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In deze aflevering van Clio Medica wordt het resultaat gepresenteerd van een 
internationale conferentie die in augustus 1986 te Leiden gehouden werd met 
als thema het klinisch onderwijs. Van een van de belangrijkste organisatoren 
van de conferentie, Gerrit A. Lindeboom, die kort tevoren overleden was, is 
een in memoriam opgenomen, evenals van Erna Lesky en D. V. Subba Reddy. 
Daarnaast zijn als gebruikelijk boekbesprekingen opgenomen. Het grootste 
deel van de aflevering bestaat echter uit twaalf artikelen over de geschiedenis 
van het klinisch onderwijs sedert de zeventiende eeuw en vier artikelen over 
het klinisch onderwijs in de moderne medische opleiding. Alle bijdragen zijn 
in het Engels, behalve die van Wolfram Kaiser die in het Duits geschreven is. 
De lezers van TGGNWT zuUen waarschijnlijk het meest geinteresseerd zijn in 
de twaalf door verschillende gerenommeerde historici geschreven historische 
artikelen. De meeste hiervan gaan over de ontwikkeling van het medisch 
onderwijs in een bepaald land: Gert Brieger over de U.S.A., M.J. Irabault-
Huart over Frankrijk, R. Sikorski en L. Kowieski over Polen, Dieter Jetter 
over Portugal, Yonezo Nakagawa over Japan en D. de Moulin over 
Nederlands Oost-Indie. Al deze artikelen bevatten een korte samenvatting 
van de betreffende nationale geschiedenis van de geneeskunde; soms voor de 
eerste keer in het Engels, zoals dat van Sikorski en Kowieski. 
Andere artikelen hebben een meer analytisch karakter. Giinter Risse en 
Wolfram Kaiser behandelen de invloed van Boerhaave op het klinisch 
onderwijs: het centrale thema van Kaiser is de ontwikkeling van de relatie 
tussen theorie en praktijk in de 18de-eeuwse Duitse universiteiten; Risse 
beschrijft de invloed van het Leidse hospitaalonderwijs op dat in Edinburgh, 
Wenen en Pavia. Johanna Bleker beschrijft hoe en waarom voor het medisch 
onderwijs in Duitsland in de negentiende eeuw het laboratorium belangrijker 
was dan het ziekenhuis, Ulrich Trohler behandelt de invloed van de 
"dispensaries" op het 18de-eeuwse Britse onderwijs. M.J. van Lieburg en 
Harm Beukers schrijven over het klinisch onderwijs in Nederland: Van 
Lieburg over de belangrijke relatie tussen de gemeentelijke ziekenhuizen en de 
universiteiten in de negentiende eeuw; Beukers over het klinisch onderwijs in 
Leiden tot en met de tijd van Boerhaave. Deze vijf artikelen zijn het meest 
origineel en meer op primaire bronnen gebaseerd dan de andere. 
Aan de meeste artikelen ligt de vooronderstelling ten grondslag dat khnisch 
onderwijs goed en modern is en al het medisch onderwijs vroeger slecht en 
middeleeuws, omdat het veel te theoretisch was. Imbault-Huart schrijft 
bijvoorbeeld dat in de achttiende eeuw "dogma supervised facts" en Jetter: 
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"The preparation for medical practice in Portugal was based practically only 
upon theory before 1800". Voor de meeste acteurs is dus de vraag naar de 
oorsprong van het klinisch onderwijs in de universiteit het belangrijkst: wie 
heeft het ontwikkeld en wanneer. Sommigen, zoals Imbault-Huart, menen 
dat het de school van Parijs is tijdens en na de Franse Revolutie, toen in haar 
visie mensen plotseling in termen als 'verlichting', 'ervaring' en 'waarneming' 
zouden zijn gaan denken. Anderen denken aan Montanus in Padua of aan 
Boerhaave in Leiden als degene die het eerst het klinisch onderwijs 
geintroduceerd heeft. Bij de keuze voor de laatste mogelijkheid is de invloed 
van professor Lindeboom groot. Vooral hij heeft veel gepubliceerd over de 
invloed van Boerhaave op de ontwikkeling van het klinisch onderwijs in 
Europa. Auteurs als Risse vinden daarom in Lindebooms werk veel 
argumenten voor de belangrijke rol die Boerhaave gespeeld heeft bij het 
invoeren van klinisch onderwijs in universiteitsziekenhuizen en maken hem 
tot de klinisch hoogleraar van heel Europa. 

De belangrijkste artikelen in deze aflevering van Clio bestrijden deze mening 
echter. Beukers demonstreert hoe en waarom het klinisch onderwijs in Leiden 
zich ontwikkelde: het dateerde zeker van voor Boerhaave, en uit de tabel van 
opnames in klinische bedden in het Leidse Caeciliagasthuis kunnen we zien 
dat er tot het eind van de periode-Boerhaave heel weinig patienten voor het 
klinisch onderwijs werden opgenomen. Na Boerhaave's tijd was er bijna geen 
klinisch onderwijs aan de Leidse faculteit. De twee klinische ziektegevallen 
van Boerhaave die vele malen vermeld zijn, dateren uit zijn laatste jaren toen 
hij wat meer belangstelling voor het gasthuis had. Van Lieburg schreef een 
heel goed inleidend artikel over de problemen van het klinisch onderwijs in de 
negentiende eeuw waarin hij de veronderstelling bestrijdt, dat klinisch 
onderwijs door een arts in een universiteitsziekenhuis noodzakelijkerwijs de 
beste methode was om tot een goed klinisch begrip te komen bij de student. 
Hij beklemtoont dat voor het einde van de negentiende eeuw de meeste artsen 
hun klinische ervaring buiten de universiteiten hadden opgedaan. De 
belangrijke positie van de gemeentelijke ziekenhuizen en de nieuwe medische 
wetgeving in de negentiende eeuw waren uiteindelijk de oorzaak van de 
ontwikkeling van klinisch onderwijs in een academisch ziekenhuis. 
Het is wat ironisch dat de meest interessante problemen hier aan de orde 
komen in artikelen die gaan over de vraag waarom sommige docenten in 
medische faculteiten meenden dat klinisch onderwijs in een universiteits
ziekenhuis het belangrijkste deel zou moeten vormen van het onderwijs aan 
studenten. In het grootste deel van de geschiedenis immers hadden de 
medische hoogleraren weinig tijd voor het klinisch onderwijs. De meeste 
medisch-historici analyseren niet waarom klinisch onderwijs zich ontwik
kelde of analyseren niet of universitair onderwijs voor lets anders bedoeld was 
dan alleen praktisch werk. Zij zien de ontwikkeling van het klinisch onderwijs 
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alleen als een teken van vooruitgang — wat natuurlijk goed is — en vragen 
zich niet af of er voor deze ontwikkeling wellicht andere redenen waren dan 
alleen 'betere ideeen'. Wanneer echter historici dit probleem verder zuUen 
gaan analyseren, moeten zij bij de artikelen van Beukers en Van Lieburg te 
rade gaan voor het formuleren van belangrijke vragen en voor het verkrijgen 
van nieuwe informatie voor een antwoord. 

