 19e eeuw was het mammoetgesticht, waarin
het bewaren van rust en orde op de eerste plaats kwam, de meest typische
gestichtsvorm. De morele behandeling maakte plaats voor een organischsomatische benadering. Ook in Nederland steeg het aantal opgenomen
(chronische) krankzinnigen enorm. Men trachtte de stroom patiënten op te
vangen door de bestaande gestichten te herstructureren. De geneeskundige
(therapeutische) gestichten werden zo bewaarplaatsen voor chronische
patiënten. Pas na de tweede krankzinnigenwet (1884) kreeg de gedachte om
buiten de steden nieuwe gestichten te bouwen daadwerkelijk vorm, door de
activiteiten die het confessionele particuliere initiatief ontplooide. In zijn
slotbeschouwing concludeert Binneveld: "De resultaten van de hervormingsbeweging in Nederland waren alles te zamen genomen in ons land
uiterst beperkt. In een eerdere bijdrage hebben we de eerste psychiatrische
revolutie in Nederland omschreven als een revolutie die niemand wilde.
Hiermee bedoelen we dat er in Nederland weliswaar grote plannen werden
opgesteld, maar dat er voor de realisatie van deze plannen onvoldoende
steun kon worden gevonden. Noch het continentale, noch het Angelsaksische hervormingsmodel was op de Nederlandse situatie van toepassing.
Schroeder van der Kolk had succes omdat zijn model nauw aansloot bij de
bestaande politieke verhoudingen. Bovendien waren de kosten ervan voor
de lokale besturen te overzien en te dragen. Met zijn succes blokkeerde hij
echter wel voor lange tijd de mogelijkheid tot een ingrijpende verandering
van de krankzinnigenzorg" (p. 197-198).
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Binneveld levert met dit boek een zeer handzaam overzichtswerk voor de
geschiedenis van de 19e-eeuwse gestichtspsychiatrie. Zijn studie verscheen in
1985 en is sindsdien door vele onderzoekers gebruikt als inleiding op dit
fascinerende onderwerp en heeft een aanzienlijke hoeveelheid verder en
diepgaander historische bronnenonderzoek tot gevolg gehad. Als historicus
zou ik echter enkele kanttekeningen bij zijn benadering willen plaatsen.
Allereerst krijgt de ontstaansgeschiedenis van de 'eerste psychiatrische'
revolutie een wat stiefmoederlijke aandacht, waardoor dit belangrijke
fenomeen als het ware uit de lucht komt vallen. Bovendien is het woord
'revolutie' hier niet op zijn plaats. De differentiatie in de sociale categorie
der 'onmaatschappelijken',' waardoor geesteszieken anders benaderd
werden dan armen, criminelen, en zieken, en de introductie van therapiën
voor hun genezing, lijken mij veeleer onderdelen van een geleidelijk
historisch ontwikkelingsproces. In het 19e-eeuwse gesticht, waar krankzinnigen apart werden opgesloten èn getracht werd om hen te genezen,
kwamen deze onderdelen tot een synthese.
Het wekt bevreemding dat de auteur spreekt van een 'revolutie' die niemand
wilde. Een revolutie die niemand wilde bestaat niet, zou je zeggen. Binneveld
doet het voorkomen alsof er sprake is van een buiten-historische gebeurtenis
waarop men naar believen wel of niet kan intekenen.
Binneveld schetst voorts een overtrokken negatief beeld van de Nederlandse
hervorming. Afwijkingen, dat wil zeggen minder ver-doorgevoerde hervormingen, worden vrijwel automatisch beoordeeld als inferieur. De auteur
doet daarmee geen recht aan het specifieke van de Nederlandse situatie en
zeker niet aan de figuren van Schroeder van der Kolk en Feith. In
Binnevelds visie worden zij verantwoordelijk gesteld voor het lage(re) tempo
waarin de hervormingen werden doorgevoerd.
Hij noemt Schroeders Verslag over de beste wijze van verbetering der
krankzinnigengestichten in ons Vaderland niet. In dit Verslag, dat evenals de
door Binneveld wel genoemde Schets onderdeel uitmaakte van Schroeders
advies aan de overheid, zette de hoogleraar zijn ideeën uiteen over
vernieuwing door middel van de oprichting van een netwerk van kleine
provinciale gestichten. Schroeder en Feith hadden grootse plannen en
hoopten dat door de bouw van nieuwe gestichten op het platteland een
verregaande hervorming van het krankzinnigenwezen zou kunnen worden
1. De term 'onmaatschappelijk' wordt in dit verband foutief gebruikt. Deze
aanduiding is een 20e-eeuwse vinding, gebruikt voor gezinnen die ter disciplinering van
hun huiselijk en beroepsleven werden geplaatst in gezinsoorden of speciale heropvoedihgswijken. Zie A. Dercksen en L. Verplanke, De geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland 1914-1970 (Amsterdam, Meppel: Boom,
1987).

184
bewerkstelligd.^ Die hoop was ook gerechtvaardigd. In verscheidene
provincies werden tussen het einde van de jaren dertig en het midden van de
jaren vijftig ver-uitgewerkte plannen ontworpen voor de bouw van nieuwe
gestichten.'
Het voert mijns inziens al te ver om Schroeder van der Kolk de twijfelachtige
verdienste toe te schrijven dat hij door de introductie van zijn succesvolle
Utrechtse model, 'werkelijke' veranderingen voor lange tijd heeft geblokkeerd. Alsof een (medisch) adviseur van de overheid verantwoordelijk
gesteld kan worden voor de halfslachtigheid van het beleid.
Schroeders Utrechtse model bleek in de gegeven omstandigheden het meest
haalbare. De landelijke en provinciale overheden gaven geen prioriteit aan
de financiering van vernieuwingen in de krankzinnigenzorg en het is maar de
vraag of ze dat in het verarmde 19e-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden
hadden kunnen doen. Dat het 'ongelukkig lot der krankzinnigen' tussen
1841 en het begin van de jaren vijftig, zij het dankzij sloop en renovatie en
niet dankzij revolutionaire hervormingen, aanzienlijk verbeterde, kan in dat
licht met evenveel recht gezien worden als een verrassende prestatie. En
buiten dat, wie zal zeggen of dit lot misschien niet verkieslijker was dan de
behandeling die een Engelse coUega-geestesgestoorde rond 1850 te beurt viel
in een 'modem' mammoetgesticht?
L. de Goei
''Mother and Child were Saved." The memoirs (1693-1740) of the Frisian
midwife Catharina Schrader. Translated and annotated by Hilary
Marland with introductory essays by M.J. van Lieburg and G.J.
Kloosterman (Amsterdam: Rodopi, 1987; ISBN 90-6203-620-1) 89 p., ill.,
ƒ25,-.
During its golden age, Holland was much admired and greatly envied by
both its Continental neighbors, and its English allies. Virtually from the
time of its founding in 1579, the Dutch Republic was widely regarded as a
paradigm of political organization. The wealth from shipping and banking
that flooded the lowlands during the seventeenth century attested to the

2. Zie J. Vijselaar, "Een eerste inspectie. Over de inspectie in de negentiende eeuw",
Maandblad geestelijke volksgezondheid 38 (1983) 650-655 en J. Vijselaar, "Schroeder van
der Kolk en de krankzinnigenwet van 1842. Oude wetgeving in een nieuw licht",
Maandblad geestelijke volksgezondheid 40 (1985) 271-284.
3. Zie J,P, de Wit, Provinciaal gesticht of niet? Een onderzoek naar de toegekende en
toegedachte taak van de provinciale besturen bij de hervormingen in de geestelijke
gezondheidszorg in Nederland 1830-1884. Doctoraalscriptie sociale en economische
geschiedenis RU Leiden, 1988,
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advantages afforded the Netherlands by modern improvements in commerce, finance and communications.
Early in the period, English pamphleteers began to point out Dutch
practices which their countrymen ought to adopt or imitate. Once aware of
their own backwardness, the English began to ape the superior development
of Dutch resources, and while seeking to overtake the Dutch transformed
their entire economic life. This effort so impressed the nineteenth century
British economic historian, William Cunningham, that he termed the middle
and the later half of the seventeenth century the period of "conscious
imitation of the Dutch."
But while merchants and political scientists lauded Dutch innovations, and
English poets praised the patient sons of Holland, few historians have ever
investigated the lives of Holland's daughters. What do we really know about
"the other person" in Van Dyck's wonderful "Family Portrait" who like her
husband looks us squarely in the eye while their baby squirms in her
mother's lap? What was life really like for the wives of the sturdy burghers
who inhabit the classic and monumental calm of Vermeer's interiors?
Vrouw Catharina Schrader's memoirs attest that some of them, including
Vrouw Schrader herself, were not only comfortable, but intelligent and
powerful. A notebook of this woman, twice widowed, the mother of six,
who over a period of fifty two years assisted at the birth of over three and
perhaps as many as four thousand children, recording each delivery in
precise chronological order is certainly a remarkable source for the history
of obstetrics and the development of midwifery. But it is much much more.
