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BOEKBESPREKINGEN 

K. van Berkel (red.), M.J. van Lieburg, H.A.M. 
Snelders, Spiegelbeeld der wetensehap. Het Genoot
schap ter bevordering van Natuur-, Gences- en 
Heelkunde 1790-1990. (Erasmus Publishing: Rotter
dam 1991; ISBN 90-5235-023-X geb., ISBN 90-5235-
022-1 pbk) 184 p., fl. 79,50, fl. 59,50. 

Spiegelbeeld der wetenschap is inmiddels het derde 
gedenkboek gewijd aan het in 1790 te .•\msterdam 
opgerichte 'Genootschap ter bevordering der 
Heelkunde'. C.C. Delprat, algemeen secretaris van 
het Genootschap gedurende de periodes 1896-1913 
en 1923-1925, documenteerde 'De wording en de 
geschiedenis van het Genootschap ter bevordering 
van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam, 
1790-1915' (Amsterdam 1915). De periode 1915-1965 
behandelde A. Kummer in een, qua omvang en 
pretentie, bescheiden 'Vervolg'. K. van Berkel (red.), 
M.]. van Lieburg en H.A.M. Snelders tekenden 
voor het prachtig uitgevoerde gedenkboek bij 
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van 
het eerbiedwaardige Genootschap in 1990. 
Dit trio heeft zich niet tot de nog niet beschreven 
periode 1965-1990 willen beperken. Van Berkel 
geeft in de 'Verantwoording' aan dat een verslag 
over de laatste 25 jaar 'niet boven het niveau van 
een kroniek [zou| uitkomen', terwijl 'de laatste 25 
jaar in de geschiedenis van het Genootschap, 
ondanks alles wat er in dat tijdvak is gebeurd, niet 
de meest enerverende |zijn] geweest'. In beginsel 
heeft Van Berkel met de eerste constatering het 
gelijk aan zijn kant; al had het mij uitdagend geleken 
te beproeven hoever de distantie van de geschied
schrijver op dit moment zou reiken. Nu wordt de 
lezer ieder zicht op het meest recente genootschaps-
leven onthouden. Van Berkels tweede constatering 
blijft dan ook een zaak van goed vertrouwen. 
Spiegelbeeld der wetenschap presenteert twee eeuwen 
genootschapsleven in de vorm van een drieluik. In 
het eerste hoofdstuk spiegelt Van Berkel de belang
rijkste statutaire en institutionele wijzigingen die 
het Genootschap in de loop der tijd heeft door
gemaakt aan de ontwikkeling van natuurweten
schappen, geneeskunde en de organisatie van het 
medisch beroep. Het in 1790 opgerichte 'Genoot
schap ter bevordering van de Heelkunde', werd in 
1840 omgezet in een 'Genootschap ter bevordering 
van Genees- en Heelkunde' en zou in 1870 de 
naam verkrijgen waaronder het ook heden ten 
dage nog bekend is: 'Genootschap ter bevordering 

van Natuur-, Genees- en Heelkunde'. Geïnspireerd 
door de kwaliteit en de organisatie van de Franse 
hoofdstedelijke heelkunde, was het Genootschap 
aanvankelijk opgericht door A. Bonn als een 
emancipatiebeweging van de heelkunde. Onder 
aanvoering van C.B. Tilanus werd het Genoot
schap vervolgens meegezogen in de beweging naar 
eenheid van stand en eenheid van geneeskundige 
wetenschap, om vanuit die laatste overtuiging in 
de statuten van 1870 ook de natuurwetenschappen 
te omhelzen. 