Harold J. Cook 

D. van Lente, Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke 
betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920 (Gro-
ningen: Wolters Noordhoff/Forsten, 1988; ISBN 90-6243-096-1) 230 p., 
i l l . , / 55,-. 

Tussen 1850 en 1920 maakte Nederland de ontwikkehng mee naar een 
moderne industriele samenleving en technische innovaties speelden hierbij 
een belangrijke rol. De spoorwegen werden aangelegd, er kwam een net van 
telegraaf- en telefoonverbindingen, de landbouw werd ten dele gemechani-
seerd en de elektriciteit deed haar intrede. De vraag die de techniek-historicus 
Van Lente zich in zijn dissertatie stelde was hoe men in Nederland op deze 
ontwikkehngen reageerde. Juichte men de opmars van de techniek toe of 
legde men alle nadruk op de schaduwzijden, probeerde men de ontwikkeling 
van de techniek te sturen of meende men dat zoiets zinloos was en dat de 
techniek haar eigen marsroute bepaalde? 
Om deze vragen te beantwoorden voerde de schrijver een aantal deelstudies 
uit. Hij ging eerst na hoe er over techniek en technische vooruitgang werd 
gedacht in de verschillende zuilen die zich in de bestudeerde periode vormden: 
de katholieke, de protestantse, de socialistische en de liberale. Omdat de 
socialistische geschriften heel weinig directe informatie opleverden en omdat 
de liberalen een heel heterogeen gezelschap vormden (een zuil mag men het 
nauwelijks noemen), voegde de schrijver vervolgens nog twee onderzoe-
kingen uit over onderwerpen waar socialisten en liberalen (en in een later 
stadium de confessionelen) zich wel intensief mee hebben beziggehouden, het 
technisch onderwijs en de plaats van de ambachten in de industriele 
samenleving. 
Door de opname van die twee laatste onderwerpen heeft het boek als geheel 
een wat hybridisch karakter gekregen; terwijl in de hoofdstukken over de 
ideologische stromingen directe uitspraken over de techniek worden bestu-
deerd, komt de mening over de techniek van verschillende groeperingen in de 
hoofdstukken over ambachten en technisch onderwijs alleen indirect aan de 
orde. Het gaat in die hoofdstukken hoofdzakelijk om plannen om de 
negatieve gevolgen van het mechaniseren van de arbeid weg te nemen of te 
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neutraliseren: door technisch onderwijs wilde men de vakbekwaamheid van 
de arbeid, die door mechanisatie werd uitgehold, weer herstellen en door het 
stimuleren van ambachtelijke kwaliteit en kleinschalige mechanisering pro
beerde men de ambachten een overlevingskans tegenover de industrieen te 
bieden. Ook komen in deze hoofdstukken de sociale gevolgen van de 
industrialisatie meer aan de orde dan voor de beantwoording van de 
onderzoeksvragen nodig was. 
De belangrijkste conclusie van het boek is dat tegen 1900 alle belangrijke 
ideologische stromingen in Nederland ongeveer dezelfde mening waren 
toegedaan ten aanzien van de technische ontwikkeling: men kon en mocht die 
ontwikkeling niet tegenhouden en de kwalijke gevolgen van de technische 
innovatie moesten niet aan de techniek zelf worden toegeschreven, maar aan 
de omstandigheden waaronder de nieuwe techniek werd aangepast. De 
socialisten, wier aanhang aangetroffen kon worden in die kringen die het 
meest te lijden hadden onder de mechanisering in de Industrie, waren zeer 
beslist in hun afwijzing van protesten tegen nieuwe machines: "Werklieden, 
strijdt niet tegen de machines, maar tegen de bezitters der machines," heette 
het in 1894 in Recht voor alien. En toen ruim tien jaar later havenarbeiders 
streden tegen de invoering van graanelevatoren, kregen ze te horen dat ze niet 
tegen de machines moesten strijden, maar voor een rechtvaardiger verdeling 
van de winsten die met de machines werden gemaakt. 
De achterban van de confessionele partijen had net zo goed te lijden van de 
mechanisering van ambacht en Industrie, maar ook bij hun voormannen 
overwoog een positief beeld van de techniek. Bij de protestanten was Kuyper 
duidelijk de 'opinion leader'. Na in zijn jonge jaren nog fel kritisch te hebben 
gesproken over de gevolgen van de moderne techniek, was Kuyper als 
politicus en staatsman warm voorstander van technische vernieuwing. De 
maatschappelijke problemen weet hij niet aan de techniek zelf, maar aan de 
onjuiste aanwending ervan en hij wilde nadrukkelijk de moderne techniek 
gebruiken om zijn eigen maatschappelijke doelstellingen te realiseren. De 
verheffing van de Polytechnische School in Delft tot Technische Hogeschool 
(1905) was mede zijn werk. 

Het interessantst zijn de opvattingen van de katholieken. Voor ongeveer 1890 
stonden katholieke intellectuelen, als ze zich al over techniek uitlieten, 
negatief tegenover dit aspect van de moderne samenleving. Na 1890, in het 
voetspoor van de encycliek Rerum novarum van Leo XIII en theoretisch 
geruggesteund door de filosofie van het neothomisme, dat in principe 
techniek-vriendelijk was, gaven de meer progressieve katholieken een veel 
positievere interpretatie aan de techniek en de mogelijkheden voor maat
schappelijke verbetering die zij bood dan voorheen. De sociale ellende kwam 
in hun visie niet voort uit de techniek, maar uit de liberaal-kapitalistische 
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ordening van de samenleving en zou verdwijnen bij een ordening volgens 
katholieke beginselen. 
Juist onder de katholieken treft men tegen het einde van de bestudeerde 
periode de meest uitgesproken voorstanders van een technische benadering 
van maatschappelijke problemen aan; de techniek werd niet alleen meer een 
kwestie van machines en produktieprocessen, maar ook van sociale organi-
satie. Het verst ging in deze richting wel de sinistere technocraat pater J. van 
Ginneken met zijn theorie van de zielevlek. Van Ginneken ontwierp een eigen 
alternatief voor de wetenschappelijke bedrijfsvoering die de Amerikaan 
Taylor had ontworpen, het taylorisme. Op basis van de psychologic meende 
Van Ginneken voor iedere employe een zielevlek te kunnen construeren, een 
op een ronde schijf aangebrachte grafische voorstelling van de intensiteit van 
de individuele menselijke eigenschappen. Door deze zielevlek te leggen op de 
bij een bepaalde functie horende ideale zielevlek kon de geschiktheid van een 
persoon voor een functie bepaald worden. Met een netwerk van psycho-
technische bureaus zou zo de arbeidsmarkt gereguleerd en de klassenstrijd 
geelimineerd kunnen worden. 

