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D. de Moulin, A History of Surgery with emphasis on the Netherlands 
(Dordrecht/Boston: M. Nijhoff Publishers, 1988; ISBN 0-89838-968-2). 

Dit ruim vierhonderd pagina's tellende fraai uitgevoerde boek is onbetwist 
het magnum opus van de auteur. Niemand anders dan deze auteur, die de 
chirurgie 'van binnen uit' kent en als hoogleraar in de medische geschiedenis 
zijn sporen hfeeft verdiend, was meer geschikt om een overzichtswerk te 
leveren van de geschiedenis van de chirurgie. De 25 titels die onder eigen naam 
in de bibliografie worden opgesomd, maken duidelijk hoeveel voorwerk aan 
de totstandkoming van dit boek is voorafgegaan. 
Wie het boek ter hand neemt valt al snel op dat de auteur kennelijk een breed 
publiek voor ogen heeft gestaan en dat hij zeker niet de medisch-historici als 
eerste doelgroep voor zijn studie heeft gekozen. De brede excursen over 
algemene medisch-historische onderwerpen bieden iedere lezer de mogelijk-
heid om het relaas van de chirurgie in een bredere context te blijven volgen. 
Honderden voetnoten en een pagina's lange bibliografie wijzen de kritische 
lezers de weg naar de bronnen die de auteur voor zijn boek heeft gebruikt. 
Juist die rijkdom aan materiaal maakt het boek zeker voor de Nederlandse 
geschiedenis van de heelkunde een onmisbaar handboek en naslagwerk. 
Bij de recensie van een dergelijk werk moet natuurlijk de valkuil worden 
vermeden van kritiek te leveren die pas mogelijk werd gemaakt dankzij de 
prestatie van de auteur. Gewapend met de overweldigende kennis die het 
boek van De Moulin ons aanreikt, kunnen allerlei vragen worden gefor-
muleerd die uit de lectuur van het boek oprijzen maar er geen antwoord in 
vinden. Dit geldt eens te meer wanneer men in de inleiding leest dat de auteur, 
vanwege "the impossible task of a fully comprehensive description of the 
evolution of all practical surgery" zich in hoofdzaak heeft berpekt "to a 
representative selection of developing surgical techniques." Dat leidt er 
echter toe dat de paragrafen over de sociaal-culturele en politieke ont-
wikkelingen nogal los staan van het chirurgische verhaal. Naast mijn 
overheersende waardering en bewondering voor het boek van De Moulin ligt 
hier het zwaartepunt van een eventuele kritiek. Wie het boek (althans vanuit 
medisch-historische belangstelling) aan een stuk leest, heeft al snel het gevoel 
met drie boeken bezig te zijn; met een repetitieboek voor de algemene 
(culturele en politieke) geschiedenis, met een beknopt overzichtswerk van de 
algemene geschiedenis der geneeskunde en met een gedetailleerd en gedegen 
studie van de Nederlandse chirurgie. Op de raakvlakken van deze ont-
wikkelingslijnen ontstaan het merendeel van de zojuist bedoelde vragen. 
Gelet op het accent dat aan de Nederlandse ontwikkeling gegeven wordt, had 
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dit beter in de hoofdtitel dan in de ondertitel tot uitdrukking kunnen worden 
gebracht. 
Het is te hopen dat dit boek onder de Nederlandse chirurgen de verdiende 
belangstelling krijgt, en dat het meerdere vakbroeders zal aansporen tot nader 
onderzoek. Het boek van De Moulin heeft voor zulk voortgezet onderzoek 
een uitstekende basis gelegd. 

M.J. van Lieburg 

C.A. Davids, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van 
de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 75A5(Amsterdam/Dieren: 
De Bataafsche Leeuw, [1986]; ISBN 90-6707-113-7) 520 p., ill. 

Zeewezen en wetenschap is een ambitieus opgezet boek. In plaats van een 
schoolse recht-toe-recht-aan behandeling heeft Davids een soort raam-
vertelling (of beter raamstudie) geschreven waarbij hij steeds een ander 
perspectief voor zijn onderwerp aanlegt en langs verschiUende trappen een 
steeds hoger abstractieniveau bereikt. 
De kern van het boek wordt gevormd door een beschrijving van de 
ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland van 1585 tot 1815. De 
invalshoek die hij zich gekozen heeft is die van de praktijk van de zeevaart: 
wat waren de problemen waarvoor zeelui zich gesteld zagen bij het navigeren, 
en hoe losten zij deze op? Om te achterhalen welke methoden in de praktijk 
werden toegepast is het niet voldoende om op de hoogte te zijn van de 
ontwikkeUngen in de theorie. Davids maakt daarom gebruik van een groot 
aantal bronnen, naast zeemansgidsen en instructies ook reisjournalen, 
inventarissen van schepen en zeemansboedels, en dergelijke. Hij heeft daarbij 
een open oog voor het feit dat de ontwikkeling in verschiUende takken van 
scheepvaart op verschiUende manieren kan zijn verlopen en verzuimt niet zijn 
bevindingen voortdurend te vergelijken met de ontwikkeUngen in het 
buitenland. Het geheel levert een zeer genuanceerd en zeer overtuigend beeld 
van de ontwikkeling van de navigatie op Nederlandse schepen. Weliswaar is 
over allerlei aspecten van dit onderwerp in tal van verspreide studies al veel 
geschreven, maar Davids komt de niet geringe verdienste toe ons een synthese 
en in veel gevallen een grondige herziening te hebben gegeven. Het lijdt geen 
twijfel dat dit onderwerp hiermee een definitief en gezaghebbend standaard-
werk heeft gekregen. 

