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BOEKBESPREKINGEN 

H.L. Houtzager, red.. Reinier de Graaf 1641 - 1673. 
In sijn leven Nauwkeurig Ontleder en gelukkig Ge
neesheer tot Delft. Bundel opstellen, verschenen bij 
gelegenheid van de herdenking van de 350ste 
geboortedag van Reinier de Graaf (Rotterdam: 
Erasmus Publishing, 1991; ISBN 90-5235-021-3; 
serie-uitgave van de Stichting Historiae Medicinae 
nr. 4), 84 p., ill, fl. 35,00. 

Dit boekje bevat vier uitgewerkte hoofdstukken 
van de vijf voordrachten gehouden op de bijeen
komst van het Genootschap voor Geschiedenis der 
Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen 
en Techniek (GeWiNa) in het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis te Delft op 2 november 1991 ter her
denking van de 350ste geboortedag van Reinier de 
Graaf Het eerste hoofdstuk bevat een uitvoerige be
schrijving van de hand van de gemeente-archivaris 
van Delft, A.J.H. Rozemond, over 'De toestand in 
de wereld van 1667 tot 1673'. In die zes jaren was 
Reinier de Graaf als medicus practicus en als 
onderzoeker in Delft gevestigd. Over De Graaf zelf 
wordt weinig vermeld, wel veel over de stad Delft 
en vooral veel over haar bestuur in die roerige 
jaren. Het jaar 1672 werd immers betiteld als het 
rampjaar voor de Republiek. Op zich is dit interes
sante leesstof maar zij neemt wel een wat oneven
redig grote plaats in het geheel in. L.C. Palm gaat 
in een kort en helder hoofdstuk in op De Graafs 
invloed op zijn stadgenoot Van Leeuwenhoek. De 
Graaf heeft Van Leeuwenhoek bewogen contact op 
te nemen met de Royal Society in Londen. Belang
wekkend zijn Palms ideeën over de culturele 
klimaatverschillen tussen Amsterdam, Leiden en 
Delft en hun mogelijke invloed op het wetenschap
pelijk werk in die drie steden. Het 'Experimenteel 
geneeskundig onderzoek in ons land ten tijde van 
Reinier de Graaf is het onderwerp dat door H.L. 
Houtzager is bewerkt. Vooral de situatie in de uni
versiteitsstad Leiden en die onder Frans de Ie Boë 
Sylvius (De Graafs belangrijkste leermeester) wordt 
belicht en vergeleken met hel werk en de werkom
standigheden in Delft. Als laatste schrijft H.A.M. 
Snelders over 'Reinier de Graaf en de iatrochemie'. 
Deze bijdrage behandelt voornamelijk de iatroche
mie vanaf Paracelsus via Van Helmont en vooral 
Sylvius tot Boerhaave. Reinier de Graafs beroemde 
experiment ter verkrijging van het zuivere pancreas-
sap, waarvan hij door het te proeven wilde vast

stellen of het zuur of alkalisch was, speelt slechts 
een bescheiden rol in het betoog. Het is jammer 
dat de vijfde voordracht, waarin M.J. van Lieburg 
onder andere een beschouwing gaf over de drie 
verschillende uitgaven van De Graafs proefschrift 
en de grote onderlinge verschillen daartussen, niet 
is opgenomen. De laatste uitgave behandelt allerlei 
ziekten, vooral koortsen, die De Graaf in verband 
bracht met het pancreas. Ongeveer twintig jaar 
geleden, in 1973, gaf G.A, Lindeboom ter gelegen
heid van het feit dat De Graaf drie eeuwen tevoren 
overleden was, een boekje uit met de titel Reinier 
de Graaf leven en werken, waarin hij poogde het 
gehele wetenschappelijke werk van deze medicus-
onderzoeker te benaderen. Sindsdien is bijna niets 
over Reinier de Graaf gepubliceerd. Het is jammer 
dat de herdenking in 1991 niet tijdig is aangegrepen 
om een reeks bijdragen te verkrijgen die een wat 
nieuwere en meer diepgaande kijk op Reinier de 
Graaf zouden hebben gegeven dan dit wat oneven
wichtig opgezette en uitgewerkte, hoewel goed 
leesbare, boekje. Het had dan een betere aanvulling 
kunnen worden op het eerdere werk van Linde
boom. 

