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MEDEDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP 

Op 11 april heeft de voorjaarsvergadering van ons genootschap plaatsgevonden. Bij deze 
gelegenheid zijn vier lezingen gehouden, waarvan de samenvattingen hier zijn opgeno
men. 

CHIRURGIJNS EN TOLKEN IN LAAT ZEVENTIENDE-EEUWS JAPAN 

K.E. Werger-Klein 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw had Japan zich afgezonderd van de buitenwereld. 
Een van de gevolgen was dat de in- en uitvoer van informatie effectief werd gecontroleerd. 
In de uitwisseling van kennis speelden de chirurgijns van de VOC en de Japanse tolken 
een belangrijke rol. De chirurgijns onderwezen de Japanners in chirurgie, anatomie en het 
vervaardigen van westerse geneesmiddelen, terwijl Japanse tolken een beperkte mate van 
feitelijke kennis omtrent Japan overbrachten. Sommige tolken werden leerlingen van de 
chirurgijns. Japanse artsen van daimyo en andere hooggeplaatste regeringsfunctionarissen 
werden bij de chirurgijns in de leer gestuurd. Slechts met hulp van de tolken konden ze 
zich bekwamen in de westerse geneeswijze. Na verloop van tijd wisselden sommige Japanse 
tolken van beroep en werden zelf arts volgens de westerse methode. De tolken hielpen om 
delen uit westerse boeken over anatomie en chirurgie te vertalen. Ze maakten ook eigen 
aantekeningen van de door de chirurgijns gegeven lessen. Deze manuscripten werden in 
sommige gevallen door hen gebruikt om eigen scholen in de westerse geneeswijze te 
stichten. De manuscripten met betrekking tot westerse geneeskunde golden als beroeps
geheimen die hun bezitters bijzonder aanzien verleenden. Hoewel westerse geneeskunde 
alleen op Deshima en tijdens het korte jaarlijkse verblijf van de chirurgijn in Edo geleerd 
kon worden, werd de kennis hieromtrent geleidelijk naar andere delen van het land ver
spreid door de Japanse geneesheren die naar hun landstreek terugkeerden. In de tweede 
helft van de zeventiende eeuw bezaten de tolken een nogal gebrekkige kennis van de 
Nederlandse taal. Het grote aantal door het shogunaat uitgevaardigde restricties vormde 
een belemmering voor een vrije communicatie tussen Japanners en Nederlanders. Het 
gevolg was dat de tolken de westerse medische teksten niet altijd begrepen en ook niet vrij 
waren om vertalingen van westerse boeken over anatomie en chirurgie te publiceren. 
Maar hun manuscripten droegen bij tot een groeiende belangstelling op dit gebied en 
bereidden de weg voor rangaku of HoUandkunde, die in de achttiende eeuw van officiële 
zijde werd aangemoedigd. 

Dat de chirurgijns zo'n belangrijke rol speelden in het overbrengen van kennis van west 
naar oost kwam omdat de Japanners zo begerig waren om van het westen te leren en de 
chirurgijns bereid waren om naar hun beste vermogen te onderwijzen. De rol van de 
chirurgijns in het overbrengen van kennis omtrent Japanse materia medica naar Europa 
was veel bescheidener. Slechts een enkeling had de nodige wetenschappelijke belangstelling 
en vastberadenheid om van de tegei.stribbelende tolken informatie te verzamelen. 
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Desondanks werden in de hier behandelde periode in Europa enkele verhandelingen 
gepubliceerd over zulke voor Europa ongebruikelijke behandelingsmethoden als de acu
punctuur en het branden met moxa. Maar de toepassing van deze behandelingstechnieken 
was in Europa zeer beperkt en werd meer gezien als een curiosum dan als een succesvolle 
nieuwe geneeswijze. 

DE DOODSSTRIJD VAN EEN OUDE TRAFIEK. TECHNISCHE VERNIEUWING EN 
DE NEDERLANDSE LOODWIT-INDUSTRIE, 1750-1870. 