Traditional childbirth was both a social and a medical occasion. It was time
when women surrounded themselves with a network of female relatives and
friends who offered the parturient advice, reassurance, and comfort. The
person exercising the important decision making power in this setting was
the skilled midwife. As a devout Calvinist, Vrouw Schrader believed herself
called by God to this powerful position which she fulfilled in hundreds of
Frisian households from January 1693 to February 1745, some of which this
sampling from her memoirs permit us a brief glimpse.
The recovery of lost works by women has provided a rich vein for women's
studies scholarship during the past fifteen years. The triad who prepared the
English version of these memoirs to coincide with the twenty-first International Congress of the International Confederation of Midwives at the
Hague in August, 1987 have certainly made a valuable contribution to this
rapidly expanding field. Their slim volume, based largely on the Dutch
edition which appeared in 1984, can be recommended not only to those
interested in the history of obstetrical practice but to all who seek to piece
together a truer historical record of how women lived and worked in those
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luminous immaculate parlors captured for eternity by the Dutch Masters.
Once again the Netherlands have provided us with a model to imitate.
Ynez Violé O'Neill
D.A. Wittop Koning, Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie
van Nederland (Lochem: De Tijdstroom, 1986) 314 p., ill., ƒ 85,-.
Seit 1927 bestand bei den Standesvertretern der niederlandischen Apotheker
der Wunsch, das klassische Werk ihrer nationalen Pharmaziegeschichte:
Willem Stoeders, Geschiedenis der Pharmazie in Nederland aus dem Jahre
1891 überarbeiten zu lassen,
Obwohl auch und gerade in den Niederlanden sich zahlreiche Pharmaziehistoriker seit Stoeders Zeiten (1831-1902) den unterschiedlichsten Themen
intensiv gewidmet haben, wurde — nicht zuletzt durch den Krieg bedingt
— eine komplette Geschichte der niederlandischen Pharmazie bis in unsere
Tage hinein nicht neu geschrieben.
Erst nachdem 1981 L.J. Vandewiele's Geschiedenis van de farmacie in België
erschienen war, wurde es für den seit vielen Jahren international bekannten
Amsterdamer Apotheker, Docenten, Kunstliebhaber und Pharmaziegeschichtler Dr. Dirk Arnold Wittop Koning, Jahrgang 1911, geradezu
verpflichtend, die Neubearbeitung von Stoeders recht trockener Pharmaziegeschichte zu realisieren: 1986 erschien das lang erwartete Compendium voor
de geschiedenis van de pharmacie in Nederland in Co-operation mit der
KNMP in Den Haag — dem niederlandischen Aquivalent zur bundesdeutschen 'ABDA'.
Der 314 Seiten starke, auf Kupfertiefdruckpapier gedruckte Band im
Oktavformat handelt von der Pharmazie auf dem Gebiet der heutigen
Niederlande, lalit also sinnvoUerweise Einzelprobleme der ehemaligen
niederlandischen Überseegebiete aus und bildet so — wenn auch mit einiger
Verspatung — eine bedeutende Erganzung zu den übrigen europaischen,
landesbezogenen Fachbüchern.
Da die Apotheker in vergangener Zeit in erster Linie Praktiker waren — und
erst gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts auch in den Niederlanden
Naturwissenschaftler werden soUten, wurde hier der Stoff von seinem bestmöglichen Autor überhaupt bearbeitet: D.A. Wittop Koning ist in jeder
Hinsicht 'Praktiker' und damit insbesondere auch Liebhaber der Details
und Fakten seines Berufes.
Sozialkritische oder berufsethische oder philosophische Betrachtungen,
gestützt auf eine entsprechende Semantik und Terminologie, findet man
daher im Compendium nur am Rande.
Die Bücher, die Taxen, die Lehrbriefe, sonstige Dokuraente, insbesondere
GefaBe, Gewichte und die kompletten Geratschaften mit denen der Apo-

theker einst hantierte, sowie das gesamte Ambiente, das ihn einst umgab,
genieBen ebenso wie alte Darstellungen von Apothekern erfrischende
Prioritat im Compendium und bilden Ausgangspunkt zahlreicher Einzelbetrachtungen und Basis für keineswegs verwirrende FüUe von interessanten
etailinformationen.
Viele Tabellen und Aufstellungen geben dem verschwenderisch bebilderten
Band den Charakter eines Nachschlagwerkes. Zahlreiche Hinweise auf
entsprechende Archive und Museen in den Niederlanden wurden sicherlich
beabsichtigt und bieten dem pharmaziegeschichtlich interessierten Reisenden in den Niederlanden entsprechend wertvoUe Impulse. Das Compendium beschreibt die niederlandische Pharmazie in vier groBen Kapitein: Die
römische, früh- und spatmittelalterUche Entwicklung wird auf wenigen
Seiten prazise behandelt; Schwerpunkt des Buches bildet die Geschichte der
Pharmazie in den groBen Stadten (Plaatselijke Periode) und im letzten
Kapitel die in den landlichen Gebieten der Niederlande (Landelijke Periode).
In den beiden Hauptkapiteln wird zunachst ausführlich auf die Stellung der
Apotheke zu den entsprechenden staatlichen Auflagen und Institutionen
eingegangen (Overheidsbepalingen) und dann unter dem Stichwort geneesmiddelhandel über die Apotheken selber, deren Einrichtung, Personal und
spezielle Probleme anschaulich, fesselnd und überzeugend berichtet.
Auf Kosten aufwendiger FuBnoten und Zitate — ein Generalindex am Ende
hatte nicht geschadet — liegt hier eine lebendige, lesbare und damit unterhaltende, zeitgemaBe Geschichte der niederlandischen Pharmazie vor, die insbesondere auch für den Nichtniederlander, nicht zuletzt auf Grund des
umfassendenen, sorgfaltig ausgewahlten, seltenen Bild- und Fotomaterials
fesselnd sein dürfte.
J.E.P. Wiegert
G. Alberts, F. van der Blij, J. Nuis, ed.. Zij mogen uiteraard daarbij de
zuivere wiskunde niet verwaarloozen (Amsterdam: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1987; ISBN 90-6196-320-6) 319 p., ill., ƒ 49,-.
Broad societal transformations are sometimes manifested in the emergence
of new institutions. Studying the history of such an institution can therefore
provide a way to encapsulate a diffuse process of change, so as to attain a
more focused understanding of it. The Mathematisch Centrum (MC), a
national research institute founded in Amsterdam in 1946, was part and
parcel of a fundamental transformation in the organization, content, and
social role of mathematics in the Netherlands that occurred after the second
world war. In the present book — the main body of which was written by G.
Alberts — the history of the MC is traced roughly through the first decade
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of its existence, and this history is used as a focal point for understanding the
broader transformation of Dutch mathematics. In addition to the main
historical chapters, the book also contains a range of interviews and
reflective essays with or by individuals who were involved in the MC in its
early years. These are valuable, among other things, for the direct sense they
give of the experiences of Dutch mathematicians during and after the war,
and of the new world view that took shape in the post-war period.
The first chapters of the book examine the cultural context within which the
MC was founded. Its founding is considered in relation to the general goals
and poUcies of the period of reconstruction as well as in relation to changing
perspectives on the role of mathematics in society. In particular, the
experience of the war and the ideals of reconstruction led the mathematical
community to the view that mathematics should not be isolated from social
concerns, but rather should contribute actively to the development and
welfare of society. Of course, such ideas existed already in the 1930's —
sometimes associated with left-wing ideologies — but as the authors
emphasize, they did not become part of mainstream thinking at that time.
After the war, however, they came to occupy center stage.
Mathematicians differed, however, in their visions of an appropriate social
role for mathematics. Two distinct conceptions were evident. According to
the first, which was elaborated particularly by J.G. van der Corput,
mathematics was to serve primarily as a cultural force. The social benefit to
be gained by fostering mathematical research would be a rise in the general
cultural and intellectual level of the nation and enhancement of its international scientific reputation. The second conception was associated particularly with D. van Dantzig, who, prior to the war, had worked at the
technical university of Delft. In van Dantzig's view, mathematics was to
serve as a directly productive force and contribute to economic rationalization, technical development, the achievement of higher productivity, etc.
These two visions were united in the Mathematical Center, in whose
founding both van der Corput and van Dantzig were prominently involved.
The second part of the book traces the concrete realization of these visions
in the MC by examining in more detail the range of activities carried out
under its auspices. In line with van der Corput's vision, the MC became a
focal point for the organization of conferences and summer courses which
drew mathematicians from around the country and stimulated research. In
accordance with van Dantzig's vision, the MC placed great emphasis on
applied mathematical research. The Statistical Department, which van
Dantzig headed, and the computing department, headed by A. van Wijngaarden, carried out assignments for outside chents — statistical studies and
computational problems related to agriculture, medicine, economics,
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engineering, etc. — in short, mathematics directed toward practice and
production.
It should be emphasized that the shift toward a more 'productive' role for
mathematics is not portrayed here simply as the result of changes in
mathematicians' attitudes, but rather as the result of an interplay between
changes in society's demands for mathematics on the one hand and the
orientation of mathematicians and mathematical institutions on the other.
For example, >we are reminded that, beginning in the period of reconstruction, growing attention was given to national economic planning
which in turn created a greater need for sophisticated mathematical analysis
in economics. In many other areas as well — agriculture, biology, medicine,
administration and management, etc. — there was increasing dependance
on mathematics.