Een synthese behoort meer te zijn dan een knappe samenvatting. De vraag 
waaromheen Davids zijn overzicht groepeert betreft de invloed van de 
wetenschap op de hier geschetste ontwikkeling van de techniek. 'Zeevaart-
kunde' was oudtijds tenslotte een respectabel onderdeel van de exacte 
wetenschap en geleerden van naam bogen zich over de problemen van de 
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navigatie. In hoeverre werkte hun bemoeienis door in de praktijk? Davids 
gaat zorgvuldig na wat voor wetenschappelijke (of juist niet wetenschappe-
lijke) vindingen op zee beproefd werden, en in hoeverre de mening van de 
wetenschappelijke gemeenschap bepalend was voor het in ge- of onbruik 
raken van een bepaalde methode. Veel aandacht heeft hij in dit verband voor 
institutionele factoren die de ontwikkeling bepaalden, zoals het dwingend 
voorschrijven van bepaalde technieken door instellingen als de VOC of de 
admiraliteiten, of de geleidelijke invoering van een examenstelsel om de 
theoretische kennis van navigatieofficieren te toetsen. Ook onderzoekt hij hoe 
de zeeman kennis kon nemen van de bevindingen van wetenschappers en in 
dit kader behandelt hij uitvoerig het zeevaartonderwijs. 
Hoewel dus de wetenschap op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig is blijft 
het boek techniekgeschiedenis. De invalshoek van de auteur (de praktijk van 
het navigeren) brengt mee dat hij slechts weinig aandacht heeft voor de 
zeevaartkunde als wetenschap. De 'reken- en scheepvaartmeesters' komen 
niet om hunzelver wil aan de orde, maar slechts in zoverre de auteur hen bij 
zijn speurtocht in de kijker krijgt: als uitvinders of beoordelaars van 
methoden die worden toegepast of beproefd, of als onderwijzers van de zeelui. 
Het is typerend dat theoretici als Stevin weinig aandacht krijgen, terwijl een 
'technocraat' als de invloedrijke examinator van 's lands zeeofficieren Jacob 
Florijn (1751-1818) 's schrijvers voile belangsteUing geniet. Wat betreft de 
zeevaartkunde als wetenschap blijft er voor historici nog wel wat te doen, lets 
wat ik hier opmerk omdat men het anders uit ontzag voor dit boek wellicht uit 
het oog zou verHezen. Het is zeker geen kritiek op de auteur, die zijn 
invalshoek zorgvuldig heeft gekozen en die het zich op de voor hem relevante 
punten (uitvindingen en onderwijs) zeker niet gemakkelijk heeft wiUen 
maken. Zo heeft hij onderzoek verricht in de archieven van de VOC naar 
proeven die dit lichaam heeft gedaan met nieuwe navigatiehulpmiddelen. 
Sommige van deze vindingen (bijvoorbeeld de mechanische log van Vermase 
en Van der Mast, die in de jaren 1730 uitvoerig werd getest) zijn niet uit andere 
bron bekend. 

Zijn onderzoek naar de invloed van de wetenschap op de innovaties in de 
navigatietechniek maakt Davids vervolgens weer ondergeschikt aan een 
algemeen probleem. De centrale vraag is op dit niveau dat van de consumptie 
van wetenschap. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat de wetenschap 
steeds meer een bevoorrechte positie is gaan innemen als bron voor technische 
innovaties en de vraag is nu hoe dit komt. Immers, wetenschap is niet de enige 
bron voor navigatietechniek. Het zeemanschap van Vikingen of Polynesiers 
was vrijwel uitsluitend gebaseerd op traditie en ervaring, en dit waren ook in 
de 17e eeuw nog belangrijke kenbronnen. Maar tegenwoordig mag geen 
zeeman de zee op als hij niet zijn kennis van de zeevaartkundige theorie heeft 
bewezen. Davids stelt het probleem misschien wat gechargeerd, maar hij 
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raakt hier inderdaad een wezenlijk punt. Ik vraag mij echter af of hij met deze 
vraag niet wat te veel hooi op zijn vork heeft genomen. Dat de wetenschap tot 
een haast alleenzaligmakende kennisbron is geworden is een algemeen 
verschijnsel, waarvan de navigatietechniek slechts een bijzondere toepassing 
vertegenwoordigt. Davids onderkent dit ook; in feite probeert hij om via dit 
bijzondere geval het algemene probleem aan te grijpen. Het onderwerp is 
echter toch wat wijd om op basis van een enkel specialistisch onderzoek, in 
tamelijk kort bestek, te behandelen. Het zou verdienen het hoofdthema van 
een afzonderlijk boek te vormen. Ook deze kluif blijft daarom grotendeels 
voor toekomstige onderzoekers gereserveerd. 
Dat Davids de euvele moed heeft gehad zijn onderzoek zo te veralge-
meniseren is echter een rechtstreeks gevolg van zijn werkwijze. Hij gaat 
namelijk niet primair uit van zijn empirische materiaal, maar van de theorieen 
uit de sociale wetenschappen, op basis waarvan hij tot algemene uitspraken 
over de aanvaarding van wetenschap wil komen. Het onderzoek naar de 
navigatietechniek gebruikt hij daarbij om deze theorieen empirisch te toetsen. 
"Voor ieder die de regelmaat in sociaal gedrag wU achterhalen," stelt Davids, 
"is de geschiedenis immers het grootste 'proefterrein' dat er bestaat." 
Dit tijdschrift is niet de juiste plaats om te beoordelen in hoeverre Davids' 
werk een verrijking vormt voor de sociologie, en eerlijk gezegd ben ik 
daarvoor ook niet de juiste recensent. Zijn opsteUing heeft echter wel degelijk 
ook consequenties voor het historische betoog, aUeen al doordat hij zich bij 
het zoeken naar verklaringen voortdurend laat leiden door sociologische 
theorieen. Mede door zich op dergelijke theorieen te beroepen prikt Davids de 
mythe van de achterlijkheid en het conservatisme van de Nederlandse zeeman 
in de 18e eeuw door: indien sommigen onder hen al aarzelden met het 
accepteren van bepaalde vernieuwingen, blijken zij daar goede redenen voor 
te hebben gehad. Daarbij is het de sociologische theorie die moet aangeven 
wat in dit verband 'goede redenen' zijn. 
Bij dit punt vraagt men zich af of Davids zijn conclusies ook niet zonder 
theorie had kunnen bereiken, louter op basis van zijn materiaal. Belangrijker, 
zij het ook discutabeler, is zijn gebruik van sociologische theorieen in de 
behandeling van het probleem van het toenemend gezag van wetenschappe
lijke kennis. Davids ontleent aan de sociale wetenschappen een model waarin 
begrippen als 'institutionalisering' en 'scientific movement' een rol spelen. 
Het probleem is dan natuurlijk om in de geschiedenis verschijnselen te vinden 
die met deze begrippen corresponderen. Onze kennis van de relevante 
verschijnselen vertoont echter nog veel lacunes. "Noodgedwongen," zoals 
Davids zelf zegt, moet hij dan hypothesen formuleren of uitspraken doen die 
op relatief weinig gegevens berusten (p. 40). Bij de door hem in de geschied-
schrijving als essentieel beschouwde verbinding tussen theorie en empiric 
komt de empiric op die manier echter wel enigszins in het gedrang: vandaar 
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dat zijn uitspraken hier niet steeds even overtuigend zijn. Het blijven, 
overigens waardevoUe, suggesties. 
Dat neemt niet weg dat ik het boek ook wegens dit aspect zou willen 
aanbevelen in de aandacht van ieder die zich interesseert voor de plaats van de 
natuurwetenschap in de 17e- en 18-eeuwse maatschappij. De door Davids 
aangesneden thema's zijn zeer belangwekkend en verdienen het om verder te 
worden uitgewerkt. Ik hoop echter wel dat degenen die zich hiertoe geroepen 
voelen in de eerste plaats de problemen historisch in kaart zuUen proberen te 
brengen. Pas daarna zal moeten blijken of de concepten van de wetenschaps-
sociologie voor deze problemen bruikbaar zijn. Het is echter waar dat het 
boek van Davids er onmiskenbaar wel bij heeft gevaren. De eigenzinnige 
vormgeving van het onderwerp is als geheel zeer geslaagd en het ware te 
wensen dat Nederlandse historici vaker hun nek op dergelijke wijze durfden 
uit te steken. 
Het boek is voorzien van registers, welgekozen illustraties en bijlagen waarin 
onder andere zeevaartkundige begrippen worden verklaard. Op de afwerking 
is kortom niets aan te merken. 