E. Homburg 

Loodwit was tot in de negentiende eeuw het enige dekkende witte pigment dat beschik
baar was. Het werd in Europa op een grote schaal verbruikt. Tot het einde van de achttiende 
eeuw was de Hollandse loodwitindustrie - als belangrijkste partij op de wereldmarkt, maar 
ook in technologisch opzicht - toonaangevend en vormde deze tak van de nijverheid een 
van de voornaamste onderdelen van de toenmalige vaderlandse 'chemische industrie'. De 
loodwitindustrie was een zogenaamde 'trafiek': een industrietak die nauw verbonden was 
met het handelsverkeer, omdat de grondstoffen werden ingevoerd (het lood kwam uit 
Engeland), de bewerking in Holland plaatsvond, en de produkten vervolgens werden 
afgezet op de wereldmarkt. Vanaf de Franse tijd had de Nederlandse loodwitindustrie zeer 
te lijden onder de Engelse, Franse en Duitse concurrentie. Het aantal fabrieken daalde van 
36 in 1800 tot 9 in 1865. 

Loodwit werd reeds in de Oudheid bereid door dunne loden platen in aardewerken potten 
boven azijn te hangen en deze potten weg te zetten in broeiende paardemest. Het zoge
naamde 'Hollandse proces' kenmerkte zich, sinds ca. 1600, door het gebruik van spiraals-
gewijze opgerolde loden platen. Dit was een grote innovatie. Ook na het begin van de 
zeventiende eeuw trachtten de loodwitmakers hun fabricage te verbeteren. Problemen 
waren de grote gezondheidsrisico's voor de arbeiders en de onberekenbare productiere
sultaten, die afhankelijk waren van de kwaliteit van de mest. 

In 1774 ontdekte de Zweed Torbern Bergman dat loodwit een verbinding van loodoxide 
en koolzuur (bekend sinds 1756) was en geen verbinding van lood en azijnzuur, zoals men 
tot dan toe had aangenomen. In Engeland ontstond vanaf 1780, eerst als zijlijn van de 
sodafabricage, een radicaal nieuwe wijze van loodwitbereiding waarbij koolzuur en lood
oxide de grondstoffen vormden en zeezout (of nitraten, of later toch vaak weer acetaten) 
fungeerde als 'katalysator'. Thenard en zijn leerlingen ontwikkelden (1803/1809) een ver
gelijkbaar proces in Frankrijk. 

Vooral tussen 1830 en 1845 hebben ook verschillende Nederlanders (w.o. prof S. Stra-
tingh in 1838) geprobeerd om op basis van deze wetenschappelijke inzichten het verval 
van de Nederlandse loodwitindustrie te stuiten. Het produkt van deze nieuwe methoden 
was (ook in het buitenland) echter inferieur met betrekking tot de dekkracht. De 'weten
schappelijke' bereidingswijze legde het af tegen de, voortdurend incrementele verbeteringen 
doormakende, traditionele methode. Op wetenschap gebaseerde technische innovatie was 

134 



Mededelingen 

in dit geval geen wondermiddel tegen het industriële verval - dat met name economische 
(aanwezigheid van grondstoffen) en handelspolitieke (tolmuren) oorzaken had. Deze 
studie onderstreept dat de culturele dimensie van innovatieprocessen niet over het hoofd 
mag worden gezien. Ondanks de slechte 'performance' bleef de wetenschap op velen een 
grote aantrekkingskracht uitoefenen. (Te verschijnen in het Jaarboek voor de Geschiedenis 
van Bedrijf en techniek 9 (1992)). 

DE SIMPLIFICATIE VAN DE PARAXIALE OPTICA - OVER HET ONTSTAAN VAN 
DE GAUSSISCHE OPTICA IN DE EERSTE HELFT VAN DE 19DE EEUW. 