Zo extreem waren slechts enkelen; de meeste voorstanders van de techniek 
waren toch niet ongevoeHg voor de schaduwzijden ervan. Maar het is 
opvallend dat in Nederland vrijwel nergens sprake is geweest van consequente 
anti-technische protesten vanuit ideologische standpunten. Terwijl in het 
omringende buitenland conservatieve en romantische cultuurcritici regel-
matig de moderne techniek en de mechanisering verantwoordelijk stelden 
voor het cultuurverval en de zedelijke en sociale ontwrichting, heeft in 
Nederland eigenlijk alleen de jonge anti-revolutionair Abraham Kuyper zich 
in die zin uitgelaten. Om die reden had Van Lente best wat meer aandacht 
mogen besteden aan inhoud en intellectuele achtergronden van Kuypers 
brochure Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven uit 1896. Maar hoe 
het ook zij, het nagenoeg ontbreken van een traditie van romatisch-
conservatieve techniekkritiek maakt dat Nederland een aparte plaats inneemt 
in de geschiedenis van de wording van de moderne industriele samenleving. 
Het is de verdienste van Van Lente dat duidelijk aan het licht te hebben 
gebracht. 

K. van Berkel 

A.W. Grootendorst, Grepen uit de Geschiedenis van de Wiskunde (Delft: 
Delftse Uitgevers Maatschappij, 1988; ISBN 90-6562-094-X) 157 p., ill., 
/ 29,50. 

In oktober 1989 nam Albert Grootendorst afscheid als hoogleraar in de 
wiskunde aan de Technische Universiteit Delft. In zijn afscheidsrede vinden 
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we de volgende ontboezeming: "Het is een bekend feit dat men een onderwerp 
eerst goed leert beheersen door er college in te geven. Evenzo is het een feit dat 
men door het doceren van een vak steeds meer gaat vragen naar de 
achtergrond ervan. Zo is het mij ook vergaan: steeds meer ging ik mij 
verdiepen in de historische achtergronden van de begrippen, die ik dagelijks te 
doceren had. Steeds meer raakte ik geboeid door de geschiedenis van de 
wiskunde en U begrijpt dat de alfa-component in mijn opvoeding [Grooten
dorst begon zijn academische studies in de jaren '40 als student klassieke 
talen] mij daarbij zeer goed van pas kwam." Het werkje Grepen uit de 
Geschiedenis van de wiskunde is in alle opzichten de neerslag van Grooten-
dorsts brede belangstelling voor de geschiedenis van de wiskunde, van zijn 
klassieke achtergrond en van zijn behoefte anderen deelgenoot te maken van 
zijn inzichten. Zijn publiek waren vooral zijn studenten, aan wie hij tijdens of 
na de wiskundecoUeges zijn verhalen kwijt kon; daarnaast de Nederlandse 
wiskundigen en de leden van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraren. 
Het wiskundig niveau van dit boek is navenant hoog. 
Het boek bestaat uit acht onafhankelijke opstellen, waarvan er zes al eerder 
als tijdschriftartikelen zijn verschenen. De keuze van de onderwerpen is breed 
— van klassieke getaltheorie tot 19e-eeuwse algebra — en pretendeert geen 
andere systematiek dan de persoonlijke smaak van een omnivoor. De 
behoefte om eens een stuk 17e-eeuwse wiskunde uit het Latijn in het 
Nederlands te vertalen resulteerde in het hoofdstuk "Brief van Henricus van 
Heuraet over de rectificatie van krommen" — vertaald en becommentarieerd 
samen met Jan van Maanen. Hieruit resulteerde weer hoofdstuk 5: een 
vertaling van de beroemde brief van Johannes Hudde aan Frans van 
Schooten over de bepaling van maxima en minima van 1658, oorspronkelijk 
gepubliceerd als een van de commentaren in van Schootens Latijnse editie van 
de Geometric van Descartes. Een voetnoot in Kline's Mathematical Thought 
inspireerde het mooie opstel over de onbekende Franse wiskundige Pierre-
Laurent Wantzel (1814-1848) en diens bewijs dat een willekeurige hoek niet 
met passer en lineaal in drieen kan worden gedeeld; een feit dat elke 
wiskundige wel kent, maar waarvan maar weinigen weten hoe het bewijs nou 
werkelijk wordt geleverd. Een vraag van een coUega classicus over het 
wiskundig Latijn van de Utrechtse bisschop Adalboldus was de aanleiding 
om een brief van Adalboldus aan Paus Sylvester II (999-1003) te vertalen en 
van commentaar te voorzien. Met veel moeite berekent Adalboldus daarin de 
verhouding tussen de inhouden van een bol en zijn omgeschreven kubus. Een 
exotisch stukje wiskunde uit de tijd, toen de meetkunde van Euclides in West 
Europa vrijwel onbekend was. Andere opstellen betreffende de psephos-
arithmetica van de Grieken (het groeperen van steentjes, en het op verschil
lende manieren tellen van het totale aantal); de oorsprong van de woorden 
ellips, parabool en hyperbool; Euler, de man en zijn werk. Het is een 
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enthousiaste bundel opstellen, die stuk voor stuk de moeite van het lezen 
waard zijn. 

S.B. Engelsman 

A.M. Luyendijk-Elshout, e.a., ed., Nederlandse geneeskunde in de Indische 
archipel 1816-1942 (Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 1989; ISBN 90-
5183-129-3) vi + 167 p., ill., / 45,00. 

De studie van de negentiende-eeuwse koloniale geneeskunde in het vroegere 
Nederlands-Indie lag De Moulin na aan het hart. Dat bleek al toen hij in de 
cursus Geschiedenis der Geneeskunde 1975-1976 aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam de toehoorders boeide met een voordracht hierover. In latere 
jaren hebben activiteiten in dit onderzoeksgebied van hem en zijn mede-
werkers van het Medisch Historisch Instituut te Nijmegen hun neerslag 
gevonden in de diverse publikaties en lezingen. In 1987 werd een symposium 
gewijd aan 's Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht 
(1822-1865). Het lijdt geen twijfel dat in de toekomst op deze weg zal worden 
voortgegaan. Bijdragen vanuit uiteenlopende disciplines zuilen daarbij 
moeten zorgdragen voor een verbreding van het historisch onderzoek. Dat 
men zich nu reeds van het belang van dit laatste bewust is blijkt uit het feit dat 
aan het hier te bespreken symposium niet slechts door medisch-historici is 
medegewerkt. Een gelukkige bijkomstigheid is dat er inmiddels een Engelse 
vertaling van het symposiumverslag is verschenen.* Dat past in de toe-
nemende belangstelling die in verschillende landen groeit voor de medische 
geschiedenis in hun voormalige kolonien. 