An important result of this was a transformation within mathemadcs itself
First, there were organizational changes, as research laboratories and new
institutes like the MC created new occupational niches for mathematicians.
This led further to the creation of a new educational specialty at the
technical university of Delft: that of 'mathematical engineer'. Second, the
style of mathematical research changed: teamwork and division of tasks
became more essential and more commonplace as large, externallymotivated projects began systematically to be carried out by mathematicians.
Third, the content and direction of mathematics changed as research was
re-oriented to fit with its new social role. A particularly important change
was the development of mathematical modelling. The term 'mathematical
model' (wiskundig model), seems first to have been formulated in the
Netherlands only in 1946, by van Dantzig. Mathematical modelling involved
the creation of probabilistic models of complex systems or phenomena — in
whateverfield:economics, biology, engineering, etc. Mathematical modelling
not only became an essential technique for researchers in the Statistical
Department of the MC, but it also became a growing domain of
mathematical research generally, and one that embodied a flexible,
relativistic conception of the relationship between mathematics and reality.
Unfortunately, this brief summary cannot do full justice to the structure of
ideas presented in this book. Some of the historical analysis remains,
however, at a heuristic level and must await fuller development in a more
detailed study which Alberts is currently preparing. Perhaps the book's
greatest achievement is its clear deUneation of the structural relationship
that exists between the organization of a science, its social functions, and its
content. The implication is that major changes within a science involve
changes on all of these fronts. It follows that to understand the development
of a science, it is not enough to trace its changing intellectual content.
Rather, we must consider how intellectual and institutional changes, and
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changes in the social role and function of a science, are related to one
another and how they mutually evolve over time.
This book was prepared in honor of the 40th anniversary of the founding of
the MC (now Centrum voor Wiskunde en Informatica). In all, it is a fitting
tribute. Its value as a symbol of the occasion would have been enhanced by
closer attention to small but important details such as the quaUty of the
photographs. I would also like to have seen an index.
Eda Kranakis
Gottfried Wilhelm Leibniz, Mathematischer, naturwissenschaftlicher und
technischer Briefwechsel (= Samtliche Schriften und Briefe, Dritte Reihe)
Zweiter Band, 1676-1679, bearb. von Heinz-Jürgen Hess (Berlijn: Akademie-Verlag, 1987; ISBN 3-05-000235-2) 1013 p., DM 210,-.
Men zal zich er wellicht over verbazen dat op deze plaats een deel uit de
Leibniz-briefwisseling besproken wordt. Het boek is immers niet door een
Nederlandse auteur samengesteld en ook heeft het onderwerp niet direkt
betrekking op de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Hopelijk blijkt uit
het vervolg dat het onverstandig is om het tweede criterium te strak aan te
houden, want wie geïnteresseerd is in de internationale invloed van
Nederlandse wetenschappers zal zijn informatie juist moeten zoeken in
boeken als het onderhavige.
Wat voor een beeld geven de brieven over de relatie van Leibniz met de
Nederlanden?
Het eerste wat opvalt is het relatief grote aantal brieven tussen Leibniz en
correspondenten in de Nederlanden. Om deze bewering te staven en om een
indruk te geven van de omvang van de correspondentie volgen hier eerst
enige cijfers. Dit deel, het tweede in de serie waarin Leibniz' wetenschappelijke briefwisseling wordt uitgegeven, bevat 378 nummers. De eerste
vijf (I-V) vormen een supplement op het in 1976 verschenen eerste deel
(Sümtliche Schriften und Briefe Band III, 1), dat de periode van 1671 tot
Leibniz' vertrek uit Parijs, eind 1676, beslaat. Dit supplement bevat de tekst
van drie brieven, de reconstructie van de inhoud van één brief en het bewijs
van het bestaan van nog minstens drie brieven. De hoofdmoot van het boek
vormen de 373 nummers die op de periode van 16 november 1676 tot eind
1679 betrekking hebben. Hierin zijn de teksten van 260 bewaard gebleven
brieven opgenomen; 169 daarvan waren tot op heden geheel of gedeeltelijk
ongepubliceerd. Daarnaast is van 112 niet overgeleverde brieven uit andere
bronnen het bestaan aangetoond en een korte reconstructie van de inhoud
gegeven. Resteert één nummer (N. 226) dat oorspronkelijk wel gereserveerd
was, maar waaronder uiteindelijk geen brief opgenomen is.
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De meest frequente correspondent (66 brieven van en aan Leibniz) was de
Amsterdamse arts Georg Hermann Schuller. Hij voorzag Leibniz van
allerlei soorten inlichtingen en voerde opdrachten voor hem uit. Zo kreeg
Leibniz van Schuller bericht over de dood van Spinoza (N. 19) en over het
wel en wee van diens nagelaten manuscripten. Schuller kocht boeken,
farmaceutische grondstoffen en recepten voor Leibniz, om enkele voorbeelden te noemen.
Een zelfde rol speelde Johann Daniel Crafft, die van zomer 1677 tot zomer
1678 voor de Keurvorst van Sachsen in Amsterdam handelscontacten
onderhield. Uit deze periode zijn 21 brieven opgenomen. Interessant in deze
brieven is het nadrukkelijk aanwezige besef dat met wetenschappelijke
ontdekkingen geld te verdienen is. Tegen deze achtergrond bespreken Crafft
en Leibniz onder meer een apparaat waarmee kousen gebreid kunnen
worden, produktiemethoden voor gietijzer, en de winning (uit urine) van het
recent ontdekte fosfor (Leibniz, p. 505: "une des principales découvertes du
siècle").
Verdere 'Nederlandse' correspondenten die in dit deel optreden zijn:
— Christiaan Huygens (N. 346, 347, 351, 359, 361, 364), die in Parijs de
basis had gelegd voor Leibniz' wiskundige vorming, en met wie Leibniz in
september 1679 het contact weer aanknoopte
— Jan Hudde, met wie Leibniz eind november 1676 in Amsterdam een
gesprek voerde waarvan een gespreksnotitie (N. 2) is opgenomen, en aan wie
hij later nog een onbeantwoorde brief stuurde (N. 34) en
— Joachim Nieustadt, van 1662 tot 1674 secretaris van de stad Utrecht, die
door Leibniz in 1677 benaderd werd omdat hij een verhandeling over
maxima en minima geschreven had (N. 306).
De enige Nederlandstalige brief in de band (N. 18, geschreven in Parijs,
13/23 februari 1677) is van de hand van de Deen Georg Mohr, die een aantal
malen gedurende langere tijd in de Nederlanden werkzaam was. In de
ondertekening van deze brief geeft de transcriptie: "U.E. bodtmoedige
Dienaer", terwijl Mohr zichzelf ongetwijfeld 'oodtmoedig' zal hebben
gevoeld. Hier moet ootmoedig aan worden toegevoegd dat deze vergissing
een uitzondering is, want in de regel lijken de transcripties zeer betrouwbaar.
Om antwoord te geven op de vraag in hoeverre Nederlandse wetenschappers
invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van Leibniz' ideeën hebben
we aan deze kwantitatieve benadering niet genoeg. In dit korte bestek is het
echter onmogelijk om op de inhoud van de correspondentie in zijn geheel in
te gaan, zodat we ons hier zullen beperken tot een enkel — overigens niet
onbelangrijk — detail.
Leibniz dankt zijn faam vooral aan de ontdekking van de differentiaal- en
integraalrekening, waarover hij in 1684 als eerste pubhceerde (de Nova
methodus). In zijn brief (N. 372) aan Tschirnhaus van eind december 1679
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schrijft hij hoe hij in Parijs al enige tijd aan het worstelen was met de
problemen die aan deze ontdekking ten grondslag lagen (bepahng van de
raaklijn aan een kromme en van de oppervlakte van omwentelingslichamen)
toen hij merkte dat hij geen goede methode had om krommen analytisch te
beschrijven. Ik begon dus, zo schijft hij (p. 933), een manier te zoeken om
meetkundige plaatsen of krommen rekenkundig vast te leggen. Toen pas, zo
vervolgt hij, heb ik Descartes en Van Schooten aandachtig gelezen, daartoe
door Huygens aangespoord, die mij zei dat het door deze laatsten toegepaste
formalisme handiger was dan de methode die ik tot dusver gebruikte.
Ook uit andere brieven blijkt zeer duidelijk dat onvrede met de gangbare
methode voor het berekenen en construeren van normalen en raaklijnen aan
krommen Leibniz stimuleerde om zijn 'nieuwe methode' verder te ontwikkelen en te publiceren, Op verschillende plaatsen Iaat hij zich in deze zin
uit, bijvoorbeeld in september 1677 (p. 237): "La Geometrie même a besoin
d'une characteristique toute autre que celle de Viete et de des Cartes, et c'est
la raison pourquoy il n'est pas aisé de tirer des belles constructions du calcul
de ces Messieurs." Nog duidelijker brengt hij zijn bezwaren naar voren
tegenover Gallois (december 1678, p. 567) door te wijzen op de
onbruikbaarheid van de normalenmethode van Descartes voor het
bestuderen van transcendente krommen.