R.H. Vermij 

J. Noordman, Om de kwaliteit van het nageslacht. Eugenetica in Nederland 
1900-1950 (Nijmegen: SUN, 1989; ISBN 90-6168-298-3) 302 p., /39,50 

Ofschoon de bibliografie van de geschiedenis van de eugenetica sedert enige 
tijd gestaag groeit, ontbrak daaraan tot nog toe een studie van enige omvang 
over de lotgevallen van deze beweging in Nederland. Noordman heeft daarin 
verandering gebracht. Zijn dissertatie is een tamelijk geslaagde poging om de 
ontwikkeling van de Nederlandse eugenetica te reconstrueren. Het werk geeft 
een uitvoerige en goede beschrijving van de eugenetische ideeen, idealen en 
instituties die ons land heeft geproduceerd. 
In tegenstelling tot wat in de meeste andere westerse landen het geval was, 
leverde het sociaal darwinisme in Nederland geen wezenlijke bijdrage tot het 
ontstaan van de eugenetica. De behoefte de voortplanting van de bevolking te 
reguleren, manifesteerde zich hier voor het eerst bij de hygienisten. Deze 
groep artsen, die rond 1900 actief was en waartoe o.a. H. Treub behoorde, 
had zich ten doel gesteld om door geneeskundig onderzoek voor het huwelijk 
de verbreiding van geslachtsziekten tegen te gaan. Hoewel deze doelstelling 
niet tot de eugenetica in engere zin gerekend kan worden, demonstreert 
Noordman op overtuigende wijze dat hier toch de historische wortels van de 
Nederlandse eugenetica liggen. Noordman beschouwt de hygienistische 
achtergrond terecht als een verklaring voor de opvallend gematigde opsteUing 
van de Nederlandse eugenetici. 
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Het debat over eugenetische maatregelen kwam betrekkelijk laat op gang en 
bereikte pas in de jaren dertig het hoogtepunt. De deelnemers aan de discussie 
waren het met elkaar eens dat de biologische kwaliteit van de Nederlandse 
samenleving verbetering behoefde. Men had echter geen eensluidend ant
woord op de vraag of maatregelen van eugenetische aard daarvoor het 
aangewezen middel waren. Genetici stonden in het algemeen uiterst gereser
veerd tegenover dergelijke maatregelen. De meeste voorstanders werden 
gevonden onder de sociale wetenschappers. 
De voorgestelde maatregelen hadden vooral betrekking op de zogenaamde 
negatieve eugenetica en behelsden dus ingrepen om genetisch minder-
geschikten, of degenen die daarvoor doorgingen, van voortplanting te 
weerhouden. Geen van deze plannen noch die op het gebied van de positieve 
eugenetica zijn ten uitvoer gebracht. De Nederlandse samenleving is daarmee 
veel ellende bespaard gebleven. 
Uit Noordmans boek komt overduidelijk naar voren dat de eugenetica in 
Nederland aanmerkelijk minder weerklank heeft gevonden dan in bijvoor
beeld de Verenigde Staten, Duitsland of de Scandinavische landen. Noord
man schrijft de geringe populariteit hoofdzakelijk toe aan de krachtige kritiek 
die van confessionele zijde op de eugenetica werd uitgeoefend en aan de 
traditionele terughoudendheid van de overheid waar het ging om het 
reproduktieve gedrag aan wettelijke regels te onderwerpen. 
Het was bepaald niet alleen het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak 
dat de eugenetica tot een marginaal verschijnsel maakte. De kritisch-
afwijzende opsteUing van gezaghebbende natuuronderzoekers als Hagedoorn 
en De Lange (die door Noordman niet wordt genoemd terwijl hij toch een van 
de eersten was die de wetenschappelijke pretenties van de eugenetica 
weerlegde) onthield de eugenetica de wetenschappelijke legitimiteit die, zoals 
de ontwikkeUngen in onder andere de Verenigde Staten ons leren.onmisbaar 
was voor haar bloei. Noordman laat deze rol van de biologen en genetici 
enigszins onderbelicht. 
Deze kritische kanttekening doet ondertussen niets af aan mijn grote 
waardering voor Noordmans werk. Hij heeft een complex fenomeen op 
scherpzinnige wijze geanalyseerd. Zijn dissertatie is een bijzonder leesbaar 
boek en een buitengewoon waardevoUe bijdrage tot de geschiedschrijving van 
onze twintigste-eeuwse cultuur. 