In het tweede hoofdstuk neemt Van Lieburg het 
Genootschap tussen 1790 en 1890, in relatie tot de 
ontwikkeling van genees-, heel- en verloskunde, 
voor zijn rekening. Evenals Delprat, maar veel 
beter gedocumenteerd, schetst Van Lieburg de 
oprichting van het Genootschap tegen het licht 
van de ontwikkelingen binnen de heelkunde in de 
achttiende eeuw. Duidelijk wordt dat onze kennis 
van de doorwerking van de Franse chirurgie in 
achttiende-eeuws Nederland nog steeds hiaten 
vertoont. Ook R.F. van der Sluis' dissertatie 
(Dordrecht 1990) over David van Gesscher, de eerste 
secretaris van het Genootschap ter bevordering der 
Heelkunde, laat wat dat betreft nog vele vragen 
onbeantwoord. Van Lieburg waagt zich voorts aan 
een vakinhoudelijke bespreking van de door het 
Genootschap uitgegeven {Nieuwe of Prijs-) Ver
handelingen. Al krijgt zijn bijdrage daardoor iets 
opsommerigs, het geeft wel een compleet beeld 
van de heelkundige thema's van de late achttiende 
en vroege negentiende eeuw. Kennis hiervan geeft 
meer inzicht in de ontwikkeling van de relatie 
tussen genees- en heelkunde in de eerste helft van 
de negentiende eeuw. En dat is van groot belang 
voor een goed begrip van de ontwikkeling van het 
Genootschap. Vanuit dat perspectief is het jammer 
dat Van Lieburg aan de debatten in de jaren twintig 
over de geschiktheid van sommige kwesties (het 
toedienen van levertraan bij Engelse ziekte en de 
witte pijnlijke zwelling der kraamvrouwen) als 
onderwerp voor een heelkundige prijsvraag, zo 
weinig aandacht besteedt. Ik vraag mij al hoe hij 
deze kwesties zou relateren aan de twee mogelijke 
modellen ('bottom-up' en 'top-down') die hij 
onderscheidt voor de toenadering van genees- en 
heelkunde. 

Snelders stond voor de moeilijke taak de geschie
denis van het Genootschap te behandelen vanaf 
1870, in relatie tot de natuurwetenschappen, die 
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vanaf die datum statutair tot de interessesfeer van 
het Genootschap werden gerekend. Centraal in 
Snelders hoofdstuk staat het Maandblad voor 
Natuurwetenschappen, dat vanaf 1870 tot 1898 door 
het Genootschap werd uitgegeven. Snelders con
stateert dat het Maandblad in het algemeen 'kleine 
onderzoekingen' bevat 'van detaillistische aard'. 
Dat maakt zijn hoofdstuk moeilijk leesbaar, al doet 
hij moeite enige hoofdlijnen door het materiaal te 
trekken, bijvoorbeeld door de invloed van H. de 
Vries en ).H. van 't Hoff op het Maandblad te iso
leren. Eerder had Van Berkel opgemerkt dat de 
periode tussen 1865 en 1915 de 'meest interessante 
was, althans voor diegenen die de geschiedenis van 
het Genootschap in een bredere context willen 
behandelen'. Voor Van Berkel is die context onder 
andere gelegen in de economische en culturele 
opbloei van .Amsterdam, in het streven naar een 
nationale culturele identiteit en in de voortgaande 
specialisering van de natuurweten.schappen. Het 
Genootschap speelde een belangrijke rol in de 
creatie van het besef van een roemrijk nationaal 
natuunvetenschappelijk verleden en poogde in de 
twintigste eeuw, en vooral in de jaren dertig, 
tegenwicht te bieden aan de alsmaar verdergaande 
specialisering van de natuurwetenschappen. Het is 
jammer dat Snelders in het laatste hoofdstuk geen 
kans heeft gezien die aspecten terug te laten keren. 
Dat was de coherentie van de bundel ten goede 
gekomen. 

loseph Wachelder 

Vroedkundige Aanmerkingen door den ervaren 
Engelschen vroedmeestcr Wilhighby in meer dan 
veertig jaren bijeen verzamelt. Ingeleid door Michel 
Thiery. (Brussel: Koninklijke Academie der Genees
kunde van België 1991); 114 p. Het facsimile is te 
verkrijgen bij de Academie door storting van Bfr 
450 op postrekening nr. ooo-o3o3256-34 van de 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. 