P.I. Kuijjer 

A. Querido, De binnenkant van de geneeskunde. 
Een autobiografie opgetekend in samenwerking 
met Jacky Bax en Ruud Overdijk (Amsterdam: 
Meulenhoff, 1990; ISBN 90-290-9579-2), 282 p., 
ill., fl. 49,50 
F. Jacob, Beeld van binnen (Amsterdam: G.A. van 
Oorschot, 1989; ISBN 90-282-0684-1), 353 p., 
fl. 49,00. (Oorspronkelijke titel: La statue intérieure 
(Parijs, 1987). Vertaling: Marianne Kaas). 

In 1987 verscheen in Parijs een opmerkelijke bio
grafie, die reeds in 1989 in een Nederlandse ver
taling onder de aandacht van het publiek kwam. 
Een jaar later verscheen eveneens een uitzonderlijk 
levensverhaal, geschreven door een Nederlands 
tijd- en vakgenoot. Beide auteurs waren weten
schappelijke onderzoekers, beiden hebben gewerkt 
in het Institut Pasteur in Parijs onder de bezielen
de leiding van André Lwoff. Zij komen beiden uit 
Joodse gezinnen, en zij hebben de Tweede Wereld
oorlog met alle ellende doorleefd. Ook de titels van 
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hun biografieën hebben iets wezenlijks gemeen, 
het begrip 'binnenkant'. Beeld van binnen (la sta
tue intérieure) is de titel van de autobiografie van 
Fran(;ois Jacob. Andries Querido koos voor De 
binnenkant van de Geneeskunde. Querido is acht 
jaar ouder dan zijn Franse collega, die in 1920 in 
Nancy werd geboren. Hij moest zijn onderzoek bij 
André Lwoff afbreken in 1938, Jacob vond uitein
delijk in 1952 in het instituut zijn bestemming. 
Er zijn opmerkelijke overeenkomsten in de wijze, 
waarop zij hun levenservaringen hebben beleefd 
en verwerkt. Er zijn ook opmerkelijke verschillen; 
uiteraard in hun beider levensloop, maar ook in 
hun karakter. Jacob richt zich primair op zijn in
nerlijk beeld, het skelet van zijn karakter dat door 
zijn leven is gemodelleerd en dat hij heeft getracht 
te polijsten. Querido richt zich op zijn belevenissen. 
Zijn daaruit voortvloeiend inzicht in hetgeen er in 
de geneeskunde in de laatste zestig jaar is gebeurd, 
wordt kritisch onderworpen aan zijn oordeel, 
Jacob schrijft welhaast poëtisch, met heftige emo
ties en een aanstekelijk enthousiasme die de lezer 
treffen en verbazen. Ook Querido's boek is vol van 
aanstekelijk enthousiasme, zijn bevlogenheid voor 
wetenschappelijk onderzoek klinkt door de gehele 
tekst. Maar hij is meer afstandelijk dan Jacob. 
Querido had twee secondanten, Jacky Bax en Ruud 
Overdijk. Zij zagen kans om de memoires van 
Querido en zijn daarmede verbonden gedachten-
vlucht te ordenen en te leiden. Zij deden dat met 
inachtname van Querido's eigen stijl, en met 
handhaving van de verhaaltrant. Het is Querido 
ten voeten uit, die in de wereld van medisch-
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn 
dikwijls kronkelige levensroute in kaart brengt. 
Met boeiende vergezichten! Maar het 'beeld van 
binnen' blijft buiten beschouwing. Querido is zeer 
terughoudend met zijn persoonlijke gevoelens. 
Zoals Quirien van Kootwijk terecht opmerkt in 
zijn bespreking van De binnenkant der geneeskunde 
in de NRC van 27 oktober 1990: het boek stopt bij 
de voordeur van zijn huis, hij laat niemand onge
vraagd in zijn emotionele leven binnen. Hierdoor 
staat dit boek misschien iets dichter bij de kroniek 
dan het bespiegelende boek van Jacob, het is meer 
didactisch dan literair. Maar dit komt ook overeen 
met de aard van de auteur. 