R.P.W. Visser 
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H.E. Coomans en M. Coomans-Eustatia, Flowers from St. Martin, the 19th 
century watercolours of Westindian plants painted by Hendrik vanRijgersma 
(De Walburgispers, 1988; ISBN 90-6011-587-2) 96 p. ill. 

In dit in het Engels geschreven boekje wordt de levensgeschiedenis van 
Hendrik van Rijgersma (1835-1877) opgehangen aan een vijftigtal aquarellen 
en een zevental lijntekeningen van op Sint Maarten voorkomende planten. 
De geaquarelleerde planten zijn direct herkenbaar in het veld, maar de 
lijntekeningen zijn hiervoor vaak te schetsmatig van opzet. Een aantal van 57 
soorten is echter te gering om dit boekje te gebruiken als een 'wandel-flora'. 
De charme ligt meer in het biohistorische karakter. Uit het biografische 
hoofdstuk blijkt, dat de nazaten van Hendrik van Rijgersma alien zijn 
geemigreerd naar de Verenigde Staten, zodat er geen famUie meer voorkomt 
op dit eiland. Zo is het niet te verwonderen, dat het schetsboekje in 1964 werd 
teruggevonden bij een bevriende relatie in Norwalk (USA). Op een verzoek 
om het schetsboekje als cultured bezit voor de Nederlandse AntUlen af te 
staan werd niet ingegaan. Wel had de eerste auteur de gelukkige ingeving om 
de inhoud vast te leggen op kleurendia's, want bij navraag in 1987 was het 
boekje spoorloos verdwenen, nadat de bezitter was overleden. De vier-
kleurendruk-platen getuigen van vakmanschap zowel van de fotograaf als 
van de drukker. De potloodtekeningen werden van de dia's zo getrouw 
mogelijk overgetekend door Jurrien Zaagman. De afbeeldingen zijn op de 
rechterpagina afgedrukt, de oorspronkelijke begeleidende tekst van Hendrik 
van Rijgersma op de linkerpagina. Deze tekst werd met recente gegevens over 
nomenclatuur, taxonomie, verspreiding en gebruik aangevuld. De platen 
werden her-identificeerd door A.L. Stoffers; plaat 49 werd niet benoemd, 
maar dit is waarschijnlijk een soort van Vernonia (Compositae); op plaat 33 
komt naast de afbeelding van Asclepias curassavica ook die van de levens-
cyclus van de Monarchvlinder voor. Het platendeel wordt voorafgegaan door 
een taxonomisch overzicht van de afgebeelde planten geordend naar famiUe 
en deze weer op onderlinge verwantschap. Zowel in het platendeel als in het 
overzicht wordt nogal slordig omgesprongen met de auteursnamen. Zo 
worden de zoologische nomenclatuurregels gevolgd in plaats van de botani-
sche. In de teksten worden dubbele namen gehalveerd en blijven de jaartallen 
van de desbetreffende publikaties achterwege. Dit bemoeilijkt het terug-
zoeken in de literatuurlijst, vooral als bepaalde auteurs geciteerd zijn met 
meerdere artikelen. Het taxonomisch overzicht wordt voorafgegaan door een 
hoofdstuk over de vegetatie met daarin wat losse gegevens over de geologic, 
de fysionomie en het klimaat. 

Hendrik van Rijgersma zelf heeft nooit lets gepubliceerd, zelfs niet over zijn 
uitgebreide zoologische en paleontologische verzameUngen. Wel stuurde hij 
veel materiaal naar specialisten, vooral in Noord-Amerika, waardoor vele 
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nieuwe soorten uit zijn coUecties werden beschreven; twee hiervan werden 
zelfs naar hem genoemd. Zo verwierf Hendrik van Rijgersma toch nog enige 
bekendheid, zij het wel langs indirecte weg. In het kort zij hier opgemerkt, dat 
Hendrik van Rijgersma hoofdzakelijk een malacoloog was en zijn belang
steUing voornamelijk richtte op het bestuderen van zeeschelpen. 
In het inleidende biografische hoofdstuk wordt vermeld, dat Hendrik van 
Rijgersma op 5 januari 1835 als zoon van een apotheker te Lemmer werd 
geboren en stamde uit een Fries patriciersgeslacht. Aanvankelijk praktiseerde 
hij als arts in Jisp en op Marken (alwaar hij huwde met Maria Henriettc 
Grafing) om daarna in 1863 te vertrekken naar Sint Maarten; daar was hij tot 
aan zijn dood gouvernementsarts, hoofdzakelijk voor de medische verzorging 
van de vrijgelaten slavenbevolking. Toen hij in 1876 het landhuis 'Little Bay' 
kocht, was het gedaan met zijn biologische activiteiten ten gevolge van een 
steeds slechter wordende gezondheid. Hij kwijnde weg en stierf op 4 maart 
1878 en werd begraven op het gelijknamige protestantse kerkhof'Little Bay'. 
De foto voorin het boekje is abusievelijk gedateerd op 1879; dit moet zijn 
1873, want deze foto werd gemaakt op 38-jarige leeftijd tijdens zijn 
ziekteverlof in Nederland. 
Helemaal voor- en achterin komt tweemaal een kaart van de Franse kolonien 
voor uit 1842, waarbij merkwaardigerwijs het noordelijk deel van St. Maarten 
als Nederlands wordt aangegeven en het zuidelijk deel als Frans; juist 
omgekeerd aan de situatie zoals wij die heden ten dage kennen. De 
voorwoorden van beide gouverneurs, namelijk die van de Nederlandse 
Antillen en die van Sint Maarten onderstrepen de culturele banden. Dit 
boekje wordt aanbevolen aan hen die belangsteUing hebben voor deze 
culturele banden alsook voor de biohistorie in dit deel van het Caraibische 
gebied. Voor degenen die het eiland Sint Maarten bezoeken, is dit boekje een 
juweel van een goede herinnering. 