In de reeks van tien op schrift gestelde lezingen is terecht een plaats ingeruimd 
voor een pennevrucht van De Moulin: een verslag van een in 1986 gehouden 
lezing over de opleiding tot inlands arts. Hij schetste hierin de belangrijke rol 
die de militair-chirurg Willem Bosch (1798-1874) heeft gespeeld. Na een 
langdurige en dikwijls moeilijke opbouwfase kwam tenslotte in 1899 de 
STOVIA tot stand. Een diploma van deze school gaf de student het recht in 
Nederland het doctoraalexamen Geneeskunde af te leggen. In 1927 kreeg 
Batavia de Medische School, gelijkgesteld met de Medische Faculteiten in het 
Moederland. Na de onafhankelijkheid van Indonesie werd deze School in de 
Universiteit van Djakarta opgenomen. 
In de verschillende artikelen komen uiteenlopende zaken aan bod. Na lezing 

* A.M. Luyendijk-Elshout, et al., eds., Dutch Medicine in the Malay Archipelago 1816-
1942 (Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi 1989; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de 
Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 35) vi + 171 p., ill. 
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van het geheel is echter een duidelijke samenhang te bespeuren. In een 
verhandehng over epidemiologic en immuniteit bij malaria in de Archipel 
wordt het baanbrekende werk van N.H. Swellengrebel (en diens echtgenote) 
uit de doeken gedaan. In "Pokken en vaccinatie op Java, 1780-1860" is te 
vinden hoe gegevens over deze ziekte kunnen worden gehanteerd bij 
historisch-demografisch onderzoek. De auteur die de organisatie van de 
militaire en civiele geneeskundige dienst in de negentiende eeuw beschrijft, 
acht het opvallend dat het niet de medische ontwikkehngen waren die de 
ontplooiing in gang zetten. Het waren externe actoren, financieel-economi-
sche en politieke belangen die dat bepaalden. Dat humaniteitsoverwegingen 
niet steeds ontbraken — zeker niet op langere termijn — komt tot uitdrukking 
in de wijze waarop bij de cultuurondernemingen in Oost-Sumatra een 
slavenhospitaal verdween om plaats te maken voor een verantwoorde 
gezondheidszorg voor de inlanders. Vanzelfsprekend speelden economische 
motieven hierbij toch ook mee. 
Tot de Tweede Wereldoorlog is er op sociaal-hygienisch gebied uitstekend 
werk geleverd, al is dat nooit door Indonesie bevestigd. De opkomst van de 
voedingswetenschap aan het einde van de vorige eeuw had ook voor de 
Nederlandse kolonien gunstige gevolgen. Van grote betekenis was het werk 
van Ch. Eijkman en G. Grijns die de relatie aantoonden van beri-beri met 
witte rijst. De overheid ging aandacht schenken aan de kwaliteit van de 
voeding van de inheemse bevolking en stimuleerde de zogenaamde erfcultuur, 
het zelf verbouwen van hoogwaardig voedsel. Medische professionalisering 
was het kenmerk van de negentiende eeuw. De snelle ontwikkeling van de 
bacteriologie en de parasitologic betekende — gezien de therapeutische en 
preventieve aspecten — een stimulans voor nadere scholing van artsen die in 
de tropen gingen werken. Wij maken kennis met de oprichting van de 
Nederlandse Vereeniging van Tropische Geneeskunde (1907) en met de wat 
smakeloze strijd tussen Amsterdam en Leiden over de organisatie van een 
Tropencursus. Na 1920 bestonden de cursussen in beide steden waarbij in 
Amsterdam J.J. van Loghem en in Leiden P.C. Flu een hoofdrol voor zich 
opeisten. Een interessant vraagstuk is of er tussen de westerse en de tropische 
geneeskunde een wisselwerking heeft bestaan. Voor 1880 was daarvan geen 
sprake, er bestond toen in wezen op medisch terrein geen of minimaal contact 
met de inlandse bevolking. Het kwam tot grote veranderingen na de stichting 
van een koloniaal museum te Haarlem (1891) en de oprichting van het 
Koloniaal Instituut te Amsterdam (1910). Pas toen ontstond er een weder-
zijdse beinvloeding. Men dient daarbij steeds voor ogen te houden dat de 
geneeskunde in Indie op westerse leest geschoeid bleef, dat het betrekkelijk 
kleine aantal inlandse artsen westerse methoden hanteerde en dat ook bleef 
doen. Speciale aandacht verdienen de belevenissen van een Officier van 
Gezondheid die was toegevoegd aan een legereenheid van het KNIL tijdens 
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een strafexpeditie. Het verslag laat zich lezen als een roman en verschaft 
inzicht in de weinig benijdenswaardige situatie waarin de betrokken arts en de 
aan zijn zorgen toevertrouwde militairen terechtkwamen. 
Ik heb mij de beperking moeten opleggen de verschillende auteurs niet bij 
name te noemen. Een uitzondering moet evenwel worden gemaakt voor de 
Engelse medisch-historicus M. Worboys (Manchester). Hij gaat diepgaand in 
op de koloniale geneeskunde in de verschillende imperia (Groot-Brittannie, 
Belgie, Duitsland). De in wezen westerse tropische geneeskunde acht hij niet 
anders dan de consequentie van imperialisme. Het was niet altijd een zegen 
voor de inlanders, eerder een ander teken van overheersing. In India bestond 
een formele scheiding tussen de kolonisatoren en de bevolking. Bij onderzoek 
in de tropische geneeskunde richtte men zich daar vooral op de vectoren, de 
ziekteoverbrengers, niet op de echte oorzaken van ziekten. Een effectieve 
aanpak van de vectoren zorgde immers vooral voor bescherming van de 
Engelsen! Een dergelijk extreme toestand werd in de Duitse en Belgische 
kolonien niet aangetroffen. Het accent lag daar meer op de persoonsgerichte 
zorg, doch wel werden bepaald andere medisch-ethische normen aangelegd 
dan in de thuislanden. 
Spreekt men van tropische geneeskunde en houdt men zich met de geschie
denis daarvan bezig dan is dat lets fundamenteel anders dan de studie van de 
koloniale geneeskunde. In het eerste geval ontbreekt de sociale context en die 
is nu juist zo belangwekkend. Het volgende kan dat illustreren. In Brits-Indie 
werden verschillende ziekten steeds op dezelfde wijze benaderd (vector-
studie), terwijl dezelfde ziekte in Afrika door de verschillende kolonisatoren 
op uiteenlopende wijze werd aangepakt. Worboys stelt het duidelijk: de 
geschiedenis van de koloniale geneeskunde legt talloze facetten van de 
koloniale geschiedenis bloot. En omgekeerd, voeg ik daaraan toe. Juist 
daarop dient diepgaand onderzoek te worden gericht. 
Vatten wij thans samen. Het zorgvuldig geredigeerde boekje geeft een 
uitstekende indruk van een aantal aspecten van de koloniale geneeskunde 
waarvan de tropische vorm slechts een deel uitmaakt. Vele vragen blijven 
voorlopig open, veel nader onderzoek is noodzakelijk. De Nijmeegse groep 
zit in feite al op deze lijn. De geinteresseerde lezer kan zelf overigens 
uitstekend terecht in de aan elk artikel toegevoegde uitgebreide bronnen-
vermelding. 