Andries Querido studeerde van 1929 tot 1937 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Zijn wetenschappelijke verkenningen begonnen 
reeds in 1932, in de kelder van het fv'siologisch-
chemisch laboratorium aan het Jonas Daniel 
Meijerplein. In 1976 waren zij gericht op epidemio
logisch onderzoek van endemisch cretinisme in 
Centraal-Java. In de tussenliggende vier decennia 

werkte Querido in de Verenigde Staten (1936), in 
het Institut Pasteur (1938), in Leiden als assisent 
in opleiding bij W.A. Kuenen op de afdeling Interne 
Geneeskunde (1939), in Boston als researchfellow 
(1949) en ten slotte als hoogleraar endocrinologie 
in Leiden (1950-1980). Vanuit Leiden organiseer
de hij zijn onderzoek in India (1963) en Indonesië 
(1973, 1976). 
Querido was allereerst medicus, maar zozeer behept 
met de drang naar wetenschappelijk onderzoek dat 
de basistheorieën van de geneeskunde hein steeds 
bezig hielden. Het patiënt-gebonden onderzoek 
achtte hij van vooraanstaand belang. Deze overtui
ging speelde mede een rol bij zijn visie op de vorm 
en de inhoud van de op te richten faculteit der 
geneeskunde in Rotterdam. In 1965 was hij door 
de Directeur Generaal van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, Dr.A.J. Piekaar, 
uitgenodigd om voorzitter van dit project te 
worden. In het hoofdstuk 'Een nieuwe Faculteit' 
bespreekt de auteur uitvoerig het tot stand komen 
van deze onderneming, waarin hij veel van zijn 
internationale ervaring op het gebied van onder
zoek en onderwijs kwijt kon. Voorts gaf zijn werk 
in het milieu van een ontwikkelingsland een extra 
impuls aan zijn belangstelling voor de organisatie 
van de gezondheidszorg, vooral na zijn ervaringen 
in Indonesië. Ook na zijn pensionering bleef 
Querido geboeid door deze problematiek. 
Het boek van Jacob is minder overzichtelijk ge
schreven dan Querido's systematisch en duidelijk 
opgetekend werk. De lange periode van de inner
lijke vorming van de wat in zich zelf gekeerde, 
gevoelige student in de geneeskunde neemt twee 
derde gedeelte van zijn boek in beslag. Zijn jeugd, 
zijn oorlogservaringen, zijn verbittering en kritiek 
op het na-oorlogse Franse beleid, zijn uiteindelijk 
besluit om zijn medische studie om te zetten in de 
studie van de biologie worden op meeslepende 
wijze beschreven. Maar pas in de laatste twee 
hoofdstukken trekt Jacob de volle registers van zijn 
wetenschappelijk elan open, als hij entree heeft 
gekregen in het Institut Pasteur. Het meest boeiend 
is zijn beschrijving van de groep wetenschappers 
waarmee hij gaat samenwerken. Hij beschrijft ze 
als een eigenaardig mengsel van superieure weten
schapsbeoefening en nonchalance, van durf en 
routine, van paternalisme en te kort schieten. 
In deze wereld van de microbiologie nam André 
Lwoff de centrale plaats in. Zowel Querido als 
Jacob kenschetsen hun leermeester uitvoerig, en 
hun ervaringen lopen vrijwel parallel. Querido 
heeft Parijs maar node verlaten. Jacob heeft op de 
zolder, 'Ie grenier de 1'lnstitut', zijn bestemming 
gevonden. 
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Samen met Jacques Monod begon hij het onder
zoek op het gebied van het DKA, met alle daarmede 
verbonden strubbelingen en onthullingen. Jacob 
en Monod werden daarmede grondleggers van de 
moleculaire biologie, tegelijk met verscheidene 
Amerikaanse en Duitse onderzoekers. 
Het is een fascinerend en bezeten verslag dat Jacob 
van deze jaren geeft, al is het niet altijd even mak
kelijk te volgen. Hij zou deze ondezoekslijn niet 
meer verlaten, noch de zolder van het Institut 
Pasteur! In 1965 ontvingen André Lwoff, Jacques 
Monod en Frani;ois Jacob de Nobelprijs voor 
Geneeskunde en Fysiologie. 

Deze beide boeken zijn in zekere zin complemen
tair. Beide geven inzicht in de aard van het weten
schappelijk onderzoek. Jacob koos voor de biologie 
als basis, Querido voor de geneeskunde. Beide 
auteurs getuigen van durf en visie. Beide auteurs 
zitten boordevol ideeën. Het zijn stimulerende 
boeken voor een ieder die het domein van de 
wetenschappen wil verkennen. Vooral voor jonge 
verkenners van de levenswetenschappen, die er 
veel van hun gevoelens in zullen terugvinden. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

H. Beukers, A.M. Luyendijk-Elshout, M.E. van 
Opstall & F. Vos, eds., Red-Hair Medicine. Dutch-
Japanese medical relations (Amsterdam/Atlanta, 
GA: Rodopi, 1991; ISBN 90-6203-680-5; Nieuwe 
Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Techniek, nr. 36) 114 p., ill., fl. 40,00. 