W.H.A. Hekking 

Albert Heinekamp ed., 300 Jahre "Nova Methodus" von G. W. Leibniz (1684-
1984). Symposion der Leibniz-GeseUschaft im Congresscentrum 
"Leeuwenhorst" in Noordwijkerhout (Niederlande), 28. bis 30. August 
1984. (Stuttgart: Studia Leibnitiana, Sonderheft 14 (1986); ISBN 3-515-
04470-1) 268 p., DM58.-

Leibniz' vroegste ontdekkingen op het gebied van de infinitesimaalrekening 
dateren uit 1675; zijn eerste publikatie erover kwam echter eerst negen jaar 
later in de Acta eruditorum van 1684. Onder de lange titel Nova methodus pro 
maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nee fractas nee irrationales 
quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus geeft hij in amper zes 
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bladzijden een (mislukte) definitie van de differentiaal van een veranderhjke 
en regels voor het bepalen van de differentiaal van sommen, produkten en 
quotienten, met enkele toepassingen op het vinden van raaklijnen of het 
bepalen van maxima en minima. Driehonderd jaar na deze publikatie had ter 
herdenking einde augustus 1984 in Noordwijkerhout een symposium plaats. 
De bij die gelegenheid gehouden referaten werden gebundeld in Sonderheft 14 
van de Studia Leibnitiana. 

In een inleidende bijdrage geeft J.A. van Maanen een overzicht van de 
wiskundige bedrijvigheid in Nederland in de 17e eeuw. Twee studies 
behandelen onderwerpen uit de voorgeschiedenis van de infinitesimaal
rekening. Kirsti Andersen brengt een interessante analyse van Cavalieri's 
indivisibihen-methode, waarin wordt benadrukt hoe ze verschilt van het 
gebruik van infinitesimale grootheden. E. Giusti schetst de oplossingen 
gegeven aan het raaklijnenprobleem voor Leibniz, o.m. door Descartes, 
Fermat en De Sluse. 
In een bijdrage over de voorgeschiedenis van de Nova Methodus publiceert 
H.J. Hess enkele fragmenten uit de nagelaten handschriften van Leibniz, 
waaruit blijkt dat deze reeds acht jaar voor de publikatie in dtActa eruditorum 
over een omvangrijke kennis zowel van de differentiaal- als van de 
integraalrekening beschikte. H.J.M. Bos analyseert de grondbegrippen van 
Leibniz' infinitesimaalanalyse en wijst op de fundamentele verschillen met de 
huidige begrippen en methodes. Ze wijken o.m. van elkaar af door de objecten 
waarover ze handelen: Leibniz werkt met variabelen, de moderne analyse met 
functies, een begrip dat bij Leibniz ontbreekt. De plaats van de Nova 
Methodus in Leibniz' filosofisch denken wordt onderzocht door Y. Belaval, 
terwijl A. Robinet in een soort geheimtaal, toegankelijk alleen voor 
ingewijden, de evolutie tracht te schetsen van Leibniz' opvattingen over 
wiskunde. 

Door het invoeren van transcendenten heeft Leibniz het domein van de in de 
wiskunde toegelaten objecten aanzienlijk uitgebreid. Aanvankelijk zag hij 
transcendente vergelijkingen als vergelijkingen waarvan de graad die van elke 
algebraische vergelijking overstijgt. Later werd het begrip ruimer geinter-
preteerd en uitgebreid tot vergelijkingen die geen graad hebben of alle graden 
tegelijk, zoals exponentiele vergelijkingen. H. Breger wijdt hieraan een 
interessante bijdrage. Hoe Leibniz zijn infinitesimaalrekening aanwendt bij 
het oplossen van fysische problemen illustreert E.J. Alton aan de hand van 
drie bijdragen uit dtActa eruditorum van 1689. Een ervan handelt over optica. 
De twee andere werden geschreven nadat Leibniz een bespreking had gelezen 
van Newtons Principia, zonder echter het werk zelf gezien te hebben. Ze 
handelen respectievelijk over de oorzaken van de planetenbeweging en over 
de beweging van lichamen in weerstandbiedende media. S.B. Engelsman 
beUcht een moment uit de prioriteitstrijd tussen Newton en Leibniz. Hij tracht 
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de vraag te beantwoorden waarom Leibniz in 1715 het probleem van de 
orthogonale trajectorien van een schare krommen uitkoos om Newton uit te 
dagen, en waarom alles ten slotte met een sisser afliep. G. MacDonald Ross 
onderzoekt waarom Leibniz in zijn briefwissehng met de Leidse hoogleraar 
Burchard de Voider systematisch vermijdt te discuteren over het oneindig 
kleine in de metafysica. Hij ziet het als een perfect redelijke strategic van 
Leibniz om zijn filosofie als geheel te doen aanvaarden. Over het 
continuiteitsprincipe en het gebruik ervan door Leibniz bij zijn kritiek op 
Descartes' wetten voor elastische botsingen en behoud van energie schrijft H. 
Freudenthal. Bekend om hun kritiek op de infinitesimaalrekening en op het 
gebruik van het oneindig kleine zijn vooral Bernard Nieuwentijt en George 
Berkeley. Hun argumenten worden onderzocht en besproken respectievelijk 
door B.P. Vermeulen en W. Breidert. 