J. Masereeuw 
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G.A. van Gemert, J. Schuller tot Peursum-Meijer en A.J. Vanderjagt eds., 
'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken'. Groningse geleerden 
1614-1989 (Hilversum: Verloren, 1989; ISBN 90-6550-319-6) 288 p., ill., 

/ 3 5 , - . 

Ter gelegenheid van haar 375-jarig bestaan heeft de Groninger universiteit 
zichzelf getracteerd op dit gedenkboek. Het bevat zeventien — voor het 
merendeel biografische — bijdragen over de geschiedenis van de universiteit 
of, beter, van het streven naar geleerdheid en beschaving in Groningen. Want 
de bijdragen beperken zich niet alleen tot de geschiedenis van de universiteit, 
maar onderzoeken ook de intellectuele wortels van dit jubilerend instituut, 
die zijn te traceren tot 1469. Ruim 500 jaar Groninger geleerdheid dus. 
Men heeft nu eens niet gekozen voor een beschrijving van de levens van 
grootheden als bijvoorbeeld Camper, Huizinga of Zernike, maar voor de lets 
minder bekende geleerden die toch niet van ondergeschikt belang zijn 
geweest. Achtereenvolgens passeren de revue: de geleerden Gansfort. Agri-
cola, Van Halen en Praedinius, en de hoogleraren Emmius, Schoock, 
BernouUi, Van der Marck, Uilkens, Van Hall, Hofstede de Groot, Ham
burger, Heymans, Tammes, Van Giffen, Plessner, Lindeboom, Gerson en 
RQling. Hun biografieen werden deels geschreven door historici, deels door 
vakgenoten. Het verschil in toon en methode dat daarvan het gevolg is, maakt 
de bundel afwisselend en daardoor zeer leesbaar. 

In het artikel over Van der Marck bijvoorbeeld neemt de auteur dermate fel 
stelling tegenover zijn onderwerp, dat men bijna de indruk krijgt dat hij zich 
richt tot een collega in de vakgroep die de studie van het Romeins recht wil 
afschaffen. De artikelen over 20ste-eeuwse geleerden werden in veel gevallen 
geschreven door een leerling of collega. Zowel de hoeveelheid informatie 
waarover zij konden beschikken als de mate van distantie die zij tot hun 
onderwerp hebben, verschilt uiteraard van hen die schrijven over personen uit 
lang vervlogen tijden. 
Het grote voordeel van de biografische benadering boven de institutionele is 
dat we diep kunnen doordringen in de wijze waarop wetenschap zich heeft 
ontwikkeld, doordat we in direct contact staan met een van de beoefenaars 
ervan. Door de levensloop van een persoon te kennen, en daarmee de factoren 
die bijdroegen aan zijn of haar vorming, krijgen we begrip voor zijn motieven 
om zich met wetenschap bezig te houden, en dat op zijn eigen bepaalde 
manier. 
Anderzijds brengt deze benadering het risico met zich mee dat het overzicht 
verloren gaat doordat men teveel opgaat in leven en werken van een persoon. 
De activiteiten van een hoogleraar stonden immers nooit geisoleerd; hij of zij 
handelde altijd in een traditie of ging daar juist tegenin. Dit raakt aan het 
grootste bezwaar dat tegen de bundel kan worden ingebracht; in de veelheid 
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van informatie gaat de eenheid soms verloren. En juist dat had een inleider 
ons kunnen verschaffen. Hoe verhield de besproken hoogleraar zich tot de 
tradities van zijn vak? Hoe tot zijn coUega's? Wat waren de implicaties van 
zijn onderwijs en onderzoek? Was er eigenlijk wel sprake van eenheid in 
theoretische orientatie? Ook had een inleider dwarsverbanden tussen de 
artikelen kunnen aanbrengen en eventuele onderlinge inconsistenties kunnen 
aantekenen. 
Ondanks dit bezwaar is het een mooie bundel geworden, met vele geleerde en 
lezenswaardige bijdragen, die hopelijk velen zal aanzetten tot nader onder
zoek naar de geschiedenis van de Groninger universiteit. 

E.G. Huisman 

Rita Schepers, De opkomst van het medische beroep in Belgie: de evolutie van de 
wetgeving en de beroepsorganisaties in de 19e eeuw (Amsterdam/Atlanta, 
GA: Rodopi 1989; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde en der Natuurwetenschappen no. 32; ISBN 90-5183-0008-4) 
vi -I- 267 p., /60,—. 

Wie zich tot nu toe wilde orienteren over de ontwikkeling van de geneeskunst 
in Belgie stuitte op logistieke problemen. Afgezien van de vele maar 
verspreide en soms moeilijk vindbare detailstudies van onder anderen 
C. Broeckx uit het midden van de vorige eeuw, is er het boek van Sondervorst 
{Geschiedenis van de geneeskunde in Belgie, Brussel 1981). Maar het laatst 
genoemde werk beperkt zich tot de ontwikkeling van de medische wetenschap 
en dan nog met een sterk biografische inslag. Alleen al daarom vormt het 
grondige overzicht dat mevrouw Schepers heeft gewrocht, een welkome 
aanwinst. Wat zij biedt, wordt door de titel duidelijk aangegeven en daarbij 
heeft zij zich grondig georienteerd ten aanzien van gedrukte bronnen (met 
name ook periodieken) en secundaire literatuur. De in de bronnenlijst 
vermelde archivalia zijn praktisch alien in het Algemeen Rijksarchief te Den 
Haag gevonden en betreffen uiteraard de periode 1815 tot 1830. Zonder meer 
mag aangenomen worden dat deze beperking meer zegt over de toegankelijk-
heid van de desbetreffende archivaha voor de periode na 1830 dan over de 
speurzin van de schrijfster. 