Leibniz had de Geometrie van Descartes leren kennen uit de tweede Latijnse
editie (1659/1661), verzorgd door de Leidse wiskundige Frans van Schooten
Jr. Hij verwijst regelmatig naar dit werk, evenals trouwens zijn correspondenten, van wie in dit verband Tschirnhaus nogmaals genoemd moet
worden (met 18 brieven vertegenwoordigd; ook Tschirnhaus is door zijn
connecties in de Nederlanden van belang voor de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis). Als steun bij zijn nieuwe aanpak van raaklijnproblemen
noemt Leibniz ook Van Heuraet, die in zijn onderzoek naar de rectificatie
van krommen gebruik gemaakt had van (wat Leibniz noemt) de
karakteristieke driehoek. Van Heuraet en de eerder genoemde Hudde waren
leerlingen van Van Schooten. Deze laatste had de resultaten van hun
onderzoek aan de 1659/1661 editie van Descartes' Geometrie toegevoegd.
Het lijdt dus geen enkele twijfel dat het werk van Van Schooten en zijn
leerlingen een belangrijke invloed op Leibniz heeft uitgeoefend.
Het zal duidelijk zijn dat met deze bespreking van de relatie tussen Leibniz
en de Nederlanden slechts een fractie van de inhoud van de briefwisseling
belicht is. Het boek bevat zo veel en zo rijk materiaal (niet alleen op
wiskundig gebied, maar ook op het gebied van natuurkunde, scheikunde en
farmacie), dat iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de
wetenschappen in de tweede helft van de 17e eeuw er waardevolle bronnen
in zal vinden. De nauwkeurigefilologischebenadering (zeker geen geringe
opgave gezien de complexiteit van Leibniz' manuscripten) en de uitgebreide
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indices, waaronder een zeer goede index op onderwerp en een schat aan
biografische en bibliografische gegevens, maken het boek tot een voorbeeld.
Maar meer nog is het een schatkamer.
J.A. van Maanen
H. Schellekens en R.P.W. Visser, De genetische manipulatie (Amsterdam:
Meulenhoff Informatief, 1987; ISBN 90-290-9717-5) 179 p., ƒ 32,50.
Het discussiëren over de huidige, explosief groeiende mogelijkheden tot
genetische manipulatie en het nadenken over de slechte en goede gevolgen
van de toepassing van de bijbehorende technieken, is in de mode. Dat is heel
terecht, want de mogelijkheden tot misbruik zijn groot en de ethische
vraagstukken die om doordenking en normering vragen nog talrijker.
Bovendien — en daarmee komt de rechtvaardiging van een bespreking van
het boek van Schellekens en Visser in zicht — zijn er in de recente
geschiedenis te gemakkelijk afschrikwekkende en tragische voorbeelden te
geven van hoe het niet moet met al dan niet op wetenschappelijke gronden
gebaseerd menselijk ingrijpen in genetische processen.
De beide auteurs hebben zich ten doel gesteld de vraag te behandelen of er
een nieuwe eugenetica op komst is en wat de consequenties hiervan zouden
kunnen zijn. Daarbij wordt het probleem van de eugenetica nadrukkelijk in
historisch perspectief geplaatst.
In het eerste gedeelte van het boek wordt de geschiedenis van de
eugenetische beweging in een viertal landen behandeld: Engeland, de
Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Opvallend is, dat vrijwel altijd
eugenetisch wetenschappelijk onderzoek door politici gebruikt werd om
bepaalde, soms racistische vooroordelen in de eigen samenleving te
stimuleren. Er zijn ook duidelijke verschillen: in Engeland kreeg de
praktische uitwerking van de eugenetica weinig kans, omdat vanuit de
wetenschap zelf het wetenschappelijk fundament onder de eugenetica
vandaan gehaald werd; in de Verenigde Staten daarentegen heeft het ten dele
frauduleus gebleken eugenetisch onderzoek tot aan 1965 zijn racistische
sporen in de wetgeving gehad, mede omdat biologen en genetici hier lang
hun mond hebben gehouden over het onjuiste en onwetenschappelijke
karakter van dat onderzoek; tot welke tragische gevolgen het reeds in de
Weimar-republiek geaccepteerde eugenetisch denken tijdens het nazi-regime
heeft geleid, weten wij allen.
Tegen bovengeschetste achtergrond is ook de ontwikkeling van de Nederlandse eugenetica beschreven. Het is voor het eerst dat een dergelijk
overzicht gepresenteerd wordt en om. die reden al belangwekkend, ook al
heeft de eugenetische beweging hier te lande niet zo'n grote rol gespeeld als
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elders. Ze is er echter wel degelijk geweest, vooral gestimuleerd door het
werk van de arts Marianne van Herwerden en haar navolgers. Aannemelijk
gemaakt wordt, dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse
eugenetici niet voelde voor de rigide maatregelen zoals die in het Derde Rijk
ingevoerd werden. Uitzonderingen waren de arts H. van der Hoeven en de
bioloog W.F.H. Ströer, die actief eugenetisch onderzoek stimuleerden en
daadwerkelijk betrokken waren bij de uitvoering van de door de Duitse
bezetter in de periode 1940-1945 opgelegde eugenetische maatregelen. Deze
eerste resultaten vormen zeker een stimulans tot meer onderzoek.
Een heldere uiteenzetting van de huidige stand van zaken rond genetische
manipulatie is in het tweede deel van het boek te vinden. Achtereenvolgens
worden de opkomst van de moleculaire genetica, het debat over de risico's
van DNA-onderzoek, en een kritische analyse van de mogelijkheden van
toepassing van gentherapie ter bestrijding van erfelijke ziekten bij de mens
aan de orde gesteld. Het boek wordt besloten met een hoofdstuk dat een
appèl aan de lezer doet. Op grond van enerzijds de verwachting dat de
genetische manipulatie veel nieuwe mogelijkheden zal bieden en anderzijds
de mijns inziens terechte bezorgdheid voor een herhaling van de
geschiedenis, wordt een dringend beroep gedaan op met name de
wetenschappers: "Anders dan in het verleden mogen zij nu niet stilzwijgend
blijven toezien hoe hun wetenschap misbruikt dreigt te worden" (p. 157).
De verklarende woordenlijst maakt het boek toegankelijk voor diegenen wie
het moleculair-biologisch jargon (nog) vreemd is.
Het boek van Schellekens en Visser is mij om meerdere redenen bijzonder
sympathiek. Niet alleen wordt een wetenschapshistorisch verantwoord,
nuttig overzicht gegeven van de eugenetica in deze eeuw, maar ook worden
voor de Nederlandse situatie nieuwe feiten aangedragen. Dat deze een kleine
bijdrage leveren aan de afbraak van het nog steeds veel te rooskleurige
zelfbeeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, is alleen maar welkom.
Daarnaast is de aangevoerde thematiek een van de weinige voorbeelden
waarbij bestudering van de wetenschapsgeschiedenis van direct belang is
voor het maken van wetenschappelijke en politieke keuzes. In die zin is het
boek ook een belangrijke waarschuwing. Het is, kortom, verhelderend en
motiverend: voor de wetenschapshistoricus vanwege het nieuwe materiaal
en de voorbeeldfunctie van hoe wetenschapsgeschiedenis ook voor nietcoUegae zinnig bedreven en naar buiten gebracht kan worden, en voor een
ieder die zich medeverantwoordelijk weet voor de ontwikkeling van onze
samenleving vanwege de thematiek zelve en de morele uitdaging.
L.C. Palm
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M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 1980.
Een onderwijskundig overzicht. IL Wis- en Natuurkunde, Letteren,
Technische Wetenschappen, Landbouwwetenschappen (Eindhoven, 1988;
ISBN 90-9001994-4) ix -l- 431 p. Te bestellen door overmaking van ƒ45,00
op girorekening 584946 t.n.v. M. Groen te Nuenen.
Na alles wat er gezegd is bij het verschijnen van het eerste deel van Groens
onderwijskundige overzicht van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland sinds 1815 (zie TGGNWT II (1988) 81-82) hoeven niet veel woorden
meer gewijd te worden aan het eerste vervolgdeel, dat naast de Faculteit der
Letteren ook de voor lezers van dit tijdschrift interessante faculteiten van
Wis- en Natuurkunde, Technische Wetenschappen en Landbouwwetenschappen behandelt. In tegenstelling tot de in deel I behandelde faculteiten
waren de hier bestreken faculteiten geen beroepsopleidingen met alle
discussies over bevoegdheden van dien. Wederom raakt men onder de
indruk van de geweldige compilatorische arbeid die voor het samenstellen
van dit overzicht verzet is. Zo treft men een zeer gedetailleerde vergelijking
aan van de collegeprogramma's in de natuurwetenschappelijke en literaire
faculteiten in de jaren 1889 en 1910. De wetenschapshistorische toelichting is
daarentegen tot een minimum beperkt. De indexen over deel I en II zijn
alvast aan dit deel toegevoegd, aangezien het derde deel, dat oorspronkelijk
de index over alle delen zou bevatten, nog wel enige tijd op zich zal laten
wachten.
K. van Berkel
H. Punt, Bernard Siegfried Albinus (1697-1770) on 'Human Nature'. Anatomical andphysiological ideas in eighteenth century Leiden (Dissertatie Leiden;
Amsterdam: B.M. Israël, 1983) x + 223 p., m.,ƒ 165,-.