In twee bijdragen wordt de ontvangst en de verspreiding van de infinite
simaalrekening behandeld: L. Pepe doet dit voor Italic en M. Retry voor 
Nederland. Ten onrechte wordt op p. 209 Ignatius Der-Kennis "professor at 
the University of Louvain" genoemd; wel gaf hij les aan het jezu'itencoOege te 
Leuven. D. Laugwitz schrijft over de verdere ontwikkeling door Euler van de 
begrippen en methodes ingevoerd door Leibniz, terwijl A. Perez de Laborda 
Newtons fluxierekening vergelijkt met Leibniz' infinitesimaalrekening. De 
laatste bijdrage, door L. Feigenbaum, handelt over anticipaties van de 
Taylorreeks in het werk van Leibniz. 
Vermelden wij nog dat de referaten in deze bundel in het Duits, Engels of 
Frans zijn gesteld. 

P. Bockstaele 

C. le Pair, H. Benschop en J.J. Breeder ed.,Zomerschool. De wetenschappen in 
relatie tot de overheid in het verleden en nu (Utrecht: Stichting voor de 
Technische Wetenschappen en Stichting FOM, 1988; ISBN 90-9002-238-4) 
166 pp., ill., f 32,50. 

In augustus 1983 werd in Dronten op initiatief van de Commissie Studiedagen 
Wetenschapsonderzoek een zomerschool over het thema "de wetenschappen 
in relatie tot de overheid in het verleden en nu" gehouden. Het heeft vijf jaar 
geduurd eer het verslag van deze bijeenkomst werd gepubliceerd. Naast korte 
bijdragen van C. le Pair (Opening Zomerschool: de wetenschappen in relatie 
tot de overheid in het verleden en nu), A.E. Pannenborg (De overheid als 
afnemer van de wetenschap) en J.J. Breeder (Nabeschouwingen naar 
aanleiding van de teksten) is de hoofdinhoud van het boek gevuld met de 
voordrachten van de Utrechtse oud-hoogleraren G.C.J.J. van den Bergh 



245 

(historische ontwikkeling van het recht) en R. Hooykaas (geschiedenis van de 
natuurwetenschappen). 
Van den Bergh sprak in vier voordrachten over "Kennis en macht. 
Verkenningen van een rechtshistoricus rond het thema overheid en weten
schappen" (p. 15-52). De relatie van de overheid tot de wetenschappen wordt 
niet alleen beinvloed door het dominante wetenschapsmodel, maar kan ook 
twee geheel verschiUende richtingen uitgaan, namelijk "wetenschap als 
voorwerp van studiezorg en wetenschap als middel ter bevordering van wat 
men ziet als staatsbelang of, omgekeerd, als bedreiging voor dat belang" (p. 
19). Het tweede college gaat uitvoerig in op de wetenschappen als voorwerp 
van staatszorg en op het wetenschappelijk maecenaat; het derde over de 
relatie van wetenschap en staatsbelang. Het laatste college behandelt de 
situatie in ons land in de 19e en het begin van de 20e eeuw. 
Het met tal van sprekende voorbeelden toegelichte betoog leert dat weten
schappelijk onderzoek en onderwijs al sinds de middeleeuwen voorwerp van 
staatszorg zijn, dat wetenschap altijd in een of andere vorm ook staats-
belangen raakt en dat er een onvermijdelijke wisselwerking bestaat tussen 
staatsbelang en staatszorg, zowel ten goede als ten kwade. Het door Van den 
Bergh bijeengebrachte materiaal laat zien dat er nog heel wat onderzoek is te 
verrichten, waarvan de basiselementen hier op heldere en boeiende wijze zijn 
neergelegd. 

Hooykaas behandelt in zijn voordrachten een drietal onderwerpen met als 
algemeen thema: "Wetenschap in dienst van het Gemenebest" (p. 53-155), 
namelijk: "Overheid, Wetenschap en de Ontdekking in 16e-eeuws Portugal", 
"Overheid en Wetenschap in Nederlands Gouden Eeuw" en "Wetenschap en 
Techniek in dienst van het Gemenebest in het 18e-eeuwse Nederland." Ze 
zijn, met uitzondering van een hoofdstuk over "Patriottisme en de 
wetenschappen" (p. 141-153) gebaseerd op eerder verschenen publikaties die 
hier omgewerkt en aangepast zijn bij het thema "De wetenschappen in relatie 
tot de overheid in het verleden en nu" (p. 55). Aan de hand van eigen 
oorspronkelijk werk toont Hooykaas in het eerste hoofdstuk aan hoe in het 
15e- en 16e-eeuwse Portugal dank zij de absolute monarchic waarin de koning 
in beginsel het monopolie van de overzeese handel bezat, de technologische 
belangstelling zich concentreerde op zeevaartkundige problemen. Maar al in 
de tweede helft van de 16e eeuw zorgden conservatisme, klerikalisme en 
absolutisme voor een eind aan deze voor de wetenschappen gunstige periode. 
In de Noordelijke Nederlanden zien we hoe daar de uittocht uit het zuiden na 
de val van Antwerpen (1584) tot een bloeiperiode voor de ontwikkeling van 
wetenschappen en techniek heeft geleid, waarin het particulier initiatief een 
grote rol speelde bij de technologische vooruitgang. Op boeiende wijze wordt 
beschreven wat de betekenis is van de technologic voor de opkomst en bloei 
van de wetenschap in onze Gouden Eeuw. De 18e eeuw kenmerkte zich vooral 
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door het genootschapsleven, waarbij de provinciale genootschappen (als de 
HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Zeeuws Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen, het Utrechts Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen en het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke 
Wijsbegeerte) als een bewuste navolging van de Royal Society of London 
moeten worden beschouwd. Diezelfde eeuw laat ook een concurrentiestrijd 
zien tussen Holland en Engeland die ten nadele van Holland werd beslist. 
De beschouwingen van Hooykaas en Van den Bergh vormen belangrijke 
bijdragen tot het thema van de verhouding tussen de wetenschappen en de 
overheid. Ze zijn bovendien onontbeerlijk voor de wetenschapshistoricus die 
in meer is ge'interesseerd dan in een louter interne beschrijving van de 
ontwikkeling van de wetenschap in de loop der eeuwen. 