Hoe grondig mevrouw Schepers ook de institutionele en legale geschiedenis 
van de medische professie(s) in Belgie gedurende de vorige eeuw beschrijft, 
toch laat het boek na lezing een onbevredigende indruk achter. En dat ligt 
mijns inziens vooral aan de opzet. Er wordt namelijk in het begin een 
sociologisch uitgangspunt ingenomen en vervolgens wordt de klassieke 
historische methode, namelijk chronologisch-narratief, gevolgd. De sociolo-
gische vraagstelling luidt: voldoet de ontwikkeling van het medische beroep 
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— binnen de gegeven ruimtelijke en tijdelijke begrenzing — aan een 
professionalisatie-model? Hoewel de schrijfster vrijwel onmiddellijk een 
zekere distantie van deze vraag (zie p. 10) inneemt, toch heeft het uitgangs
punt zijn stempel op de studie gedrukt. Aan het geschiedverhaal ontbreekt het 
synthetische element. Pas in de laatste paragraaf komt de schrijfster aan 
rekenschap toe (p.232) en dan moet zij dan ook tot de conclusie komen dat 
"de maatschappelijke positie van de medische professie niet door een 
automatisch proces tot stand kwam", maar dat vele interne en externe 
factoren de institutionele en legale ontwikkeling van de geneeskunde 
gedurende de 19e eeuw hebben bepaald. Hoeveel zou deze studie aan waarde 
gewonnen hebben wanneer de schrijfster deze voor de hand liggende 
conclusie van tevoren had getrokken en haar onderzoek had gericht op de 
analyse van de verschillende factoren. 
En dan dringt zich onmiddellijk de vraag op: is 'professionalisering' — hoe 
men dat concept dan ook nader wil definieren — wel een van de meest 
wezenlijke elementen van de ontwikkeling van de geneeskunst in de 
negentiende eeuw zowel in Belgie als ook elders? Beantwoordt men deze vraag 
bevestigend dan miskent men mijns inziens de autonomic, de macht en de 
legitimatie die de medici in de achttiende eeuw al op lokaal — d.w.z. stedelijk 
— niveau hadden verworven. De Franse c.q. Bataafse revolutie maakte in 
Belgie en Nederland een abrupt einde aan deze constellatie. Het streven naar 
herovering van de positie die men tevoren op lokaal niveau bezette, maar nu 
in nationaal verband is slechts een van de elementen die de geschiedenis van 
de medische beroepen in de vorige eeuw 'kleurt'. En daarin is men maar ten 
dele geslaagd .... 

J.K. van der Korst 

J. Schuller tot Peursum-Meijer en W.R.H. Koops, ed., Petrus Camper (1722-
1789): onderzoeker van nature [publicatie bij een tentoonstelling in het 
Universiteitsmuseum Groningen, gehouden van 28 april tot 26 augustus 
1989] (Groningen: Universiteitsmuseum, 1989; ISBN 90-367-0153-8) 148 
p., ill. 

Ter gelegenheid van de tweehonderdste sterfdag van Petrus Camper (1722-
1789), die gedurende tien jaar de leerstoel geneeskunde aan de Universiteit 
van Groningen bekleedde, heeft het Gronings Universiteitsmuseum zowel 
een herdenking als een tentoonstelling georganiseerd. De herdenking vond 27 
april 1989 plaats. De kleine, informatieve tentoonstelling gaf aan de hand van 
voorwerpen, boeken en schetsen een beeld van de veelzijdigheid van Petrus 
Camper. Bij de tentoonstelling is een publikatie verschenen, die uit twee delen 
bestaat: een twaalftal goed leesbare wetenschappelijke artikelen dat Petrus 
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Camper van verschillende kanten belicht en een catalogus van de tentoon-
gestelde voorwerpen. De reeks artikelen heeft tot doel de nieuwste inzichten 
omtrent het werk van Camper bijeen te brengen. 
Naast een beschrijving van het leven van Camper, geven de eerste drie 
artikelen een beeld van zijn wetenschappelijke, religieuze en politieke 
activiteiten. In deze uitvoerige introductie komt Camper als een zeer 
veelzijdig man naar voren. De volgende negen artikelen vormen de kern van 
de publikatie. Ze weerspiegelen te zamen de brede interesse van Camper en 
volgen de thema's van de tentoonstelling: de kunsten, heelkunde, verlos-
kunde, natuurlijke historic der dieren, antropologie, paleontologie, minera-
logie en hunebedden. Geneeskunde en zoologie waren zijn voornaamste 
interessegebieden. Afgesloten wordt met de bewerking van een handschrift 
uit 1857 van Joost Hiddes Halbertsma over de familie Camper, dat in de 
Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden berust. Het tweede deel van de 
pubHkatie, de catalogus van de tentoonstelling, bevat een zeer volledige lijst 
(titel, datering, formaat en herkomst) van de 182 tentoongestelde voor
werpen. 

Slechts twee van de bijdragen (over de paleontologische collectie en over de 
mineralogische collectie) belichten Camper expliciet als verzamelaar. De 
verzameling van Camper, die vooral als studiecollectie bedoeld was, bestreek 
de terreinen van zijn veelzijdige wetenschappelijke interesse. Zijn zoon 
Adriaan breidde de verzamehng uit. Na diens dood is in 1820 het zogenaamde 
Museum Camperianum door de Universiteit van Groningen aangekocht. In 
later jaren zijn de afzonderlijke coUecties bij verschillende instituten onder-
gebracht en helaas voor een deel verloren gegaan. 
In de catalogus uit 1938 behorend bij een tentoonstelling ter herdenking van 
de ISOste sterfdag van Petrus Camper is van de toen bewaard gebleven 
voorwerpen een overzicht opgenomen. Het had — 50 jaar later — voor de 
hand gelegen naast de recente wetenschappelijke inzichten over het werk van 
Camper een overzicht aan te treffen van de nu nog bewaard gebleven 
voorwerpen. Juist van een museum mag dit verwacht worden. Wel is 
opgenomen de Index Musei, Petrus' lijst van zijn verzameling fossielen en 
mineralen. Daarbij wordt aangegeven dat een groot deel van de paleontolo
gische verzameling verloren is gegaan en dat de mineralogische collectie 
nagenoeg geheel bewaard gebleven is. Of de rest van zijn verzameling, onder 
meer bestaande uit (pathologisch-) anatomische preparaten en verloskundig 
instrumentarium, bewaard dan wel verloren gegaan is, wordt helaas in het 
midden gelaten. Daar komt nog bij dat men bij de opzet van de tentoon
stelling door ruimtegebrek helaas genoodzaakt was een scherpe selectie uit de 
beschikbare voorwerpen te maken, waarbij de keus veelal op materiaal van 
kleiner formaat is gevallen. 
Het merendeel van de tentoongestelde voorwerpen is helaas niet in de 
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spaarzaam geiUustreerde bundel afgebeeld, hetgeen eveneens een gemis is. Als 
publikatie bij de — geslaagde — tentoonstelling over Camper verwachtte ik 
een aantrekkelijke en toegankelijke catalogus als "souvenir". Deze overigens 
zeer interessante wetenschappelijke pubHkatie komt hieraan uiteraard niet 
tegemoet. 

Monica Benjaminse 

H.J. Drossaart Lulofs en E.L.J. Poortman, NicolausDamascenus De Plantis. 
Five Translations. (Aristoteles Semitico-Latinus. Verhandelingen der Ko-
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. 
Nieuwe Reeks, deel 139; Amsterdam etc.: North Holland Publishing 
Company, 1989; ISBN 0-444-85703-6) XIV, 732 p. 