De hoogleraar in de verloskunde en actief beoefe
naar van de medische geschiedenis, dr. Michel 
Thiery uit Gent, wist in de jaren tachtig een zeldzame 
monografie te bemachtigen, die een verzameling 
tractaten over de vroedmeesterkunst bevatte. Twee 
Amsterdamse stadsdoktoren, lacob de Visscher en 
Hugo van de Poll, openbaarden in 1753 het 'Roon-
huysiaanse Geheim' dat al door de drie generaties 
verloskundigen was bewaard. Dit tractaat vond 
gretig aftrek bij de vakbroeders. In 1754 werd een 
heruitgave van het dispuut over het gebruik van de 
obstetrische hefboom gedrukt door lohannes 

Heiligert in Leiden. De genoemde auteurs voegden 
er twee uit het Engels vertaalde stukken aan toe. 
Het tweede stuk bevat de verkorte versie van de 
Observations in Midwifery van de Engelse vroed
meestcr Percival Willughby (1596-1685) in een 
Nederlandse vertaling. Dr. Michel Thiery heeft van 
dit tractaat, destijds vertaald onder de titel Vroed
kundige Aanmerkingen door den ervaren Engelschen 
Vroedmeestcr Willughby in meer dan veertig jaren 
bijeen verzamelt, een facsimile doen uitgeven door 
de Koninklijke Academie der Geneeskunde van 
België. 
Thiery heeft een kleine inleiding bij het boekje 
geschreven, waarin hij de lotgevallen van het 
manuscript en gegevens betreffende de auteurs en 
de Nederlandse uitgave vermeldt. Een meer uit
voerig betoog over het werk van Percival Willughby 
is te vinden in de Proceedings of the XXXIInd 
Interiuitional Congress on the History of Medicine 
dat in Antwerpen in 1990 werd gehouden. Onder 
de titel 'The Dutch translation of Willughby's 
'Observations in Midwifery" geeft Thiery een 
nauwkeurige analyse van Willughby's opvattingen 
over de verloskunde, geplaatst in een historische 
context. Dit artikel is zeker van belang voor de 
medicus-historicus en andere belangstellenden in 
de geschiedenis van de verloskunde. Een dergelijk 
commentaar had mijns inziens heel goed kunnen 
dienen als inleiding bij de facsimile uitgave. 
In dit verband heb ik het 'Memoryboeck' van 
Catharina Geertruida Schrader, bewerkt door M.J. 
van Lieburg en G.J. Kloosterman, nog eens open
geslagen, Deze auteurs hebben een uitvoerige stu
die gewijd aan inhoud en achtergrond van het 
'Memoryboeck' zodat het overigens veel moeilij
ker manuscript toegankelijk kon worden gemaakt 
en zelfs statistische bewerking van de gegevens 
mogelijk was. Ofschoon deze Friese vroedvrouw 
ongeveer honderd jaar later praktizeerde, zijn er 
treffende overeenkomsten aan te wijzen in de 
opvattingen en handelwijze van beide verloskundi
gen. Willughby pleit in zijn boekje voor 'kering op 
de voet' bij liggingsafwijkingen. Vrouw Schrader 
paste deze in 2,9% van de gevallen toe, hetgeen in 
die tijd getuigde van aanzienlijke vakbekwaamheid. 
Het rachitische bekken, de voorliggende placenta 
en de vaak dodelijke bloedvloeiingen tijdens en na 
de geboorte krijgen bij beide auteurs aandacht. 
Opvallend is het niet of nauwelijks vermelden van 
de zo fataal verlopende kraamvrouwenkoorts in 
beider praktijk. Beide verloskundigen hebben zon
der twijfel hun beroep voortreffelijk uitgeoefend, 
wars van bijgelovig, onoordeelkundig en agressief 
handelen. Evenals zijn Nederlandse collega's 
Cornells van Solingen en Frederik Ruysch pleit 
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Willughby voor een goede opleiding van de vroed
vrouwen. Die heeft Vrouw Schrader, hoe dan ook 
weten te bemachtigen. Willughby's 'Aanmerkingen' 
mag men dan ook met recht een historische aan
winst noemen. 