B.S. Albinus is de geschiedenis ingegaan als een van de meest vooraanstaande anatomen van de 18e eeuw. Zijn activiteiten op het gebied van de
fysiologie zijn tot nog toe goeddeels aan de aandacht ontsnapt. Hetgeen niet
zo verwonderlijk is als we bedenken dat hij daarover niets van enige omvang
heeft gepubliceerd. Het voornaamste wat ons rest van zijn fysiologie is te
vinden in de collegedictaten van enkele van zijn studenten. Op basis van dit
materiaal heeft Punt een belangwekkende poging gedaan de fysiologische
denkbeelden van Albinus te reconstrueren. Dit vormt het zwaartepunt van
Punts dissertatie. De behandeling van Albinus' fysiologie wordt voorafgegaan door een buitengemeen fraaie en rijk geïllustreerde Engelse
bewerking van een eerder van zijn hand verschenen Duits artikel over de
praktijk en idealen van Albinus' befaamde anatomische afbeeldingen.
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Uitgangspunt van Albinus' bemoeienissen met de fysiologie was Boerhaave's
micromechanische theorie. Albinus trachtte een empirisch fundament te
geven aan dat deel van de theorie waarin het zogenaamde 'vas minimum'
werd gepresenteerd als de kleinste funcfionele eenheid. Ondanks uitvoerig
anatomisch en microscopisch onderzoek slaagde hij er niet in het bestaan
van de 'vasa' aan te tonen. Albinus moest een andere fundamentele
verklaring zoeken voor de specifieke functies van organen en orgaansystemen. Hij achtte een speciale levenskracht, aangeduid met de hippocratische term 'enormoun', verantwoordelijk voor die functies. Albinus
beschouwde deze kracht als een eigenschap van de materie waaruit levende
wezens zijn opgebouwd. Punt constateert terecht dat Albinus de 'vis vitalis'
materialiseerde.
Het is zeker geen geringe verdienste van Punt dat hij niettegenstaande de
vaak vrij vage betogen van Albinus duidelijkheid heeft weten te verschaffen
over diens fysiologie. De historische situering van Albinus' theorie behoeft
wel een kanttekening. Punt meent dat deze gezien moet worden als een
synthese van materialisme en vitalisme. Mijns inziens heeft hij echter niet
overtuigend aangetoond dat Albinus dit opmerkelijke kunststukje ook
werkelijk heeft volbracht. Het lijkt mij overduidelijk dat er bij Albinus
veeleer sprake is van eclecticisme. Vitalisme en materialisme staan naast
elkaar, van een echte integratie is nauwelijks iets te bespeuren. Albinus'
vitalisme beperkt zich tot de werking van de menselijke geest, de overige
levensverschijnselen worden geheel materialistisch geduid.
Het feit dat Albinus' fysiologie een sterk materialistisch karakter blijkt te
hebben, is ongetwijfeld de meest interessante uitkomst van Punts werk. Hij
heeft daarmee een tamelijk onbekend aspect van onze 18e-eeuwse natuurfilosofie blootgelegd. Het noodt tot verder onderzoek waarbij vergelijking
met geestverwante denkers zoals bijvoorbeeld Denis Diderot zeer verhelderend zal zijn.
R.P.W. Visser
R.A. Blondeau, Ferdinand Verbiest s.j. (1623-1688) als wetenschapsmens.
(Schoonaert: Roesbrugge, 1987) 141 p., ill., 395 Bfr.
De Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest verbleef van 1659 tot aan zijn dood
in 1688 als missionaris aan het Chinese hof, waar hij onder andere de functie
van keizerlijk hofastronoom bekleedde en er de eretitel van mandarijn
verwierf Hij ontwierp astronomische instrumenten voor het observatorium
te Peking, liet volgens zijn aanwijzigen kanonnen vervaardigen en
verspreidde door zijn geschriften de Westerse wetenschap in het Chinese
Rijk. Daardoor is Verbiest een typisch voorbeeld van het streven der
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jezuïeten om via de gedemonstreerde suprematie van de Westerse
(wetenschappelijke) cultuur en via het verwerven van een machtspositie in
de hoogste kringen, de christelijke godsdienst te kunnen propageren.
Blondeau, die reeds twee monografieën over Verbiest op zijn naam heeft
staan, heeft in dit werk getracht een antwoord te geven op twee vragen
omtrent de invloed van de jezuïeten op de Chinese samenleving. Was
Verbiest een groot geleerde? Bracht hij verouderde wetenschap naar China?
Op de eerste vraag kan bevestigend worden geantwoord. Het werk van
Verbiest is op zijn minst indrukwekkend en beslaat een zeer ruime waaier
van onderwerpen. Nog is niet alles over Verbiest gezegd: zijn Chinese verhandeUngen zijn nog steeds moeilijk toegankelijk voor de Westerse onderzoeker, en ook Blondeau kan niet verder gaan dan een summiere
opsomming van de inhoud ervan te geven. Toch is nu reeds duidelijk dat
Verbiest onder de grote wetenschappers van zijn tijd gerekend mag worden.
Het antwoord op de tweede vraag is volgens Blondeau negatief, in de zin dat
de jezuïeten geen verwijt treft. De wetenschap die zij naar China brachten,
was, tenminste in de tijd van Verbiest, ook nog volstrekt aanvaardbaar in
geleerde Westerse kringen. De argumentatie, die enkel steunt op een paar
topics uit de astronomie, is hier echter eerder zwak te noemen. Moet er
bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt worden tussen de wetenschap die
Verbiest gebruikte om zijn astronomisch werk te doen (en waar hij
ongetwijfeld naar eigen vermogen het beste uit de Westerse wetenschap heeft
gebruikt) en de wetenschap die in geschriften aan de Chinese geleerden werd
bekendgemaakt? Blondeau zelf geeft een paar keer aan dat bij de jezuïeten
ook andere, meer stratejgisch te noemen motieven meespeelden in hun
verspreiding van wetenschappelijke kennis in China (p. 123). Bovendien
mag men 'voor velen aanvaardbare wetenschap' niet verwarren met de
werkelijke stand van het wetenschappelijk onderzoek. Ligt hierin niet het
algemene karakter van de wetenschapsbeoefening bij de jezuïeten, namelijk
dat zij zich niet richtten op wetenschappelijke vooruitgang zelf maar eerder
op zich verschaffen van een introductie in geleerde kringen via een voor
ieder aanvaardbare wetenschap? Wetenschap dus als middel en niet als doel,
waardoor het contact met de vernieuwende vakgebieden langzaam maar
zeker verloren ging. De studie van Verbiest kan ook hier interessante
inzichten opleveren.
Blondeau heeft een vlot, wat heterogeen boekje geschreven, dat uitstekend
kan dienen als inleiding ophet wetenschappelijk werk van Verbiest en op de
ruimere, hier aan de orde gestelde problemen. Het valt te hopen dat in dit
Verbiestjaar, 300 jaar na zijn overlijden, de in het vooruitzicht gestelde
vertahngen van Verbiests werken mogen leiden tot een eerste diepgaande
studie van het volledige werk van deze merkwaardige missionaris.
Geert Vanpaemel
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H.A.M. Snelders ed., The letters from Gerrit Jan Mulder to Justus Liebig
(1838-1846) (Amsterdam: Rodopi, 1986, ISBN 90-6023-877-8; Janus,
Supplément, vol. IX) 105 p., ill., ƒ 45,-.
"Liebig's most telling opponent, so far as his historical reputation has been
concerned, was his own character" concludeerde de Britse wetenschapshistoricus V.M.D. Hall enkele jaren geleden (Medical History 24 (1980) 59)
en over Mulder kan men zonder moeite hetzelfde zeggen. De beruchte
Mulder-Liebig controverse uit de geschiedenis van de fysiologische chemie
(over het zwavelgehalte van het zogenaamde 'proteïne') kan men zien als een
debat over meetresultaten, als een haast noodzakelijk gevolg van Liebigs
streven naar de alleenheerschappij in de chemische wereld, als een
methodologische richtingenstrijd — het was echter zeker ook een confrontatie tussen twee personen met zeer gelijksoortige, conflictgevoelige,
karakters. Tegen deze achtergrond is de vredige toon in de nu uitgegeven
correspondentie misschien opmerkelijk te noemen (alleen in de laatste twee
brieven valt Mulder Liebig scherp aan), begrijpelijk is het echter ook: toen
de controverse eenmaal ontstaan was, werd — onvermijdelijk — het
wederzijdse contact op onherstelbare wijze verbroken.
De historische waarde van de nu gepubliceerde brieven zal niet in de eerste
plaats in het verschaffen van een beter begrip van bovengenoemde controverse dienen te worden gezocht; de brieven die daarop betrekking hebben
waren bovendien veelal reeds gepubliceerd. Het contact tussen Liebig en
Mulder veranderde tussen 1838 en 1846 geleidelijk van karakter. Drie
thema's eisen, afhankelijk van het jaartal, de aandacht op: Mulders
onderzoek, het chemie-onderwijs te Utrecht en de wetenschapstheoretische
posities binnen de organische chemie. Eerst wil ik echter de uitgave als
geheel een plaats geven.