In juni 1977 werd in Den Haag 'The Netherlands 
Association for Japanese Studies' opgericht. Doel
stellingen waren het organiseren van lezingen, bij
eenkomsten en symposia en het voorbereiden van 
publikaties over dit onderwerp. Dit boekje is de 
vijfde publikatie van deze vereniging en bevat acht 
bijdragen. Zeven ervan werden in de periode okto
ber 1982 - april 1983 gepresenteerd in het kader 
van een reeks lezingen onder het thema Kömö 
igaku ('Geneeskunde der Roodharigen'). De Kèniö 
igaku-^moAt reikte grofweg van 1649 tot ver in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. De achtste 
bijdrage is een bibliografie van Nederlandse 
auteurs over dit thema. De Japanners noemden de 
Nederlanders Kómè-jin ('Roodharige barbaren') om 
hen te onderscheiden van de Nnnban ('Barbaren 
uit het Zuiden'), de Portugezen en Spanjaarden. 
Onvoorziene omstandigheden hebben tot grote 
vertraging van deze publikatie geleid. 

In het boek worden verschillende aspecten en per
sonen besproken die voor de Japans-Nederlandse 
betrekkingen op het gebied van de geneeskunde 
van belang zijn geweest. Voor het merendeel gaat 
het om de overdracht van westerse kennis naar 
Japan: in dit geval de anatomie, chirurgie, bestrij
ding van pokken door middel van vaccinatie en de 
belangrijke bijdrage die Nederland leverde op het 
gebied van de oogheelkunde in Japan. Met name 
de betekenis van Von Siebold, Baudtiin en Pompe 
van Meerdervoort in de oftalmologie en in de 
Japanse gezondheidszorg in het algemeen wordt 
nader uitgewerkt. Als bijdrage van de Japanse 
geneeskunde aan het Westen wordt alleen de acu
punctuur besproken. 

De eerste bijdrage behandelt de ontwikkeling van 
de geneeskunde in lapan vanaf de vroegste tijden 
tot en met de bijdrage van de Portugezen en Span
jaarden. Zij introduceerden in de zestiende eeuw 
anatomie, chirurgie en andere aspecten van de 
Europese geneeswijze in Japan. Hieruit ontstonden 
de Nanban-ryü geka ('scholen voor de heelkunde 
der zuidelijke Irarbaren'). 
Aan het verblijf van de Nanban kwam een einde in 
1639 door de Japanse politieke beslissing om het 
land van alle buitenlandse invloeden af te sluiten 
(sakokii). Voortaan waren de Nederlanders de 
enige westerlingen in Japan en begon de periode 
van Kèmé-ryü ('school der roodharigen'). Deze 
titel veranderde later in Oranda-ryü ('Hollandse 
school'), of Ranpö ('Hollandse stijl'). De eerst 
bekende vertegenwoordiger van deze richting was 
Gaspar Schambergen wiens onderwijs voortleefde 
in de Kasuparu-ryü ('school van Gaspar'). 
Pompe van Meerdervoort besluit de rij in dit 
boekje met een eigen hoofdstuk. Hij bekleedde in 
Japan drie functies: arts van het in Japan gestatio
neerde detachement van de Koninklijke Neder
landse Marine, gouvernements-geneesheer en 
ambtenaar voor natuurkundige onderzoekingen. 
In Japan leverde hij belangrijke bijdragen op het 
gebied van de pokken-vaccinatie en de oogheel
kunde. Naar het westen toe was hij zeer actief in 
het vergaren van natuurkundige kennis over 
Japan. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut (K.N.M.I.) in De Bih en het Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie in Leiden bewaren beide 
vruchten van zijn onderzoekingen. 
De laatste bijdrage in het boek is een bibliografie, 
zonder inleiding of commentaar, maar in de titel 
staat dat het publikaties van Nederlandse auteurs 
betreft op het gebied van de medische betrekkingen 
tussen lapan en Nederland. De voor deze selectie 
gehanteerde criteria zijn onduidelijk. De oudst 
aangehaalde publikatie dateert uit 1775 en is ano-
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niem. Eerdere bijdragen, bijvoorbeeld de geschrif
ten van Willem ten Rhijne over acupunctuur, het 
branden van moxa en over thee, ontbreken. Het 
meest recente artikel is uit 1984 (H.E. Henkes, 
'Dutch influence on Japanese ophthalmology in 
the 19th century', in Histoire d'Ophthalmologic 
Internationale 3 (1984) 151-164). Is de lezing van 
Henkes (hoofdstuk 6 in dit boek) dus al eerder 
gepubliceerd? Het is jammer dat deze bibliografie 
sinds 1984 niet verder is bijgewerkt. De in 1987 
uitgegeven brieven van de Nederlandse arts K.W. 
Gratama over zijn verblijf in Japan (H. Beukers et 
al., Leraar onder de Japanners) horen bijvoorbeeld 
in dit thema thuis. Daarenboven neemt de samen
steller van deze bibliografie zijn onderwerp wel erg 
ruim. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opname van 
titels als 'The Arima Rebellion and the Conduct of 
Koeckebacker' (van A.C.J. Geerts), of'Lafadio [sic] 
Hearn, Nabetrachtingen en Herinneringen' (van 
H. ten Kate), of'Japanese Students of Mathematics 
at the University of Leiden during the Sakoku 
Period' (van P.W. van der Pas). 
Uit de artikelen komt duidelijk naar voren, dat de 
Nederlandse geneeskundige school in Japan, hoe
wel zeer bescheiden in omvang, een uiterst belang
rijke bijdrage heeft geleverd aan de moderne 
geneeskunde in Japan. Tot aan de Meiji-restauratie 
was de Nederlandse invloed op medicinaal gebied 
de enige westerse invloed. Daarna werd dat anders, 
hoewel Nederlandse medici vooreerst nog zeer 
invloedrijk bleven. Dit boekje zou daarom erg aan 
waarde gewonnen hebben, als er een evaluatie van 
de betekenis van de Nederlandse bijdrage sinds de 
Meiji-restauratie was opgenomen, afgewogen 
tegen de groeiende Duitse invloed die Japan op dit 
gebied in die tijd onderging. Desalniettemin is het 
een informatief en lezenswaardig boekje met veel 
zorgvuldig geëvalueerde informatie over de behan
delde episoden en onderwerpen. 