A.M. Luyendijk-Elshout 

Leuftink, A.E. Harde heelmeesters. Zeelieden en hun 
dokters in de achttiende eeuw. (Zutphen: Walburg 
Pers 1991; ISBN 90-6011-736-0); 253 p., ill., tl. 39,50. 

Op 24 mei 1992, dus kort na het verschijnen van 
zijn laatste werk, overleed Arnold Edmund 
Leuftink op vierenzeventig-jarige leeftijd. Leuftink 
was een gedreven sociaal geneeskundige, actief 
werkzaam geweest in vele bestuurlijke functies, 
waarnaast hij de studie van de maritieme genees
kunde uit vroeger tijden tot zijn levenswerk maakte. 
Velen zullen zich zijn De Geneeskunde bij 's Lands 
oorlogsvloot in de zeventiende eeuw (Assen, 1952) 
herinneren, waarop hij in 1952 promoveerde. In 
1963 verscheen zijn Chirurgijm Zeekompas. De 
medische verzorging aan boord van zeeschepen 
gedurende de Gouden Eeuw (Delft, 1963). 
Met de voltooiing van zijn laatste werk is dus ruim 
twee eeuwen medico-navale geschiedenis gemoeid. 
De aard van het onderwerp in aanmerking genomen, 
mag worden verwacht dat veel van de eerder gepu
bliceerde inleidende gegevens ook in dit boek weer 
worden opgevoerd. Want zoveel is er na het ver
strijken van de zeventiende eeuw nu ook weer niet 
veranderd in de praktische geneeskunde aan boord, 
of het moest veroorzaakt zijn door de Ordre en 
Instructie voor de Chirurgijns, waarmee Leuftinks 
aanvullende geschiedschrijving dan ook begint. 
Deze 'Ordre' werd voor het eerst uitgevaardigd in 
1695 door de Heren Zeventien, naar aanleiding van 
de verdubbelde sterfte aan boord gedurende de 
jaren 1690-92. Van de gegevens der daaruit voort
vloeiende 'journaalplicht' voor de opperchirurgijn 
heeft de auteur weliswaar gebruik gemaakt, doch 
van deze verslagen zijn er kennelijk onvoldoende 
bewaard gebleven om representatief te zijn. 
Hetzelfde geldt voor de zogenoemde attestaties, 
verklaringen van de scheepschirurgijn, waarin 
deze zijn opvatting geeft over oorzaak en verloop 
van de ziekten die zijn schip tijdens de overtocht 
hadden geteisterd. Vandaar dat, wanneer het niet 
om de veelal rijker gedocumenteerde VOC of 's 
Lands oorlogsvloot gaat, toch dikwijls weer gebruik 
moet worden gemaakt van meer 'particuliere' 
bronnen, zoals Gallandats interessante ooggetuigen
verslag van de slavenhandel waarbij de Zeeuwen 

immers een prominente rol vervulden, en Johann 
Dietz' boeiende ervaringen, opgedaan tijdens de 
walvisvaart. In beider reisverhalen wordt tevens de 
bijkomstige rol van de scheepschirurgijn als slaven-
keurmeester, respectievelijk walvisslager benadrukt. 
Ten tijde van de ineenstorting der slavenhandel, 
toen in Europa de Franse revolutie inzette, laat de 
schrijver ongeveer zijn geschiedschrijving eindigen. 
Het zal niet verbazen dat daarbij het zwaartepunt 
toch weer op de VOC is komen te liggen. 
Behalve de beperking van eeuw, heeft de schrijver 
zich die van de vaarroute opgelegd, namelijk die 
van het Atlantische bekken. Dat blijkt medisch-
historisch een interessant vaargebied te zijn. De 
meeste ziekten, en daarbij ook het aantal sterf
gevallen aan boord, deden zich immers voor tijdens 
het traject naar Kaap de Goede Hoop, vooral wan
neer onderweg geen of te weinig havens werden 
aangedaan. Dit vroeg om vindingrijkheid, zowel 
aan boord als op de eindbestemming. Zo is er een 
interessante paragraaf over het zeemanshospitaal 
van Van Riebeeck aan de Tafelbaai. 
Ook nu weer heeft Leuftink uitvoerig de archieven 
van vele maritieme musea en bibliotheken geraad
pleegd. Toch is ook hij er niet helemaal in geslaagd 