E.J. Atzema 

Geometrische optica zou kunnen worden gedefinieerd als de studie van de optische ver
schijnselen zonder de vraag naar de natuur van het licht te stellen. Als zodanig kent het 
gebied een lange geschiedenis die teruggaat tot de klassieke oudheid. In de vroege negen
tiende eeuw wordt de geometrische optica tot een deelgebied van de optica naast en onaf
hankelijk van de fysische optica, de studie van de natuur van het licht. Waar de fi'sisclie 
optica zich concentreert op de verklaring van verschijnselen als polarisatie en diffractie, 
ontwikkelt de geometrische optica zich vooral tot een theorie van de werking van optische 
instrumenten. 

Een belangrijk onderdeel van de geometrische optica vormt de zogenaamde paraxiale 
optica, de leer van de vorming van beelden in een rotatie-symmetrisch systeem van lenzen 
met behulp van stralen zeer dicht in de buurt van de optische as. De eerste beginselen van 
dit deelgebied van de optica waren al aan het begin van de zeventiende eeuw door Kepler 
geformuleerd en in de loop van de twee volgende eeuwen had zich de theorie gestaag verder 
ontwikkeld. Aan het einde van de achttiende eeuw bestond er een omvangrijke literatuur 
over de paraxiale optica. Kenmerkend voor deze literatuur was echter de enorme 
omslachtigheid van de berekeningen, waardoor het verkrijgen van een goed overzicht van 
de gehele theorie ernstig bemoeilijkt werd. 

Dit verandert wanneer in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw de theorie 
door de invoering van hulppunten door Piola, Moebius en uiteindelijk Gauss (1841) aan
zienlijk vereenvoudigd wordt. In 1850 is de theorie zelfs zodanig 'getrivialiseerd' dat haar 
resultaten ook buiten wiskundige kring toepassing kunnen vinden. 

In mijn voordracht heb ik dit simplificatie-proces in grote lijnen willen schetsen als voor
beeld van de vele soortgelijke simplificatie-processen die in de vroege negentiende eeuw 
plaatsvonden. In mijn conclusie ben ik tevens kort ingegaan op de feitelijke toepassing 
van de resulterende zogenaamde Gaussische optica, de paraxiale theorie zoals uiteindelijk 
geformuleerd door Gauss, binnen bijvoorbeeld de dioptrica van het oog. 
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MEDISCH INTERNATIONALISME EN DE NEDERLANDSE PARTICIPATIE IN DE 
INTERNATIONALE MEDISCHE CONGRESSEN, 1867-1913. 

G. van Heteren 

In deze lezing stonden enkele spanningen centraal, die werden opgeroepen door het op 
grote schaal ontstaan van internationale structuren in de geneeskunde vooral vanaf de 
tweede helft van de negentiende eeuw. De inleiding van de voordracht handelde meer in 
het algemeen over internationalisatie als noodzakelijk gevolg van de expansie van de wes
terse economie en over de nieuwe vormen van communicatie en egalisatie, die in het kiel
zog hiervan werden geschapen. Hierop volgend werd vooral de vraag aan de orde gesteld 
hoe medici omgingen met de toenemende spanning tussen enerzijds de behoefte om de 
geneeskunde en haar kennis als zo algemeen geldend mogelijk te presenteren, en ander
zijds het bewustzijn, dat door de internationale communicatie alleen maar werd versterkt, 
dat in werkelijkheid allerlei lokale en regionale verschillen tussen geneeskundige kennis en 
praktijken bestonden. Binnen het specifieke kader van de conferentieserie 'de Internatio
nale Medische Congressen', die voor de gehele medische professie vanaf 1867 iedere twee 
jaar in een andere Europese stad werden georganiseerd, werd vervolgens ingegaan op 
enkele Nederlandse overwegingen bij internationalisering. De specifieke vormen waarin 
'nationaal Nederlands' medisch belang werd gedefinieerd en gepresenteerd werd vervolgens 
belicht, en vooral geïllustreerd aan de internationale medische conferentie, die in 1879 in 
Amsterdam werd georganiseerd. Uit de Nederlandse participatie en medisch-culturele 
representatie op deze congressen werden enige conclusies getrokken ten aanzien van het 
(gebrek aan) nationaal karakter van de Nederlandse geneeskunde en professionele organi
satie. 
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Biografische index van Nederlandse 
apothekers tot 1867 