K.E. Werger-Klein 

Anne C. van Helden, De koudste plek op aarde; 
Kamerlingh Onnes en het lage-tcniperaturenonder-
zoek 1882-1923 (Leiden, 1989; ISBN 90-6292-083-7; 
Mededelingen Museum Boerhaave, 234) 32 p., ill., 
fl. 10,00. 
De 234ste mededeling van het Museum Boerhave 
is een rijk geïllustreerd en fraai uitgevoerd werkje 
geworden, dat uiteen valt in twee delen. 
Het eerste deel bevat een schets van veertig jaar 
lage-temperaturen onderzoek in Leiden en van het 
wetenschappelijke bedrijf dat Kamerlingh Onnes 
in die tijd heeft opgebouwd en geleid. Van Helden 

laat hier de verschillende aspecten die kenmerkend 
waren voor Onnes en zijn laboratorium achtereen
volgens de revue passeren: zijn vaderlandsliefde, 
zijn organisatorische kwaliteiten, het grootschalige 
karakter, de instrumentmakersschool, de school-
vorming, de rol van de theorie van Van der Waals 
enzovoort. Het overzicht levert derhalve een tame
lijk volledig, zij het enigszins fragmentarisch beeld. 
Na deze schets volgt een technische beschrijving 
van het instrumentarium en van de methodes die 
voor het bereiken van de lage temperaturen werden 
aangewend. Hier wordt de lezer een unieke blik in 
de keuken van het cryogeen laboratorium geboden. 
De uiteenlopende eigenschappen van de verschil
lende gassen die in het koelproces werden gebruikt, 
vergden steeds nieuwe aanpassingen van het in
strumentarium, zodat iedere stap van de cascade 
zijn eigen praktische problemen kende. Zonder in 
al te veel detail te treden, worden de karakteristie
ken van de verschillende pompen, condensatoren 
en kookflessen besproken, waarbij uiteraard de 
verbeteringen die Kamerlingh Onnes in de oor
spronkelijke ontwerpen heeft aangebracht worden 
aangegeven. Schematische tekeningen verhelderen 
de uitleg en illustreren het geheel. 
Naast deze tekeningen zijn er veel foto's opgeno
men die, behalve de verplichte portretten van onze 
nationale helden en afbeeldingen van de belang
rijkste instrumenten, enkele complete zaalvullende 
koel-installaties laten zien. Deze tonen een angst
aanjagende wereld van snorrende aandrijtlianden, 
vliegwielen, gietijzeren pompen, sissende ventielen, 
gaszakken, aanjagers en liquefactoren in een wir
war van kranen, manometers, veiligheidskleppen 
en aan- en afvoerleidingen. De foto's dienen niet 
alleen als verfraaiing van het boekje, maar onder
steunen het in de tekst geschetste beeld van de 
gecompliceerdheid van het Leidse onderzoek. 
De koudste plek op aarde is een geslaagde introduc
tie tot het cryogeen onderzoek in Leiden, waarbij 
vooral de uitleg van de meettechnieken met de bij
behorende instrumenten de aandacht verdient. 