- waarvoor hij, blijkens zijn inleiding, al bang was 
- een afdoende antwoord te geven op de kritiek 
ten aanzien van de medico-navale geschied
schrijving, dat daarin medische problemen meestal 
tevens als opzichzelfstaand zouden worden behan
deld. En het 'geheel nieuw licht', dat - zoals de 
achteromslag suggereert - zou worden geworpen 
op het 'raadselachtige verschijnsel' van het 
'dramatisch hoogtepunt' van ziekte en sterfte 
onder de bemanningsleden van de Nederlandse 
vloot in de achttiende eeuw, komt ook niet goed 
uit de verf. Voor een deel is dit wellicht toe te 
schrijven aan de wat hoekige verteltrant van de 
schrijver, waaraan men eerst moet wennen. De wat 
knullige hoofdtitel doet dit werk geen goed en had 
dus beter achterwege kunnen blijven, want niette
min bevat dit werk een schat van gegevens, ver
lucht met vele tabellen en interessante grafieken, 
zowel in de tekst als in de bijlagen. De vermelding 
van meer dan driehonderd stuks literatuur vermag 
de geïnteresseerde lezer ruimschoots op het spoor 
van eigen onderzoek te zetten, al ontbreekt helaas 
een personen- en zakenregister. Een standaard
naslagwerk is het dan ook niet geworden, maar dat 
is wellicht ook niet de bedoeling van de auteur 
geweest. Daarvoor kan men terecht bij de, ook 
door de schrijver dikwijls aangehaalde, gedetail
leerde studie van Gaastra, De Bruyn en Schöfter 
(Dutch Asiatic Shippi}ig in the 17th and iSth 
century, Den Haag, 1979-1987). 
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De maritieme geschiedenis van de Oost-Indiëvaart 
in het algemeen mag zich overigens de laatste tijd 
in bijzondere belangstelling verheugen. In NRC/ 
Handelsblad van 5 september 1992 wijdde Roelof 
van Gelder een uitgebreide beschouwing aan zes 
recente uitgaven, waaronder het hier besproken 
boek. 

W. Veltheer 

Overmier, j.A. & Senior I.S. Books and manuscripts 
o) The Bakken. (Metuchen, NJ; Scarecrow Press 
1992; ISBN 0-8108-2570-8); 525 p., ill, $ 79,50. 

Het recenseren van een telefoonboek is geen moei
lijke opgave. Afgezien van een enkele drukfout is 
er over het algemeen niets mis mee. Hetzelfde 
geldt voor Books and manuscripts of The Bakken, in 
wezen niet meer dan een uitgave in boekvorm van 
de catalogus van de bibliotheek van The Bakken in 
Minneapolis. En deze catalogus lijkt geheel volgens 
de regels opgesteld te zijn. 
Behalve het catalogusgedeelte bevat het boek een 
tamelijk overbodige index op naam en een achttien 
pagina's tellende inleidende tekst. Doorlezen van 
deze tekst leert, dat The Bakken een combinatie is 
van een museum en een bibliotheek, beide toege
spitst op elektriciteit in relatie tot het verschijnsel 
leven. De reden van deze onderwerpskeuze wordt 
duidelijk als men weet dat de oprichter en belang
rijkste financier van het geheel, Earl Bakken, for
tuin gemaakt heeft in de produktie van pacemakers. 
Dat moet een lucratieve bezigheid geweest zijn, 
want alleen al voor de bibliotheek is een astrono
misch bedrag uitgegeven. In de loop van eenen
twintig jaar zijn meer dan zesduizend titels bijeen 
verzameld, en dat is een indrukwekkende hoeveel
heid voor zo'n specialistisch onderwerp. 
The Bakken heeft een aantal antiquaren actief 
betrokken bij het verzamelen van materiaal, en 
daarvan zijn de sporen hier en daar herkenbaar. 
Men kan zich bijvoorbeeld goed voorstellen met 
welk verhaal een boekhandelaar Otto von Guerickes 
Expcriinenta nova aangeprezen heeft. Guericke 
wordt immers door sommigen (ten onrechte) 
gezien als de uitvinder van de elektriseermachine. 
Maar hoe een goed geïnformeerde conservator 
zo'n verhaal heeft kunnen slikken begrijp ik niet. 
Aan de andere kant doet het boek er natuurlijk 
geen kwaad. 