A.I. BIERMAN (red.), 
JVI.J. VAN LiEBURG, 

D.A. WITTOP KONING 

I S B N 9 0 - 5 2 3 5 - 0 3 0 - 2 

Pantaleon reeks nr. 3 

176p. , Hfl. 75 ,00/Bfr . 1550 

(paperback) 

De opkomst van het heilgymnastisch 
beroep in Nederland 

Over zeldzame amjtbieën 
in een kikkerland 

TH. J. TERLOUW 

I S B N 9 0 - 5 2 3 5 - 0 1 8 - 3 

Panta leon reeks nr. 1 

462p . , Hfl. 59,50/Bfr . 1200 

(paperback) 

Vrouw en depressie 

VROUW EN 
DEPRESSIE 

Impressies int de geschwdcnis 
van een citunectie 

Impressies uit de 
geschiedenis 
van een connectie 

M.J. VAN LiEBURG 

ISBN 90-5235-026-4 

93p., Hfl. 27,50/Bfr. 550 

(gebonden) 

Jelle Banga 

(1786-1877). 

Notulist van de 19de-

eeuwse genees- en verlos

kunde in een Friese 

provinciestad 

M.J. VAN LiEBURG 

ISBN 90-5235-020-5 

Pantaleon Cahiers nr. 1 

96p., Hfl. 27,50/Bfr. 550 

(paperback) 

Spiegelbeeld der 
wetenschap. 
Het Genootschap ter 

bevordering van Natuur-, 

Genees-, en Heelkunde 

1790-1990 

K. VAN BERKEL (red.). 

M.J. VAN LtEBURG, 

H.A.M. SNELDERS 

184p., ISBN 90-5235-023-x 

Hfl, 79,50/Bfr. 1500 

(gebonden) 

184p,, ISBN 90-5235-022-1 

Hfl. 59.50/Bfr, 1200 

(paperback) 

NNBGGNnr 40. 

Pantaleon reeks nr. 2 

Reinier de Graaf 

1641-1673. 

In sijn leven Nauivkeurig 

Ontleder en gelukkig 

Geneesheer tot Delft 

H.L. HOUTZAGER (red.) 

ISBN 90-5235-021-3 

Serie-uitgave van de Stichting 

Historia Medicinae nr. 4 

99p., Hfl. 35,00/Bfr, 700 

(paperback) 

w 
EivASMUs P U B L I S H I N G 
Mathenesserlaan ."̂ .̂ 2 
3021 HZ Rotterdam 
Telefoon (010) 4777277 
Teleta.\ (010) 4779580 

v e r k r i j g b a a r v i a uw b o e k h a n d e l 
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Tien jaar Farmaceutisch Historische 
Dagen 1982-1991 

Tien ja«r Farmaceutisdi 
Historisdie Dagen 

19S2-1991 

üaamm A. Bamimi'htsr'i'f 

'^W^ 

HENRIETTE A. BOSMAN-

JELGERSMA (red.) 

ISBN 90-5235-029-9 

56p.. Hfl. 25,00/Bfr. 500 

(paperback) 

De Irritahilitate 
Een onderzoek naar de 
betekenis van het 
irritabiliteitsbegrip in de 
geschiedenis van de 
achttiende-eeuwse 
Nederlandse fysiologie 

G . VAN DER W A A 

ISBN 90-5235-031-0 

Pantaleon reeks nr. 4. NNBGGN nr. 41 

265p., Hfl. 79,50/Bfr. 1600 (paperback) 

Een nuttig en ten sterkste verlangd 
wordend hospitaal 

De geschiedenis van het 
Academisch Ziekenhuis 

^ Utrecht 1817-1992 

M . J . VAN LiEBURG 

ISBN 90-5235-033-7 

48p., Hfl. 17,50/Bfr. 350 

(paperback) 

Biografische index 

van Nederlandse 

apothekers tot 1867 

A.I. BIERMAN (red.), 

M.J. VAN LiEBURG, 

D.A. WITTOP KONING 

ISBN 90-5235-030-2 

Pantaleon reeks nr. 3 

176p., Hfl. 75,00/Bfr. 15,50 

(paperback) 