Van de meer dan 7500 brieven van en aan Liebig die bewaard zijn gebleven,
zijn er enige honderden gepubliceerd. De huidige uitgave voegt daar,
kwantitatief gezien, niet veel aan toe. Met betrekking tot Mulder ligt dit
anders.Hier vormt de uitgave bij voorbaat een welkome aanvulling. De door
Snelders uitgegeven correspondentie omvat in totaal 21 brieven van Mulder
aan Liebig, 1 brief van Liebig aan Mulder en fragmenten uit of verwijzingen
naar 3 andere brieven die Liebig aan Mulder schreef Een inleiding (19
pagina's), een uitvoerige en nauwkeurige annotatie, een vijftal bijlagen met
de titels van Mulders publikaties en een index completeren het boek. In iets
anders geredigeerde vorm werden de inleiding en drie van de vijf bijlagen
eerder (1982) door Snelders in Janus gepubliceerd. Dit doet echter aan hun
informatieve en verhelderende karakter niets af. De annotatie laat niets te
wensen over.
De brieven van Mulder bevinden zich in de Bayerische Staatsbibliothek in
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München. Twee van de 21 (nr. 17 en 20) werden reeds door de betrokkenen
zelf gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor forse fragmenten uit twee andere
brieven (nr. 10 en 21) en voor een paar zinnen uit brief nr. 18. Alle
brieffragmenten die Liebig aan Mulder schreef komen uit gepubliceerde
bronnen. De brieven van Liebig aan Mulder zijn waarschijnlijk alle in
vlammen opgegaan, aangezien Mulder — naar mij onlangs bleek — in zijn
testament heeft laten vastleggen dat al zijn papieren en de door hem
ontvangen brieven verbrand dienden te worden. Het is natuurlijk jammer
dat we Liebigs brieven niet kennen. Mulders brieven zijn echter desondanks
over het algemeen goed te volgen. Dit zegt op zich wel het nodige over hun
communicatie! Lettend op de aard van de relatie tussen de twee geleerden
zou ik in de correspondentie drie fasen willen onderschieden.
In een eerste fase van juH 1838 tot januari 1839 wordt het eerste contact tot
stand gebracht. Een frequente briefwisseling volgt (6 van de 21 brieven) en
Mulder doet uitvoerig verslag van zijn albumine-onderzoek. Liebig wordt
door Mulder huizenhoog geprezen. Voor Liebig is Mulder echter slechts een
van de zeer velen waarmee hij in verbinding staat. De brieven zijn chemisch
interessant, maar voegen niet veel toe aan wat reeds uit Mulders publikaties
bekend is. Het meest interessant is misschien nog brief nr. 4 (27-10-1838)
waarin Mulder bepaalde kritiek probeert te weerleggen die Liebig klaarblijkelijk heeft gehad.
Met succes, want in de tweede fase van de correspondentie (juli 1839 - juni
1843; 7 brieven) lijken tot brief nr. 12 (30-12-1842) verschillen van mening
afwezig te zijn. Mulder heeft dan inmiddels een zekere faam verworven met
zijn 'proteïne'-theorie, welke op dat moment ook door Liebig gesteund
wordt. Het onderlinge contact wordt hierdoor wat evenwichtiger, hoewel de
afstand tussen beiden blijft bestaan. Vooral na Mulders benoeming in
Utrecht loopt de frequentie van de briefwisseling sterk terug (tot één brief
per jaar), maar daarvóór had deze verandering zich al ingezet. Het komt me
voor dat Mulder na het succes van zijn 'proteïne', zich minder van Liebigs
oordeel afhankelijk voelt.
De brieven uit de eerste fase lijken me eigenlijk alleen voor de 'specialisten'
van belang, anderen kunnen met Mulders publikaties volstaan. Voor de
tweede fase geldt dit minder omdat we ook persoonlijke impressies te lezen
krijgen van Mulder met betrekking tot de start van zijn Utrechtse
professoraat. De derde fase, van augustus 1844 tot juli 1846 (8 brieven,
waarvan 5 in 1844) is van een geheel ander karakter. Mulder treedt Liebig nu
gelijkwaardig tegemoet en vervangt zijn aanhef "Monsieur!" door "Mon
cher confrère!" Het eigenlijke chemische onderzoek neemt in deze brieven
nog maar een geringe plaats in. Zoveel te meer de uitleg van de wederzijdse
wetenschapsopvattingen. Hier kan de correspondentie waarschijnlijk haar
breedste lezerspubliek vinden. Mulder doet moeite om een verzoening tussen
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Liebig en Berzelius tot stand te brengen, maar laat er tevens geen twijfel over
bestaan tot de partij van de laatsten te behoren. In een brief dd. 8-8-1844
licht Liebig uitvoerig zijn standpunt toe en in brief nr. 18 (23-12-1844) doet
Mulder hetzelfde. Persoonlijk vond ik dit de meest interessante brieven, die
vragen voor verder onderzoek oproepen. Liebig krijgt van Berzelius en
Mulder het verwijt van speculatie en gebrek aan ontzag voor het
experimentele onderzoek naar het hoofd geslingerd, maar lijkt mij hier juist
meer de positivist die zich haast teveel bewust is van de moeilijkheid om
vanuit de experimentele gegevens tot een interpretatie te komen. Liebig
hanteert een input-output-benadering en verwerpt het idee dat een — nooit
geïsoleerd! — 'proteïne' als zodanig in stoffen als albumine zou bestaan. Zo
toont Liebig meer ontzag voor de feiten dan de realisten Mulder en
Berzelius! Snelders gaat niet op deze kwesties in, maar parafraseert slechts
Mulders visie op de zaak. Hier is, in de overigens uitstekende inleiding, een
belangrijke kans gemist. Aangezien de briefwisseling tussen deze twee
chemici nu voor ieder toegankelijk is gemaakt, kunnen echter anderen met
bovengenoemde kwesties met vrucht aan de slag.
Ernst Homburg
P.E. van der Vet, The aborted takeover of chemistry by physics. A study of the
relations between chemistry and physics in the present century (Dissertatie
Universiteit van Amsterdam; Utrecht: Elinkwijk, 1987) x + 293 p.
Paul van der Vet is begonnen als chemicus, maar heeft zich later toegelegd
op de wetenschapsfilosofie. In het onderzoek waarvan het hier besproken
werk het resultaat vormt, heeft hij deze twee expertisegebieden met elkaar
gecombineerd: hij beziet met een wetenschapsfilosofische bril een belangrijke episode in de recente geschiedenis van de scheikunde, die bepalend is
geweest voor de verhouding tot de natuurkunde. Een aanzienlijk deel van de
tekst is gewijd aan een nauwgezette beschrijving van de ontwikkelingen in de
bedoelde periode, die tot nog toe weinig aandacht van historici gekregen
heeft. Hierbij wordt voor het eerst gebruik gemaakt van in de vorm van
correspondentie bewaard bronnenmateriaal. Het boek is daarom niet alleen
relevant voor diegenen die geïnteresseerd zijn in eenfilosofischeanalyse van
de relatie tussen fysica en chemie, maar ook voor wetenschapshistorici.
De dissertatie bevat vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk bepleit Van
der Vet een enge band tussen wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. Echter niet op de manier zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt in
het werk van Lakatos, waarin de werkelijke geschiedenis 'filosofisch gereconstrueerd' wordt, maar door defilosofischebeschouwingen steeds te plaatsen
tegen de achtergrond van een feitelijke historische context. Door de analyses
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steeds te betrekken op een specifieke historische situatie krijgen ze de kans
concreter en ook geprononceerder te worden, terwijl de pretentie van
universele geldigheid vermeden wordt. Zo kan bijvoorbeeld in een gegeven
historische situatie, waarin onderzoekers bepaalde vooronderstellingen
delen, een experiment feitelijk beslissen tussen twee theorieën, ondanks het
bekende resultaat dat zo'n 'experimentum crucis' zuiver logisch gezien nooit
doorslaggevend kan zijn.
In de volgende twee hoofdstukken wordt deze 'historiserende' benadering in
praktijk gebracht. Allereerst wordt uitvoerig de discussie onderzocht die
F.A. Paneth en G. de Hevesy in de jaren 1913-1922 voerden met K. Fajans.
Allen waren chemici die onderzoek deden naar de eigenschappen van de pas
ontdekte radioactieve isotopen. Fajans verdedigde het standpunt dat deze
isotopen gezien moesten worden als nieuwe elementen, terwijl Paneth en De
Hevesy meenden dat isotopie een 'tweede-orde-effekt' vormde, dat voor
chemische doeleinden buiten beschouwing kon blijven. Paneth stelde
daarom voor een elementbegrip te blijven hanteren dat sterk leek op het
elementbegrip zoals dat in de 19e eeuw gangbaar was. In deze discussie
kwamen empirische vragen omtrent de aard van de isotopen aan de orde,
maar meer principieel ging het om de kwestie of de scheikunde zich als
zelfstandige discipline, met een eigen begrippenapparaat, kon handhaven na
de natuurkundige ontdekkingen over de fundamental opbouw van de
materie. Paneth kwam tenslotte als overwinnaar uit deze strijd; in 1923 werd
tot een officiële definitie van het begrip 'element' besloten die geheel zijn
voorstel volgde. Daarmee handhaafde de chemie haar eigen begrippen en zo
ook haar eigen karakter, hoewel nu duidelijk geworden was dat deze
chemische begrippen niet direct met fundamentele categorieën van de
natuurbeschrijving corresponderen. Dit leidt dan onmiddellijk tot de typisch
wetenschapsfilosofische vraag naar de precieze relatie tussen natuurkundige
en scheikundige begrippen, respectievelijk theorieën.