Met gepaste trots prijst The Bakken zijn bezit aan 
als een rijke bron voor onderzoek. Met name de 
mogelijkheid om een instrument tegelijk te bestu
deren met contemporaine beschrijvingen is een 

heel plezierige. Maar Overmier en Senior gaan nog 
een stap verder. Ze suggereren dat de collectie zo 
uitgebreid is, dat deze het waard is om als geheel 
bestudeerd te worden (p. i3). Mogelijk zou de 
onderzoeker zo nieuwe verbanden kunnen vinden 
in de geschiedenis van de wetenschap. Een uitda
gende suggestie, want daarmee lijken ze te beweren 
dat de collectie van The Bakken representatief is 
voor wat er ooit op dit gebied gepubliceerd is. 
Immers, alleen dan kan de onderzoeker er van uit 
gaan dat de verbanden die hij vindt betrekking 
hebben op de geschiedenis, en niet op eigenaardig
heden van de verzameling zelf. Ik zou er niet op 
durven vertrouwen. 

Ondertussen nodigt de uitdagende opstelling van 
The Bakken er wel toe uit na te gaan in hoeverre 
de collectie in Minneapolis overlapt met andere 
verzamelingen. Ik heb daarvoor een kleine steek
proef genomen uit het boekenbezit van Museum 
Boerhaave met betrekking tot elektriciteit. Minder 
dan 20% van deze boeken is aanwezig in The 
Bakken. Er zijn dus kennelijk nog heel wat hoeken 
op dit terrein, die The Bakken niet heeft. 
Omgekeerd heb ik ook een steekproef genomen 
uit het bezit van The Bakken en dat opgezocht in 
P\C.\ (het geautomatiseerde zoeksysteem op de 
collecties van een aantal samenwerkende weten
schappelijke bibliotheken in Nederland). Ook hier 
was de overlap kleiner dan 20%. Nu heeft PICA 
een forse invoerachterstand, maar duidelijk is wel 
dat The Bakken veel publikaties bezit, die niet zo 
makkelijk elders te vinden zijn. Het is goed om te 
weten, en vooral om daarvan een catalogus 
beschikbaar te hebben. In de bibliotheek van 
Museum Boerhaave staat mijn recensie-exemplaar 
ter beschikking van iedereen die nou net dat ene 
boek hoopt te vinden. 

A.C. van Helden 

Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland 
Documentatieblad van de werkgroep 'Sassen'. 
Nulnummer, najaar 1989; jaargang 1 (1990); jaar
gang 2 (1991). (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 
Faculteit der Wijsbegeerte); 48 p., 11. 30,00 per jaar, 
ver.schijnt tweemaal per jaar. 