H.G. Heijmans 

K.S. Grooss, Cornelis Solingen. Een zeventiende 
eeuwse chirurgijn en zijn instrumenten (Leiden: 
1990; ISBN 90-6292-086-1; Mededelingen 
Mu.seum Boerhaave, 237) 32 p., ill., fl. 10,00. 

Nadat op 23 maart de chirurgijn Cornelis Solingen 
op 45-jarige leeftijd was overleden, bleek deze zijn 
collectie chirurgische instrumenten aan de Leidse 
universiteit te hebben nagelaten. In de vorige eeuw 
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werd deze overgedragen aan de heelkundigen van 
aanvankelijk het Nosocomium, later het Acade
misch Ziekenhuis. De verzameling geldt als een 
kostbare bron van informatie, niet alleen wat 
betreft de zeventiende-eeuwse instrumentmakers
kunst, maar ook over de wijze waarop de chirur
gijns te werk gingen. In verhandelingen daarover 
zal het Solingen-instrumentarium dan ook zelden 
onvermeld blijven. 
Minstens zo belangrijk als het instrumentarium 
zijn in dit opzicht de geschriften van Solingen zelf, 
waaronder de Manuale Operatien der Chirurgie 
(Amsterdam, 1684) en Alle de Medicinale en 
Chirugicale Werken (Amsterdam, 1698; Duitse 
vertaling: Wittenberg, 1712). Het weinig vertrou
wenwekkend taalgebruik ten spijt (Solingen was 
niet bepaald een literair stilist), blijkt de auteur een 
vastberaden oordeel te bezitten over hoe heelkunde 
in haar werk diende te gaan. Een grondige anato
mische en theoretische kennis ziet hij als een eerste 
vereiste voor chirurgijns, medicinae doctores en 
vroedvrouwen (-meesters). Daarnaast acht hij niet 
alleen materiaalkennis een noodzaak voor de be
ginnende en praktizerende heelkundige, doch ook 
de bekwaamheid diens instrumenten zelf te ver
vaardigen, opdat zij niet zouden zijn aangewezen 
op 'die verfoeilyke Instrumente van de Neuren-
bergsche Dozynwerkers (het massaproduct, W.V.), 
sonder eenige hoognoodige proporties, waervan sy 
luyde geen kennisse hebbende, die soo lomp met 
hoeke, winkels en onnutte vercielsels zyn t'same 
gelast, of gebraden uyt quaed yser of grof en broos 
stael, om de goedkoops wille gemaeckt'. Op zijn 
minst moest de chirurgijn, volgens Solingen, over 
zoveel tekentalent beschikken, dat deze in staat 
was 'een Smit of andere Werckman syn meening 
en inventie te doen verstaen ...' 
Inderdaad blijken de instrumenten van Solingen 
zelf geheel volgens de beginselen van eenvoud en 
praktische toepasbaarheid gemaakt te zijn, veelal 
toegespitst op de chirurgische procedure in kwestie, 
waarin zij soms meerdere functies hadden teneinde 
operatietijd te besparen. Gladgepolijst gereedschap, 
uit edelstaal vervaardigd en zonder versiersels, 
voorkwam roest- en vuilaanslag. 
Inmiddels heeft zich een ander probleem voorge
daan. Door latere aankopen van chirurgisch 
gereedschap door degenen die over Solingens in
strumentarium mochten beschikken en de vaak 
onduidelijke omschrijvingen in oude inventaris
lijsten, werd het allengs lastiger alsnog uit te 
maken welke stukken daaruit nu eigenlijk nog van 
Solingen afkomstig waren. Toch was de oplossing 
van dit probleem niet al te moeilijk. Het is de ver
dienste van Grooss dat hij 32 originalia heeft 