De opkomst van het 

heilgymnastisch 

beroep in Nederland 

Over zeldzame 

amftbieën in een 

kikkerland 

TH. J, TERLOUW 

ISBN 90-5235-018-3 

Pantaleon reeks nr, 1 

4f)2p., Hfl. 59,50/Bfr. 1200 

(paperback) 

Vrouw en depressie 

Impressies uit de 

geschiedenis van een 

connectie 

M,J. VAN LiEBURG 

ISBN 90-5235-026-4 

93p., Hfl. 27,50/Bfr, 550 

(gebonden) 

w 
E R A S M U S P U B L I S H I N G 

.Mathenesserlaan 332 
,M)21 HZ Rotterdam 
Telefoon (010) 4777277 
Telefax (010) 4779580 

v e r k r i j g b a a r via uw boekhandel 
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Geneeskunde en humanisme 

Geneeskunde en humanisme 
Een inleliccluele biografie van Vteodericus Ulsenius Ie. T46fl-J30S) 

CATRIEN SANTING 

Een intellectuele 
biografie van 
Theodericus Ulsenius 
(c. 1460-1508) 

CATRIEN SANTING 

ISBN 90-5235-034-5 
Pantaleon reeks nr. 5. 
NNBGGN nr. 42 
312p. Hfl. 79,50/ Bfr. 1600 

verkrijgbaar via uw boekhandel 

In voorbereiding 

Sint Franciscus Gasthuis 1892-1992. 
Een eeuw rooms-katholieke ziekenverpleging 

te Rotterdam 
M.J. VAN LiEBURG 

Bibliography of the History of Dutch 
Medicine and Pharmacy 1900-1991 
A.A.G. H.̂ iVl EN M.J. VAN LiEBURG 

Tussen gemenebest en medisch 
beroepsbelang. Drie eeuwen openbare 
gezondheidszorg en medisch beroep in 

Groningen 1500-1800 
F. HUISMAN 

Proceedings of the International 
Congress of the European Association 
of the History of Psychiatry 
L. DE GoEi EN J. VIJSELAAR (red.) 

Pieter van Naaldwijcks 'Twee boeken 
voor paardenliefhebbers' (1631) 
J.B. BERN.S, A. MATHIJSEN EN 

A.C. OOSTERHUIS 

Pijn en balsem, troost en smart. 
Pijn en pijnbeleving in de oudheid 
H.F.J. HORSTMANSHOFF (red.) 

w E R A S M U S P U B L I S H I N G 

Mathenesserlaan 332. 3021 HZ Rotterdam 

Telefoon (ülü) 4777277, Telefax (010) 4779580 



THE DIVINE ORIGIN OF 
THE CRAFT OF THE 

HERBALIST 

Sir E.A. WALLIS BUIXiE 

L'ART MEDICAL 
Hasebroekstraat 9 - 1053 CL Amsterdam 

tel/fax (020) 685 28 47 

"The herb-doctors and physicians of Summer. Baby
lon, Assyria and Egypt have proclaiincd with no un
certain voice that their craft was founded by the 
gods, wht) taught men the curative pro[x-rties of 
water, herbs and plants and oils, and who were them
selves the first practitioners... The divine art wa.s 
carefully and jealously guarded by its recipients, and 
for many generations was preserved by means of 
oral traditions. As s(x>n men learned to write they 
committed the teaching to the clay tables and the roll 
of papynLs. and drew up list of medicinal herbs, and 
these documents constituted the first Herbals. Tlie 
Phamiacopoeia of the present day contains much 
that is derived from the early Oriental Herbals". 

Herdnik van de uitgave 1928 in een oplage van 100 
exemplaren, i 12 pp., 13 platen. Ingenaaid, f 58,— 

Op ver/.oek /.enden wij I) onze catalogie 

met de volgende «mderwerpen: 

Geschiedenis van de Geneeskunde en Farmacie 

Oude en /eld/ame boeken 