De tekstgeschiedenis van het Plantenboek dat Nicolaus Damascenus in de 
eerste eeuw van onze jaartelling schreef, is buitengewoon ingewikkeld. 
Nicolaus baseerde zijn werk op de sindsdien verloren gegane geschriften van 
Aristoteles over planten en op het werk van Aristoteles' leerling Theophras-
tus, wiens boek over planten wel bewaard gebleven is. De oorspronkelijke 
tekst van Nicolaus, die in het Grieks geschreven was, is ook verloren gegaan. 
Bewaard gebleven zijn een aantal fragmenten van de Syrische vertaling van de 
tekst, een Arabische vertaling van de complete Syrische versie (9e eeuw), een 
naar het Arabisch gemaakte Latijnse vertaHng (ca. 1200), een naar het 
Arabisch gemaakte Hebreeuwse vertaHng (14e eeuw), plus een Hebreeuwse 
vertaling van een samenvatting van de Arabische tekst (13e eeuw); en, dat is 
het merkwaardigste van alles, een Griekse vertaling van de Latijnse versie, 
gemaakt ca. 1300 door een Byzantijn die het werk voor een oorspronkelijke 
tekst van Aristoteles aanzag. Deze Griekse tekst werd later door huma-
nistische geleerden weer in het Latijn vertaald en in de 16e eeuw gedrukt, en 
werd ook toen soms voor een oorspronkelijke tekst van Aristoteles gehouden. 
Het indrukwekkende boek van Drossaart Lulofs en Poortman biedt ons een 
editie van alle teksten van deze gecompliceerde overlevering (uitgezonderd de 
humanistenvertaling). De teksten die tot de Semitische tak van de traditie 
behoren — de Syrische, Arabische en Hebreeuwse, deze laatste inclusief 
enkele fragmentarische tekstgetuigen — werden door Drossaart Lulofs 
uitgegeven, de Latijnse en Griekse (inclusief scholia) door Poortman. De 
Arabische vertaling werd al eerder gepubliceerd, maar de nu verschenen editie 
maakt gebruik van zeer veel nieuw ontdekt Arabisch handschriftenmateriaal; 
daarnaast staat de diepgaande kennis die Drossaart Lulofs bezit van de 
andere onderdelen van de teksttraditie borg voor de grote mate van 
verbetering die deze editie van de Arabische tekst inhoudt ten opzichte van de 
vorige. Ook de Latijnse vertaling (van Alfred van Sareshel) werd eerder 
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uitgegeven, tweemaal zelfs, en bovendien in het Engels vertaald door E.S. 
Forster in deel V van zijn The Works of Aristotle translated into English. Ook 
hier geldt echter dat nieuw ontdekt tekstmateriaal de editie waardevol maakt. 
Een werk als dit maakt op het eerste gezicht de indruk een boek te zijn dat 
slechts voor een kleine kring van specialisten van belang is. Dat geldt 
inderdaad waar het de technische kant van de tekstoverlevering betreft; 
slechts weinigen zijn in staat de details daarvan op waarde te schatten. Het 
belang van het blootleggen van de wisselvalligheden die een tekst als deze 
tijdens het overleveringsproces heeft ondergaan ligt echter ook nog ergens 
anders, namelijk op het gebied van de geschiedenis van filosofie en 
wetenschap. Wil men immers een juiste inschatting maken van de invloed die 
bepaalde geleerden van een tekst hebben ondergaan, dan dient men met 
redelijke zekerheid te weten hoe de tekst die zij in handen hadden emit zag; 
anders bestaat het gevaar dat men deze geleerden meningen toeschrijft die 
afwijken van de opvattingen die in de tekst (althans in de tekst zoals wij die 
kennen) worden verwoord, terwijl zij in feite slechts een corrupte tekst volgen. 
Een goed voorbeeld is het geval dat beschreven wordt op pag. 11 van het boek: 
banj {Hyoscamus niger, bilzenkruid) verandert in labakh {Mimusops Schimperi 
Hochst); de woorden lijken in het Arabisch schrift veel op elkaar. Een fraai 
voorbeeld uit een andere teksttraditie (Avicenna's Canon en zijn commentaar 
op Aristoteles' De Animalibus) geeft Weisser: over de houding waarin een kind 
ter wereld komt zegt Avicenna dat het "de nek gebogen heeft" (Arabisch: 
wa-huwa rakin 'unuqihi), wat door de Latijnse vertaler gelezen werd als 
wa-huwa rakib 'aqbayhi, "het rijdt op zijn hielen" — deze raadselachtige 
uitspraak werd door de middeleeuwse Europese geleerden in die zin 
geinterpreteerd dat het kind met zijn voetjes naar voren ter wereld kwam 
(Ursula Weisser, "Antike Zeugungstheorien im islamische Kulturkreis", in 
Zimmermann en Craemer-Ruegenberg, Orientalische Kultur und europdisches 
Mittelalter (Berlijn, New York, 1985) 326). 

Voor degenen voor wie juist dit aspect van de tekstoverlevering interessant is 
rijst al snel de vraag of deze editie ook vertalingen bevat. Dat is gedeeltelijk 
het geval: de Syrische en de Arabische versies, en alle Hebreeuwse tekst
getuigen met uitzondering van de complete Hebreeuwse vertaling zijn 
voorzien van een Engelse vertaling. Dat de Latijnse versie niet voorzien is van 
een vertaling is minder bezwaarlijk als men bedenkt dat a) er al een Engelse 
vertaling van de tekst bestond (zie boven), b) degenen die zich voor deze tekst 
interesseren vrijwel altijd Latijn zuilen kennen (het zuilen vermoedelijk in de 
eerste plaats degenen zijn die zich bezighouden met de invloed van deze tekst 
op Albertus Magnus). Een beknopt overzicht van de inhoudelijk meest 
saillante nieuwe lezingen (met Engelse vertaling) die deze editie op grond van 
nieuw tekstmateriaal biedt ten opzichte van de vorige(n) zou nuttig zijn 
geweest ten behoeve van minder filologisch geschoolde geinteresseerden; 
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maar bij de al reusachtige omvang van het boek (732 p.) was het openen van 
dergelijke "gebruikersvriendelijke" extra's misschien niet mogelijk. 
Een punt van verbazing: uit de inleiding van de Latijnse teksteditie wordt niet 
goed duidelijk waarom de Arabische grondtekst van de Latijnse vertaling bij 
de editie niet als tekstgetuige is gebruikt. In de gedetailleerde bespreking van 
de handschriftentraditie in de inleiding (p.491-500) wordt het Arabisch vaak 
geciteerd, maar in het kritisch apparaat van de editie vinden we het niet terug. 
Behalve zeer veel tekstmateriaal (waaronder ook, bijvoorbeeld, zulke teksten 
als die van Ibn at-Tayyib (st.l043 A.D.) over planten) heeft deze editie ook 
veel aanvullende gegevens te bieden. Zo geven de aantekeningen van de 
editeur (Drossaart Lulofs) op de Arabische vertaling een schat aan informatie 
over de complicaties van de tekstconstitutie en -interpretatie, en zijn als 
zodanig onontbeerlijk voor degene die zich op verantwoorde wijze met de 
inhoudelijke aspecten van de tekst wil bezighouden. Ook de mime aandacht 
die in deze uitgave geschonken wordt aan de waarde die het encyclopedische 
werk van de Syrische geleerde Barhebraeus (st.l286) heeft voor de over-
levering van oudere (vaak verloren gegane) teksten verdient waardering; de 
dankzij Barhebraeus bewaard gebleven fragmenten van Nicolaus' De Plantis 
zijn in de editie opgenomen. 