Bij de redactie van dit tijdschrift kwam ter bespre
king het nulnummer van een nieuw historisch 
tijdschrift binnen. Geschiedenis van de wijsbegeerte 
in Nederland. Documentatieblad van de werkgroep 
'Sassen'. Zo'n proefnummer zal met de nodige 
zorg zijn samengesteld, maar het is misschien ver
standiger met het geven van een oordeel over het 
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nieuwe tijdschrift te wachten tot er meer nummers 
voorhanden zijn. Nu ook de eerste jaargang is vol
tooid en met de tweede een begin is gemaakt, kan 
het moment aangebroken zijn om het tijdschrift 
op zin en kwaliteit te toetsen. 
Zoals bekend wordt er in wetenschappelijk 
Nederland teveel geproduceerd. Als iemand dan 
het initiatief neemt om aan de eindeloze rij van 
tijd.schriften en jaarboeken nog eens een nieuw 
documentatieblad toe te voegen, moeten daar wel 
zeer dringende redenen voor zijn. De eerste vraag 
die men zich dan ook te stellen heeft is deze: welke 
dringende redenen kunnen er zijn om met een 
nieuw tijdschrift te beginnen? 
Het antwoord op deze vraag vindt men in de 
redactionele inleiding van het nulnummer. De 
redactie (bestaande uit de Rotterdamse hi.storici 
van de wijsbegeerte H.W. Blom, H.A. Krop en 
M.R. Wielema, secretaris) beroept zich daar op 
'een oud en hardnekkig vooroordeel dat men in 
Nederland nooit veel aandacht heeft gehad voor de 
wijsbegeerte'. Dit vooroordeel zou er de oorzaak 
van zijn dat naar de geschiedenis van de Neder
landse filosofie slechts weinig onderzoek is gedaan. 
In deze situatie wil men nu door de oprichting van 
een werkgroep (genoemd naar de tllosofie-histori-
cus F.L.R. Sassen) en de uitgave van een halfjaarlijks 
te verschijnen documentatieblad verandering 
brengen. 

Als dit de basis is waarop het tijd,schrift is gefun
deerd denk ik dat het gebouwd is op een misver
stand. Het kan zijn dat er in Nederland altijd relatief 
weinig aandacht is geweest voor de eigen filosofische 
traditie. Of dit werkelijk zo is, waag ik te betwij
felen; toen in 1983 het Algemeen Nederlands Tijd
schrift voor Wijsbegeerte 75 jaar bestond, werd een 
speciaal nummer over Nederlandse filosofie uitge
geven (Trefpunt van tradities. Figuren uit de Neder
landse filosofie), waarin ook een lijst van artikelen 
was opgenomen die sinds de oprichting van het 
blad over Nederlandse filosofie was verschenen en 
deze lijst mocht er wel zijn. Maar zelfs al zou het 
waar zijn dat de aandacht voor de geschiedenis van 
de Nederlandse filo.sofie niet overhoudt, dan nog 
moet men constateren dat dit eventuele gebrek 
aan belangstelling niet voortkomt uit het vooroor
deel dat er in Nederland maar weinig aan filosofie 
zou zijn gedaan; eerder is de relatief geringe belang
stelling toe te schrijven aan het door internationale 
vergelijking verkregen inzicht dat de filosofie voor 
zover in Nederland beoefend, enkele uitzonderin
gen daargelaten (Agricola, Spinoza, Heymans), 
niet van hoge kwaliteit is geweest. Het kan zijn dat 
het ook hier bij nader toezien blijkt te gaan om een 
ongerechtvaardigd vooroordeel. Om dit vooroor

deel te weerleggen is het echter niet voldoende om 
(zoals in het nieuwe docitmentatiebhd gebeurt) 
aan te tonen dat er hier wel degelijk aan filosofie is 
gedaan (een historische bewijsvoering); men moet 
aantonen dat de kwaliteit van dat werk groter is 
geweest dan doorgaans gedacht is (dat vergt een 
veel moeilijker filosofische waardering). Maar 
behalve de zinvolheid van een nieuw tijdschrift en 
de degelijkheid van de verantwoording moet de 
kwaliteit van de afzonderlijke artikelen in de 
beoordeling betrokken worden; een tijdschrift dat 
uitgaat van een misverstand kan nog heel wel 
gevuld zijn met goede en zinvolle artikelen. Helaas 
lijkt ook op dit punt de beoordeling niet positief te 
kunnen uitvallen. Wie de artikelen van het nul
nummer en de eerste jaargang overziet komt 
zonder twijfel nuttige en zinvolle bijdragen tegen, 
Het overzicht dat Wielema in het nulnummer 
geeft van enkele conferenties en boeken over het 
noordelijk htmianisme (Gansfort en Agricola met 
name) is zonder meer informatief te noemen. 
Maar in hetzelfde nummer vindt men ook een 
betrekkelijk overbodig artikel van Van der Sluis 
over Herman Alexander Roëll (geheel gebaseerd 
op de di.ssertatie van Van der Sluis uit 1988) als
mede een artikel over een detail van een detail, de 
onbekende invloed van I.F.L. Schroder (1774-1845) 
te Groningen, door W.J. de Haan. In de eerste 
jaargang is de situatie niet anders. Naast zinrijke 
artikelen over bijvoorbeeld )acob Moleschott en de 
koopman-filosoof Willem Deurhoff (1650-1717) 
ook enkele vingeroefeningen voor komende dis
sertaties en een geheel in mineur eindigend artikel 
over de neothomist P.H. van Laer; diens filosofi
sche merites worden als 'bescheiden' beoordeeld, 
zijn bijdrage aan natuurfilosofie en wetenschaps
leer was 'gering' en zijn poging tot integratie van 
neothomisme en moderne wetenschap heet 'mis
lukt'. 