weten te identificeren, zowel aan de hand van de 
Manuale Operatien als van de daarin afgebeelde 
instrumentmakerstekens op het gereedschap zelf 
Deze koppeling zou niet alleen een beter begrip 
geven van de operatief-technische details die 
Solingen in zijn geschriften schetst, maar ook van 
de daarbij gebruikte chirurgische instrumenten die 
helaas niet meer bewaard zijn gebleven. Behalve 
van Solingens onconventionele leven wordt door 
de auteur van alle aan deze toegeschreven instru
menten een duidelijke beschrijving gegeven in het 
kenmerkende formaat van de Museum Boerhaave 
'Mededelingen', in dit geval nr. 237. Aanbevolen 
aan een ieder die zich interesseert voor de heel
kunde van voor de negentiende eeuw. 

W. Veltheer 

MUSEUM BOERHAAVE; NEDERLANDS
TALIGE REEKS BROCHURES. 

1. Museum Boerhaave (Leiden, 1991; ISBN 90-
6292-089-6; Mededeling/Museum Boerhaave; 240), 
96 p., ill. 

2. Christiaan Huygens, 1629-1695 (Leiden; 1988; 
ISBN 90-6292-073-X; Med. MB 197), 40 p., ill. 

3. Balans van een eeuw. Natuurwetenschappen en 
geneeskunde in Nederland in de I9e eeuw (Leiden, 
1985; ISBN 90-6292-069-1; Med. MB 220), 35 p., ill. 

4. Klein-kijkerij. Microscopen en microscopistcn in 
Nederland tot het begin van de I9e eeuw (Leiden, 
1988; ISBN 90-6292-075-6; Med. MB 226), 32 p., ill. 

5. De inwendige mens (Leiden, 1989; ISBN 90-
6292-076-4; Med. MB 227), 32 p., ill. 

6. Van vernuftelingen en professoren. Nederland en 
de natuurwetenschappen rond 1600 (Leiden, 1989; 
ISBN 90-6292-079-9; Med. MB 230), 32 p., ill. 

7. Newtons erfenis. Nederland, de rmtuurweten-
schappen en de Verlichting (Leiden, 1989; ISBN 
90-6292-080-2; Med. MB 231), 32 p., ill. 

8. De drie rijken der natuur (Leiden, 1990; ISBN 
90-6292-085-3; Med. MB 236), 32 p., ill. 

Met de verhuizing van de Steenstraat naar het 
Caeciliagasthuis aan de Lange St. Agnietenstraat en 
de daarmee gepaard gaande uitbreiding en herin
richting is het Leidse Rijksmuseum voor Geschie
denis van de Natuurwetenschappen en de Genees
kunde, kortweg Museum Boerhaave, een nieuwe 
fase van zijn bestaan ingegaan. Sinds de heropening 
in maart 1991 - na zes jaar renoveren en drie jaar 
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inrichten - kan iedereen getuige zijn van de indruk
wekkende gedaanteverandering die de presentatie 
van de collecties heeft ondergaan. Het expositie
oppervlak van meer dan 2000 m- betekent een 
vervijh'oudiging ten opzichte van de voormalige 
lokatie. Tegenover de ordening per vakgebied van 
voorheen staat nu een chronologische opzet, waar
door de historische context van het getoonde beter 
tot uiting wordt gebracht. De objecten bestrijken 
een half millennium, verdeeld in drie tijdvakken: 
1500-1750, 1750-1850 en 1850-1975. Elk tijdvak 
krijgt gestalte door middel van een aantal thema's. 
Voor de eerste periode zijn dat bijvoorbeeld de 
Renaissance, de Wetenschappelijke Revolutie, de 
Gouden Eeuw en de beoefening van de empirische 
wetenschappen aan de Leidse universiteit. Op deze 
wijze zijn in totaal 23 zalen gevuld met wetenschaps
historische cultuurschatten van de eerste orde. 
Voorts is er een 'doe'-ruimte met nagebouwde 
achttiende-eeuwse toestellen op het gebied van de 
mechanica, dienende ter lering en vermaak, en een 
zaal voor wisseltentoonstellingen. Een ander wis
selend element zijn de 'kiosken' die in tal van zalen 
staan opgesteld. 