De uitgave kwam tot stand in het kader van het project Aristoteles Semitico-
Latinus, een project onder auspicien van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen dat tot doel heeft de semitische (Syrische, Arabische, 
Hebreeuwse) Aristoteles-vertalingen en de naar de semitische versies gemaak
te middeleeuws Latijnse vertalingen uit te geven. 

Remke Kruk 

P.J.P. Whitehead en M. Boeseman, A portrait of Dutch 17th century Brasil. 
Animals, plants and people by the artists of Johan Maurits of Nassau 
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Verhande
lingen Afd. Natuurkunde, Tweede Reeks, deel 87; Amsterdam enz.: North 
Holland Publishing Company, 1989) 359 p., iU., / 125,—. 

Van 1637 tot 1644 was Johan Maurits van Nassau-Siegen gouverneur-
generaal van 'Nederlands-Brazilie', het noordoostelijke deel van Brazilie dat 
van 1630 tot 1654 door de West-Indische Compagnie werd gekoloniseerd. In 
weerwil van het kortstondige karakter van het Hollandse bewind blijft het 
corpus literatuur over deze episode uit de Nederlandse koloniale geschiedenis 
aanzwellen, vooral door de niet aflatende belangstelling voor de faits et gestes 
van 'Johan Maurits de Braziliaan'. 
Die belangstelling dankt hij, onder veel meer, aan het feit dat hij kosten noch 
moeite heeft gespaard zijn exotische omgeving letterlijk en figuurlijk in kaart 
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te laten brengen. Dit resulteerde in 1648 in de uitgave van de Historia naturalis 
Brasiliae, gebaseerd op gegevens van de medicus Willem Pies (Piso), en de 
astronoom, cartograaf en onderzoeker van de levende natuur Georg Marc-
graf, beiden door Johan Maurits betaald. Daarnaast maakte een aantal 
kunstenaars in Johan Maurits' dienst, onder wie Albert Eckhout en Frans 
Pos, meer dan duizend afbeeldingen van landschappen, dieren, planten en 
mensen in Brazilie. Deze pentekeningen, gouaches, water- en oHeverf-
schilderijen, te zamen een uniek cultuurhistorisch document, bleven onge-
publiceerd, maar vele ervan werden verscheidene malen gekopieerd en kregen 
zo toch een ruimere verspreiding. (Zo werd het platenmateriaal ook gebruikt 
bij de vervaardiging van de beroemde gobelinserie Tenture des Indes.) 
Tot nu toe ontbrak een complete documentatie van de wetenschappelijke en 
artistieke resultaten van de exploraties die Johan Maurits Het verrichten en 
zoals die in de afbeeldingencoUectie werden vastgelegd. Ook over de 
ontstaansgeschiedenis van de platen en over hun relatie tot de houtsneden in 
de Historia naturalis Brasiliae en de later gemaakte kopieen was nog weinig 
bekend. Het samenstellen van een omvattend overzicht was een tijdlang een 
onmogelijkheid. Het grootste deel van de platen, tot de Tweede Wereldoorlog 
bewaard in de Preussische Staatsbibliothek in Berlijn, bleek na afloop van de 
oorlog 'zoek'. Maar in 1977 kwam de verzameling in Krakow weer boven 
water. Voor Whitehead en Boeseman was dit de aanleiding het genoemde 
documentatiewerk op zich te nemen. 

En men kan niet anders zeggen dan dat zij zich op voorbeeldige wijze van hun 
taak hebben gekweten. De beschrijving van de platen is zorgvuldig, helder, en 
overzichtelijk weergegeven. De relatie tussen originelen en kopieen wordt 
uitvoerig besproken, en elke beschrijving is voorzien van deskundig zoo-
logisch, botanisch, etnologisch en iconografisch commentaar. Een deel van 
de platen (101 stuks) is afgedrukt. En hoe! Werkelijk een lust voor het oog. 
Het boek is trouwens in zijn geheel prachtig uitgegeven; het is wat dit betreft 
zijn prijs volledig waard. 
Whitehead en Boeseman richten zich in hun werk met name op zoologische en 
botanische taxonomen, etnografen en kunsthistorici. Aan dit rijtje kunnen, 
behalve koffietafelboekenaficionado's, ook wetenschapshistorici, meer in het 
bijzonder biologiehistorici, worden toegevoegd. Maar dat wil niet zeggen dat 
het hier om een wetenschapshistorisch werk gaat. Eerder staat het boek in de 
biohistorische traditie waartoe ook de recent verschenen, met evenveel 
karakteristieke zorg geredigeerde en uitgegeven proefschriften van Rook-
maker over de exploratie van Afrika en van Heniger over de Oost-Indische 
Hortus Malabaricus behoren. Voor biologiehistorische studies, waarin — kort 
gezegd — de vraag naar de betekenis van het koloniale natuuronderzoek voor 
de ontwikkeling van de levenswetenschappen centraal moet staan, vormen dit 
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soort werken wel de onmisbare steigers. 
Maar waar blijven toch de historici die het gebouw zelf willen optrekken? 

B. Theunissen 

C. Louise Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme. Avec sommaire et 
table des matieres en frangais. bezorgd en van aanvullende bibliografie 
voorzien door Th. Verbeek (Utrecht: HES Publishers/uitgevers bv, 1989: 
ISBN 90-6194-237-3) xxiu + 743 p., / 99,50. 

De heruitgave van dit uit 1954 daterend werk kan enkel met grote vreugde 
worden verwelkomd. Voor de zeventiende-eeuwse cultuurgeschiedenis van 
Nederland heeft het voldoende zijn waarde bewezen in het onderzoek naar de 
invloed van Descartes, "de kleine kittelorige Fransman", op het geestesleven 
in de Republiek. Vooral zal men het boek graag ter hand nemen omwille van 
het schier onuitputtelijke en zeer diverse bronnenmateriaal dat op een 
ogenschijnlijk weinig gestructureerde, maar boeiende en onderhoudende 
wijze door de auteur is gepresenteerd. Naast analytische paragrafen over 
theologische en filosofische kwesties, kan men zo bijvoorbeeld ook lezen over 
de cartesiaans-medische propaganda voor thee, koffie, warme chocola en 
pijptabak; over "cartesiaanse" verzen van Constantijn Huygens en Vondel; 
en over "hoe H.J. De Vleeschauwer in 1942 zijn Geulincx-interpretatie 
wijzigde om bij de nazi's in het gevlij te komen" (p. 156). Er zal wel geen 
historische bibliotheek zijn die Nederlands cartesianisme niet in de rekken 
heeft staan, maar weinig historici zuilen de verleiding kunnen weerstaan om 
dit volumineuze kleinood zelf in huis te halen. 

G. Vanpaemel 