.•\l met al moet ik constateren geen enkel substan
tieel of werkelijk vernieuwend artikel te zijn tegen
gekomen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van 
de filo,sofie in Nederland zal men in dit tijdschrift 
voorlopig ook wel niet aantreffen. Wie werkelijk 
iets te melden heeft, zou ook moeten proberen te 
publiceren in het al genoemde Algenwen Neder
lands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (als de vraagstel
ling werkelijk filosofisch is) of in Theoretische 
geschiedenis (als het belang van de zaak zuiver 
historisch is geworden). Voor gelegenheidsstukjes 
zijn er nog altijd de afscheidsbundels en de 
gedenkboeken. 

Door een communicatiestoornis verscheen boven
staande recensie nog niet in de kolommen van dit 
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tijdschrift. Daarom maak ik van de gelegenheid 
gebruik om mijn niet erg positieve oordeel over 
het nulnummer en de eerste jaargang te toetsen 
aan de inmiddels ook verschenen tweede jaargang 
(1991), Zijn er in de twee nummers van die jaar
gang artikelen te vinden die het documentatieblad 
alsnog redden van de overbodigheid? Ik vrees dat 
mijn oordeel weer negatief moet uitvallen. Zeker 
ook nu een enkel nuttig artikel, zoals S. Thissens 
bijdrage over het spinozisme in de Nederlandse 
arbeidersbeweging tussen 1895 en 1930 (al had dat 
ook kunnen rusten tot de publikatie van zijn dis
sertatie). Maar het artikel van B. Roest over Walter 
van Brugge hoort niet in dit documentatieblad 
thuis aangezien deze middeleeuwse franciscaan in 
Frankrijk actief is geweest (universiteit van Parijs, 
bisdom Poitiers), Dibbets artikel over Koks Burgers-
dijk-vertalingen en de Nederlandse woordenschat 
zou ik zoeken in een taalkundig tijdschrift en 
Wielema's chronologische lijst van recensies van 
filosofi.sche werken in achttiende-eeuwse Neder
landse tijdschriften had moeten worden gepubli

ceerd in het Documentatieblad van de werkgroep 
achttiende eeuw. Het dieptepunt is wel het artikel 
van T. longenelen over 'Een optimistische dino
saurus. Johannes Petsch als spectatorschrijver'. De 
auteur rijdt zichzelf volledig klem als hij op p. 69 
toegeeft: 'Na al dit gepriegel doemt de vraag op of 
hel zinvol is een onderzoek te doen naar twee wat 
obscure weekbladen uit de achttiende eeuw. Het 
kan niet worden ontkend dat de schrijver geen 
groot filosoof was'. Weliswaar probeert hij zich 
nog te rehabiliteren door te betogen dat Petsch en 
zijn bijdragen een goede graadmeter waren voor 
een mentale verandering in de Republiek aan de 
vooravond van de Franse Revolutie, maar dit is 
weinig overtuigend; voor de zoveelste maal pro
beert iemand het gebrek aan filosofische betekenis 
van de Nederlandse filosofie te compenseren door 
er cultuurgeschiedenis van te maken. Maar daar is 
de cultuurgeschiedenis niet voor. De cuhuurge-
schiedenis is geen vluchtheuvel voor de filosofie. 

K. van Berkel 
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