H.A.M. Snelders 

Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van 
de zestiende tot in de negentiende eeuw (Archief, mededelingen van het 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; s.l.: Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1987; ISBN 90-70534-11-8), 
244p.,iU.,f45,-

"De geschiedenis van de wetenschap omvat... meer dan de beschrijving van 
zuivere hoogtepunten," schrijft H.J. Zuidervaart aan het slot van zijn 
bijdrage die het piece de resistance vormt van deze bundel. Die opmerking 
slaat in eerste instantie op het werk van de Middelburgse astronoom Jan de 
Munck, maar ze kan evengoed gelden voor alle overige produkten van 
Zeeuwse onderzoekers die hier ter sprake komen. Zuivere hoogtepunten zijn 
er niet bij. Toch behoren ze tot de wetenschapsgeschiedenis. Wie Worstelende 
wetenschap heeft doorgelezen, kan vaststellen dat het voor wetenschaps-
historici inderdaad erg zinvol is om een meer oecumenisch standpunt in te 
nemen. 
De accentverschuiving is in dit geval noodgedwongen tot stand gekomen. De 
negen artikelen zijn de schriftelijke neerslag van lezingen die in april 1986 op 
het tiende Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen te 
Middelburg werden gehouden. De Middelburgse conferentie was de eerste in 
de reeks, waarop de wetenschapsgeschiedenis van een bepaald gewest het 
hoofdthema vormde. Dat gewest was Zeeland. En Zeeland heeft nu eenmaal 
nooit een eigen wetenschappelijk centre of excellence gehad in de vorm van 
een universiteit. Wel bestond er een tijdlang een lUustere School en verrezen 
er in de loop van de 18e eeuw verschUlende wetenschappelijke genoot
schappen. Middelburg had van 1825 tot 1866 een Klinische School. Weten
schapsbeoefening in Zeeland tussen de 16e en 19e eeuw speelde zich dus in een 
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andere context af dan bijvoorbeeld wetenschapsbeoefening in Holland of 
Utrecht. Er gebeurde van alles buiten de bekende kaders om. Weten
schapsgeschiedenis schrijven in Zeeland: dat kan daarom alleen na aan-
passing van het denkraam. 
In zijn 'Woord vooraf presenteert Zuidervaart de bundel ook niet als zomaar 
een verzameUng studies over wetenschapsgeschiedenis, maar als een proeve 
van een specifieke benadering: een benadering waarin meer aandacht uitgaat 
naar de operaties en logistiek van de territoriale reserve dan naar de opmars 
van de avant-garde. Er komen vragen aan de orde als: waarom is in dit 
welvarend gebied nooit een universiteit tot stand gekomen? Welke groepen 
hebben belangstelling voor de (natuur-)wetenschappen gehad en hoe hebben 
ze die interesse vorm gegeven? Is er een ander substituut voor de universiteit 
geweest? Is de belangstelling ook omgezet in het uitvoeren van eigen 
onderzoek? Zo ja, welke drijfveren zaten daar achter? 
De kwestie waarom Zeeland nooit een universiteit heeft gekregen, is het 
onderwerp van de eerste bijdrage in de bundel, die van W. Frijhoff. Aan 
pogingen heeft het niet outbroken, zo blijkt. Dat alle inspanningen niets 
hebben opgeleverd, zou volgens hem (onder meer) te wijten zijn aan de 
betrekkelijk geringe vraag naar academici in deze provincie en (mogelijk) de 
relatief vroeg optredende divergentie tussen een 'meer institutioneel-aka-
demische' en een 'meer sociaal- en praktijkgerichte' vorm van wetenschaps
beoefening. Daardoor was de basis voor een universiteit van het klassieke 
type te smal. W.W. Mijnhardt laat zien dat omstreeks 1800 in Walcheren de 
omvang van de groep die werkelijk belangstelling toonde voor de natuur
wetenschappen erg klein was. Slechts een klein segment van de sociale en 
politieke elite en de hogere burgerij was lid van een of ander genootschap; van 
dit segment was maar een deel wetenschappelijk ge'interesseerd en van dit deel 
toonde niet meer dan een fractie enige aandacht voor andere disciplines dan 
theologie, letteren of geschiedenis, blijkens hun activiteit in genootschaps-
verband of hun preferentieschema bij de aankoop van boeken. A.I. Bierman 
maakt in haar stuk over de Klinische School duidelijk dat die instelling meer 
een praktische dan een wetenschappelijke betekenis heeft gehad. Een 
substituut voor een universiteit was zij bepaald niet. 
In de overige zes artikelen worden elementen aangedragen die van nut kunnen 
zijn om te reconstrueren wat er in Zeeland nu feitelijk over wetenschap werd 
gedacht, wat er aan onderzoek werd gedaan en door welke motieven 
wetenschapsbeoefenaars werden bewogen. M.J. van Lieburg en C. de Pater 
schrijven over de theologische context. De eerste verzet pionierswerk met zijn 
analyse van de bonding van twee pietistische 17e-eeuwse Zeeuwse 
predikanten tegenover de geneeskunde. De tweede maakt een case-study van 
een doorsnee fysico-theoloog uit de 18e eeuw, dominee Hermanus Johannes 
Krom. P.M.N. Eldering en M. Fournier geven een beeld van biologisch 
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onderzoek in Zeeland in de 17e, respectievelijk de 18e eeuw. Eldering 
constateert een gebrek aan continuiteit en onderling contact. Een eeuw later is 
dat anders: volgens Fournier bestond er een duidelijke samenhang tussen het 
werk van de microscopisten Job Baster, Martinus Slabbe en Leendert 
Bomme. Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Royal 
Society fungeerden als klankbord. A.P. Buijs laat aan de hand van het 
'Claddebouck' van Cornells Fransz. Eversdyck zien, over welke kennis een 
17e-eeuwse Zeeuwse rekenmeester beschikte en voor welk soort problemen 
hij die gebruikte; daarbij schetst hij ook de relaties met tijdgenoten en 
voorgangers. In zijn artikel over Jan de Munck (1687-1768), die zijn opleiding 
bij een rekenmeester a la Eversdyck genoot, trekt H.J. Zuidervaart deze lijn 
door. Aan de hand van een uitgebreide en minutieuze bronnenstudie belicht 
hij eerst De Muncks leven en zijn werk als stadsarchitect, geeft daarna een 
grondige analyse van zijn werk als astronoom en zijn netwerk van 
wetenschappelijke correspondenten binnen en buiten de Republiek en besluit 
met een beoordeling van zijn prestaties als waarnemer en van de invloed van 
zijn sterrenkundige activiteiten. Buiten het universitaire circuit kon — althans 
tot omstreeks 1750 — een heel behoorlijk peil van onderzoek worden bereikt, 
zo toont hij aan. Tegelijk bewijst hij dat er in Nederland in de 18e eeuw veel 
meer op sterrenkundig gebied werd gepresteerd dan men doorgaans denkt. 
Waarin zit de winst van deze lokale benadering? Het wordt duidelijker hoe de 
produktie van wetenschappelijke kennis tussen de 16e en 19e eeuw verliep en 
waardoor zij werd bevorderd of geremd. De institutionele aanpak van 
wetenschapsgeschiedenis, die de laatste decennia naast de aloude biografische 
benadering tot ontwikkeling is gekomen, is immers niet vrij van eenzijdigheid; 
al te gemakkelijk ontstaat de indruk dat in de vroegmoderne tijd wetenschap 
alleen aan universiteiten of in genootschappen werd gemaakt. In feite waren 
die organisaties toch maar een onderdeel (zij het een niet onbelangrijk 
onderdeel) van een uitgebreid netwerk van instituties en communicatielijnen 
tussen personen die zich geregeld of incidenteel met onderzoek bezighielden. 
Dat netwerk kan via de lokale invalshoek verder worden blootgelegd. Vooral 
in de bijdragen van Zuidervaart, Eldering en Fournier wordt dit mooi 
gedemonstreerd. Door de drie benaderingen: de biografische, de institutio
nele en de lokale (of beter misschien: ruimtelijke) te combineren kan meer 
inzicht worden verkregen in de structuur en de werking van wetenschappe
lijke gemeenschappen waarbinnen het wetenschappelijk proces van kennis-
verwerving plaatsvond. 