In hoofdstuk drie zet de auteur uiteen hoe zich een typisch chemische
atoomtheorie ontwikkeld heeft, die vrijwel losstaat van de moderne
quantummechanica. Het is een uitwerking van de 'oude quantumtheorie'
van Bohr, waaraan regels voor specifieke situaties zijn toegevoegd. Deze
theorie heeft niet zo'n duidelijk deductieve structuur als de quantummechanica. In plaats van afleidingen uit een klein aantal basisprincipes
hanteert de theorie eerder analogieën, en onderscheidt zij een groot aantal
bijzondere gevallen. Van der Vet noemt de chemische atoomtheorie daarom
'heterarchisch' in plaats van 'hiërarchisch', een onderscheid dat in
hoofdstuk vier verder wordt uitgewerkt.
In de wetenschapsfilosofische literatuur wordt veelal aangenomen dat een
'reduktie-relatie' moet gelden tussen twee theorieën in een geval als bovenomschreven. Hier zou dat erop neerkomen dat de chemische atoomtheorie
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moet kunnen worden 'afgeleid' uit de quantummechanica. De auteur laat
echter zien dat zo'n afleiding in ieder geval de facto nog niet gegeven is. Wel
kan gezegd worden dat de quantummechanica een 'diepere' laag van de
werkelijkheid beschrijft dan de chemische atoomtheorie; maar dat betekent
niet dat deze laatste theorie op haar eigen niveau geen betrouwbare kennis
zou kunnen leveren. Feitelijk is de chemische atoomtheorie verantwoordelijk voor de eenheid van de chemie. Dat een relatie tussen vakgebieden als
hier aangeduid in de wetenschapsfilosofie niet diepgaand onderzocht is,
heeft te maken met een betreurenswaardig gebrek aan belangstelling voor de
(geschiedenis van de) scheikunde, besluit de auteur in hoofdstuk vijf
Paul van der Vet is erin geslaagd een boeiende analyse te geven van de relatie
tussen schei- en natuurkunde zoals die historisch gegroeid is. Hij
verloochent daarbij zijn chemische achtergrond niet; de scheikunde wordt
— soms iets te nadrukkelijk, zie de titel van het proefschrift — in
bescherming genomen tegen de imperialistische tendenties binnen de fysica.
Het zou jammer zijn als de resultaten van dit werk geen wijdere verspreiding
zouden krijgen dan bij een dissertatie gebruikelijk is.
D. Dieks
A. Wiechmann en L.C. Palm ed., Een elektriserend geleerde. Martinus van
Marum 7750-7S57 (Haarlem: Joh. Enschedé, 1987; ISBN 90-70024-50-0)
272 p., ill., ƒ 35.-.
Martinus van Marum is geen onbekende in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft zijn
werk internationaal toegankelijk gemaakt met de zesdelige uitgave Martinus
van Marum: life and work (Haarlem 1969-1976). Nu, precies honderdvijftig
jaar na zijn dood, komt ook de liefhebber met een minder lange adem aan
zijn trekken. Onder de titel Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum
1750-1837 is een bundel verschenen waarin verschillende facetten van Van
Marum belicht worden. Een elektriserend geleerde is dan ook vooral een
populariserende weergave van wat in de wetenschappelijke üteratuur al
langer bekend was. Aan de uitvoering is grote zorg besteed. De vele fraaie
illustraties zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat dit boek zijn publiek zal
vinden.
Er zijn twee achtergrondartikelen. A. Wiechmann behandelt het internationale decor van de 17e- en 18e-eeuwse natuurwetenschappen, "in een
notedop" zoals hij zelf zegt, en B.C. Sliggers schrijft over "Honderd jaar
natuurkundige amateurs te Haarlem." Dit laatste artikel is het enige dat is
gebaseerd op origineel bronnenonderzoek. Sliggers knappe reconstructie
van het Haarlems 'Natuurkundig college' (ca. 1636-1788) is vanuit
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wetenschappelijk oogpunt steUig het meest belangwekkende deel van het
boek.
B. Theunissen geeft een korte biografische schets van Van Marum, L.C.
Palm behandelt zijn contacten (reizen en correspondentie) en Wiechmann en
L. Touret bespreken samen Van Marum "als verzamelaar en bezieler van
het geleerd bedrijf in Haarlem." De nadruk ligt daarbij op zijn werk ten
behoeve van Teylers Museum. H.A.M. Snelders en M.J. van Lieburg
tenslotte bespreken van Marums werk in respectievelijk de natuurwetenschap en de geneeskunde. Zijn verrichtingen in de botanie komen
slechts in de biografische artikelen ter sprake.
Deze indeling van de stof doet hier en daar wat kunstmatig aan en lijkt meer
ingegeven door de beschikbaarheid van schrijvers met een specialisatie
op het terrein dan door de aard van het onderwerp. Elektrische onderzoekingen vallen onder de natuurwetenschappen, maar elektriciteit werd
ook voor medische doeleinden gebruikt. De stof wordt zodoende over
verschillende hoofdstukken versnipperd, terwijl Van Marum zelf waarschijnlijk veel meer eenheid in deze onderzoekingen waarnam. De grote
lijnen in Van Marums wetenschappelijke bedrijf komen op deze manier niet
geheel uit de verf. Zo zeggen de betrokken auteurs allen wel iets over zijn
utilitaire instelling, maar allen blijven aan de oppervlakte. Nog mistiger
wordt het als het fysico-theologisch cultuurideaal aan de orde komt.
Waarschijnlijk w4s dat ook vrij mistig, maar juist dan is helderheid in het
betoog vereist.
In de slotahnea van het boek beschrijft Palm Van Marum als "een
bekwaam, maar niet bijster origineel wetenschapsman die goed wist wat
belangrijk was en wat niet." Dat is inderdaad het beeld dat voor de lezer
oprijst uit de gegevens die in dit boek verzameld zijn. Van Marum stond
vooraan bij menige belangrijke nieuwe ontwikkeling en kon zo een niet
onbelangrijke rol spelen bij de verbreiding van kennis en ideeën. En als
verzamelaar van wetenschappelijke curiosa was hij onovertroffen. Wellicht
hadden dergelijke hulplijnen wat zwaarder kunnen worden aangezet, maar
verder is dit boek een uitstekende hulp om met Van Marum kennis te
maken.
R. Vermij
J.A.H. Bots en J.J.V.M. de Vet ed., "Journal Literaire 1713-1737",
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XVIII/2 (nr. 71/72), 1986
(Amsterdam en Maarssen: APA-HoUand University Press, 1986; ISSN
0166-6304) 214 p., ill, ƒ 58,30.
Sinds 1974 heeft het Nijmeegse Pierre Bayle Instituut voor Intellectuele
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Betrekkingen tussen Westeuropese Landen in de Moderne Tijd zich onder
andere beziggehouden met het beschrijven en analyseren van geleerdentijdschriften uit de periode circa 1650-1750. Als resultaat zijn studies verschenen
van bijvoorbeeld De boekzaal van Europe, de Histoire des ouvrages des
savans, de Bibliothèque universelle et historique en de Acta eruditorum. In de
jaren 1982-1984 was het Haagse Journal literaire het onderwerp van twee
werkcolleges, waaraan werd deelgenomen door zowel studenten als
afgestudeerden. De publikatie onder beschouwing biedt een selectie uit de
geproduceerde werkstukken. Op een later tijdstip kunnen nog andere
publikaties verwacht worden, in het bijzonder een proefschrift dat een van
de deelnemers aan het project, Leonie Ophof, in voorbereiding heeft.
De bundel bestaat uit negen artikelen, die samen een drietal aspecten van het
tijdschrift belichten. De eerste drie bijdragen betreffen de uitwendige
geschiedenis van het periodiek. In de daaropvolgende twee stukken wordt
nagegaan hoe en in welke mate in het Journal aandacht werd besteed aan de
fysico-theologische literatuur en aan het vraagstuk van de tolerantie, en
wordt getracht op basis van deze thema's een karakteristiek van het
tijdschrift te geven. De overige vier bijdragen zijn literair-historisch van aard
en behandelen respectievelijk de berichtgeving en opvattingen inzake de
'Querelle des Anciens et des Modernes', de Franse literatuur, de
zogenaamde Poëtenoorlog in de Nederlandse literatuur en het vertalen van
bellettrie; het laatste artikel bevat een lijst van alle vertalingen die in het
Journal worden vermeld.
In het voorgaande komt al tot uiting, dat de bundel in de eerste plaats in
literair-historisch opzicht interessant is. Deze beperkte opzet had mijns
inziens wel in de titel tot uitdrukking mogen komen. Voor een bespreking in
dit tijdschrift lenen zich het gedeelte over de externe geschiedenis van het
blad en voorts het artikel van Bots en De Vet, getiteld "De fysico-theologie
in het Journal Literaire: Haagse journalisten ten strijde tegen het ongeloof."