Voor de bezoeker die vreest verpletterd te worden 
onder deze rijkdom is een aparte, snelle route langs 
de 'hoogtepunten' uitgezet, zodat hij door de bomen 
het bos enigszins kan blijven zien. Degenen echter 
met een grotere inzet worden op tal van manieren 
in staat gesteld hun weg te vinden. De expositie
teksten bestaan uit beknopte zaalpapieren die het 
thema introduceren en zeer beknopte vitrinebord
jes voor de objecten. Daarnaast zijn er loopwijzers 
die als gids dienen voor gedeeltes van de totale 
route, boekjes die wetenschaps-historische achter
grondinformatie bieden (bovenstaande titels 2-7), 
beschrijvende deelcatalogi en een introductie
brochure met ruim veertig afl:)eeldingen van top-
voorwerpen (nr.1). Door de prachtige kleurenfoto's 
is deze brochure zonder meer een lust voor het 
oog, zoals bijvoorbeeld ook de kleurkaternen in 
Christie's veilingcalalogi dat zijn. Alle platen gaan 
vergezeld van korte en heldere toelichtingen en 
enkele zwart-wit illustraties die de tekst goed on
dersteunen. Niet alleen door de vormgeving maar 
ook door de inhoud biedt dit boekje een voortref
felijke en hoge verwachtingen scheppende eerste 
kennismaking met de collectie en het museum. 
Het omslag is benut voor plattegronden, waarop 
de stukken te traceren zijn. Opgenomen zijn onder 
meer een microscoop van Van Leeuwenhoek, het 
planetarium 'De Leidse Sphaera', Van Musschen-
broeks pyrometer, microscopische preparaten van 
Abraham Ypelaar, een samengestelde microscoop 
van Van Deijl, de heliumliquefactor van Kamer

lingh Onnes, een astronomische klok van Hohwü, 
enzovoort. 
Christiaan Huygens en Balans van een eeuw zijn 
oorspronkelijk verschenen als tentoonstellingbege-
leidende publikaties; de overige titels staan los van 
wisselexposities. Alle boekjes hebben een breed 
thema, dat verdeeld over een tiental hoofdstukjes 
wordt behandeld, in een thematische of chronologi
sche ordening. Ze zijn ruim voorzien van illustra
ties, waarbij niet alleen is geput uit de eigen verza
melingen, maar ook uit die van andere musea en 
bibliotheken. Een kleine selectie van relevante wer
ken uit de museumbibliotheek dient ter afsluiting. 
Op deze manier worden bijvoorbeeld in De inwen
dige mens de anatomische atlassen van Andreas 
Vesalius (1543), Goverd Bidloo (1690) en Bernard 
Siegfried Albinus (1747), de spectaculaire maag
operatie die Andreas Grünheide in 1635 onder
ging, de anatomische en pathologische preparaten 
van Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), de 
wasmodellen van Petrus Koning (1787-1834), de 
papier-maché modellen van L.T.J. Auzoux (1797-
1880), de embryologLsche wasmodellen van de 
firma Ziegler (vanaf 1852) en de hersencoupes van 
Gerbrandus Jelgersma (1859-1942) behandeld. 
In deze reeks brengt het Boerhaave-collectief zon
der uitzondering aantrekkelijke en informatieve 
werkjes uit. Ze zijn bedoeld voor een breed publiek 
en beantwoorden stuk voor stuk uitstekend aan dat 
doel. De aanpak maakt in beginsel een onbeperkt 
aantal titels mogelijk; naast de bovenvermelde zijn 
inmiddels dan ook al weer enkele andere versche
nen. De verschillende penvoerders verraden zich 
hooguit in een wat verschillende toonzetting, die 
hier en daar naar mijn smaak wel wat aan de 
extreem luchtige kant is ('De familie Huygens was 
niet van de straat', 'Newton was groot maar de 
profeten zaten in Leiden'). Uiteraard is deze wijze 
van collectie-ontsluiting naar een ruim publiek 
een keuze. De nadruk had bijvoorbeeld ook kunnen 
vallen op de produktie van up-to-date catalogi, in 
welk geval men in de eerste plaats had gewerkt 
voor een weliswaar dankbaar, maar klein publiek. 
Maar het nieuwe Boerhaave wil graag een aan
zienlijk groter bezoekersaantal binnen zijn muren 
zien dan in de oude behuizing het geval was en 
deze beleidsprioriteit bepaalt de profilering zoals 
die onder meer gestalte krijgt in de besproken 
reeks. Het ligt ook in de aard der zaak dat een 
museum de belangstelling voor en de kennis van 
zijn collecties tracht te stimuleren en diepgang te 
geven. Boerhaave is deze weg met overtuiging in
geslagen. 

Marijn van Hoorn 
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