Als proeve van een ruimtelijke benadering is deze bundel over het geheel 
genomen geslaagd. Dit betekent niet dat niet hier en daar een kanttekening 
kan worden gezet. Het boek lijkt in een opzicht te weinig Zeeuws te zijn. De 
lezer zou bijna vergeten dat Zeeuwen niet alleen doorlopend hebben 
geworsteld om het hoofd boven water te houden of nu en dan in vervoering 
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hebben aanschouwd welke wondere schepselen de zee op hun stranden 
deponeerde, maar zich ook niet zelden in Oostindievaarders, Westindie-
vaarders, oorlogsschepen, slavenhalers, kaapvaarders en kleine koopvaardij-
schepen buitengaats hebben verplaatst. De relaties tussen de zeevaart en de 
wetenschapsbeoefening, die — behalve in publikaties van chirurgijns — ook 
onder meer gestalte kregen in het werk van mathematical practitioners als 
Dierick Ruiters, Joos van Breen, Arent Roggeveen, Abraham Anias en Johan 
Pieter Fokker, komen nauwelijks ter sprake. Aan het netwerk van experts dat 
zich in de 17e en 18e eeuw met maritieme problemen bezighield, had best meer 
aandacht mogen worden besteed. 
In een ander opzicht straalt het boek weer lets teveel een Zeeuws karakter uit. 
Al wordt in de meeste bijdragen wel verwezen naar de wereld buiten Zeeland, 
uitgewerkte vergelijkingen zijn toch nagenoeg afwezig. Het is niet ondenk-
baar dat deze soms tot bijsteUing van interpretaties zouden hebben geleid. Is 
het bijvoorbeeld juist om, zoals Zuidervaart doet (p. 124, 146, 164) de 
afwijzende reactie van de Leidse hoogleraar Lulofs op het werk van De 
Munck toe te schrijven aan het dedain van een academicus tegenover een 
niet-universitair gevormde? In HoUandse waterstaatskwesties trad hij zeker 
niet minachtend op tegenover mensen zonder titels. Was de tweesporigheid in 
de wetenschapsbeoefening die Frijhoff meent te onderkennen (p. 24) in 
Zeeland inderdaad eerder aanwezig dan elders? In het Noorderkwartier 
(Alkmaar met name) lijkt er aan het eind van de 16e eeuw toch ook al een meer 
'sociaal- en praktijkgerichte vorm' van wetenschapsbeoefening in opkomst. 
Er valt met andere woorden nog veel meer uit de ruimtelijke benadering te 
halen als er systematisch vergelijkingen worden gemaakt. 

C.A. Davids 