Hierbij zij alvast nadrukkelijk opgemerkt dat, hoewel deze bundel de
natuurwetenschappelijke component die het Journal rijk was verder niet
heeft 'meegenomen', deze wel degelijk de aandacht waard is en bestudering
behoeft ter completering van het beeld van dit periodiek. De Leidse
hoogleraar in de wis-en sterrenkunde W.J. 's Gravesande was een van
de redacteuren van 1713 tot 1717 en opnieuw van 1729 tot 1733, en
gebruikte het tijdschrift als een middel om de nieuwe, Newtoniaanse
natuurfilosofie op het Europese vasteland te introduceren. Op systematische
wijze werden de natuurwetenschappen aan de orde gesteld, zowel in de vorm
van artikelen als van boekbesprekingen. In 's Gravesandes tweede
redactieperiode lag op de natuurwetenschappen zelfs de nadruk.
In het openingsartikel behandelt Leonie Ophof de wisselende samenstelling
van de redactie, waarin Prosper Marchand, 's Gravesande en Justus van
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Effen in de loop van de jaren de belangrijkste figuren waren, compleet met
korte biografische schetsjes. Vervolgens komen aard, opzet, materiaalvoorziening en verschijningsfrequentie aan de orde en wordt gepoogd het
tijdschrift van zijn soortgenoten te onderscheiden. Tot besluit worden enkele
voorzichtige opmerkingen over de receptie van het tijdschrift en zijn lezers
gemaakt. Voornaamste conclusie van deze verkennende schets: niettegenstaande de bewaard gebleven correspondentie van redacteuren (in het
bijzonder de coUectie-Marchand), uitgevers en correspondenten is het toch
al duidelijk dat door het ontbreken van voldoende gegevens heel wat vragen
betreffende de externe geschiedenis van het blad goeddeels onbeantwoord
moeten blijven.
De drie Haagse uitgevers die achtereenvolgens de pubhkatie van het Journal
verzorgden — Thomas Johnson, Pierre Gosse/Jean Neaulme en Jean van
Duren — worden gepresenteerd door Otto S. Lankhorst. Diens bijdrage
gaat vergezeld van een internationale lijst van bibliotheken die het Journal in
18e-eeuwse uitgave in bezit hebben en een overzicht van de drukken.
Joseph Almagor belicht het Engelse 'literaire' nieuws dat in het Journal
verscheen. Hoewel het niet onomstotelijk valt vast te stellen, acht hij
voldoende aanwijzingen aanwezig om Pierre des Maizeaux te beschouwen
als de Engelse correspondent van het blad tijdens de periode 1713-1722,
gedurende welke de nieuwsvoorziening veruit het uitgebreidst en het meest
diepgaand was. Deze "Nouvelles littéraires d'Angleterre" blijken regelmatig
reacties te hebben uitgelokt in andere kolommen van het Journal. Het artikel
wordt besloten met vier tabellen waarin de Engelse "Nouvelles" op
verschillende manieren worden gekwantificeerd.
Bots en De Vet gaan na welke rol het tijdschrift heeft gespeeld bij de
verbreiding van het fysico-theologisch gedachtengoed, dat juist in deze jaren
zo'n opgang maakte. De aandacht die het Journal aan de fysico-theologische
geschriften besteedde, is niet alleen om deze reden voor de hand liggend
maar past ook bij een van de uitgangspunten die de redactie in de eerste
aflevering had geformuleerd: zij zou niet onpartijdig blijven ten overstaan
van a- en anti-religiositeit. Toch is de oogst opvallend gering: slechts vijf
recensie-artikelen en enkele korte boekaankondigingen. De recensies
betreffen werken van Fénelon, Derham en Nieuwentyt, alledrie toonaangevende schrijvers op dit terrein, dat wel, maar mijns inziens toch een
magere basis voor de conclusie van het artikel, te weten dat de fysicotheologie als een wezenlijk aspect van de christelijke Verlichting duidelijk in
het Journal aanwezig is en de identiteit van het tijdschrift mede heeft
bepaald. Meer voor de hand ligt de vaststelling, dat de redactie zich ertoe
heeft beperkt enkele fysico-theologische bestsellers uitvoerig te bespreken en
aan de vele andere werken op dit gebied — een ware boekenzee, zoals de
auteurs zelf ook constateren —stilzwijgend voorbij is gegaan.
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Het is een welhaast onvermijdelijke zaak bij een publikatie van deze aard,
dat het eindresultaat een zeker fragmentarisch karakter draagt. Theologie,
religie, recht, geschiedenis, politica, wetenschappen en kunsten waren in het
Journal evenzeer vertegenwoordigd als de literatuur ('belles lettres'),
waarmee is aangegeven welke aspecten tenminste nog belichting behoeven
voor een nadere plaatsbepaling. Van een ander mogelijk euvel van
'werkcoUege-pubHkaties' — onevenwichtigheid in niveau — is bij deze
bundel nauwelijks sprake: over de hele linie zijn het overzichtelijk opgezette
en redelijk tot goed gedocumenteerde artikelen, zij het dat enkele van de
literair-historische bijdragen wat bondiger hadden gekund. Een verzuim
lijkt me dat in het voorwoord geen melding is gemaakt van Paul Hemprichs
monografie: Le Journal littéraire de la Haye 1713-1737 (Berlijn, 1915). Al
met al heeft het Nijmeegse Instituut een nuttige bijdrage geleverd aan de
geschiedschrijving van dit tijdschrift en met veel belangstelling zie ik de
aangekondigde vervolgpublikatie(s) tegemoet.
M. van Hoorn
André Lehr, The designing of swinging bells and carillon bells in the past and
present (Anthanasius Kircher Foundation, Ostaderstraat 23, 5721 WC
Asten, 1987) 70 p., ill., ƒ 10,00.
Bij lezing van het boekje vallen twee analogieën in de tijd op welke door
meer dan drie eeuwen gescheiden zijn, namelijk:
1. De aanleiding, het ontwerp en de realisatie in 1644 van de eerste zuiver
klinkende carillonklok door de gebroeders Hemony te Zutphen, geassisteerd
door de musicus en wetenschapper Jacob van Eyck, die op zijn beurt werd
geadviseerd door Christiaan Huygens. De klok werd gekenmerkt door een
sterk klinkende kleine terts in zijn boventonenstructuur en vormt de basis
van de sindsdien gebouwde beroemde Westeuropese carillons.
2. Aanleiding, ontwerp en realisatie in 1984 van de eerste zuiver klinkende
grote terts carillonklok door de auteur in zijn functie van directeur en
campanoloog van de Koninkijke Eijsbouts Klokkengieterij te Asten, in
samenwerking met wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven.
De campanologische aspecten van deze twee gebeurtenissen en de verbindende tijdsspanne worden door de auteur op heldere wijze en uitstekend
gedocumenteerd toegelicht.
Hij beschrijft hoe in de geschiedenis van het vakgebied een veelheid van
ideeën en werkwijzen zijn onstaan, variërend van vroege, louter irrationele
overwegingen tot wetenschappelijke methoden ondersteund door de modernste technologieën van deze tijd.
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De behandelde materie is zeker niet eenvoudig, maar de schrijver zorgde
voor een gedegen opbouw. Hij begint met historische werkwijzen voor het
waarnemen van boventonen en trillingspatronen van klokken. Het blijkt dat
goed waarnemen een eerste vereiste was (en is) voor het boeken van succes in
het ontwerpproces. Vervolgens behandelt hij een classificatie van boventonen, waardoor het mogelijk wordt doelstellingen en ideeën ter verwerkelijking daarvan te ordenen. Bovendien wordt hier duidelijk waarom de
Hemony-klokken vrijwel onvermijdelijk een kleine terts partiaal bezitten en
wat de beweegredenen zijn voor het willen hebben van een grote terts klok.
Opmerkelijk is dat, in navolging van de Hemony's, klokkengieters met
behulp van empirische ontwerpregels in staat bleken uitstekende klokken te
ontwerpen. Daarbij steekt schril af het falen van beroemde natuurwetenschappers zoals Euler, Helmholtz, Chladni, Rayleigh en vele anderen, om
langs analytische weg de boventonen te berekenen. Die analytische
oplossing blijkt onbereikbaar en we zijn aangewezen op in de laatste
decennia ontwikkelde numerieke berekeningswijzen voor het analyseren
van mechanische constructies.
Door toepassing van zulke rekenmethoden, in combinatie met optimaliseringsalgoritmen en aangevuld met aloude empirische ontwerpregels, bleek
het mogelijk de al zo lang nagestreefde grote terts carillonklok te ontwerpen.
De nu voorhanden mogelijkheden betekenen een omwenteling in het
ontwerp van klokken, een omwenteling vergelijkbaar met die welke de
Hemony's teweeg brachten.
De schrijver besluit met de eerste verrassende ervaringen met het nieuwe
grote terts carillon. De verwachting dat dit instrument een blijvende plaats
kan veroveren lijkt gerechtvaardigd.
A.J.G. Schoofs

