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BOEKBESPREKINGEN 

Dr. R.B.M Rigter, Met nittd cii diwd. De gacliiciic-
nis van de Gezondheidsraad ii)02-ii)ti=;. (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 1992 Pantaleon Reeks nr. 6; 
ISBN 90-5235-039-6) 496 p., ill., fl.97,50. 

De dissertatie van René Rigter bevat een beschrij
ving van de geschiedenis van de Gezondheidsraad. 
Een beschrijving, niet meer en niet minder, en dat 
in bijna 350 paghna's tekst en nog eens 150 pagina's 
bijlagen. Zelfs de weergave van de context waarin 
de raad functioneerde, is tot een minimum beperkt. 
Over zo'n aanpak wordt binnen de historische 
wetenschap verschillend gedacht, maar na lezing 
zal niemand er aan twijfelen dat de auteur de nar
ratieve geschiedbeoefening beheerst. De opzet van 
het boek is voortreffelijk. Het kent een logische 
vraagstelling, die zich concentreert op de bedoelin
gen die de regering met de Gezondheidsraad had 
enerzijds en de feitelijke activiteiten van de raad 
anderzijds. Vervolgens wordt de geschiedenis chro
nologisch behandeld in zes hoofdstukken. Elk 
hoofdstuk bevat een paragraaf over de organisato
rische ontwikkelingen van de Gezondheidsraad 
gedurende een bepaalde periode en een paragraaf 
over de onderwijl uitgebrachte adviezen. Hierbij is 
een selectie gemaakt van adviezen die typerend 
zijn voor de betreffende periode en er is één onder
werp gekozen, waarover in alle perioden werd 
geadviseerd: de pokkenvaccinatie. De pokkenvac
cinatie en het thema van de afweging tussen over
heidsdwang en -drang lopen daarmee als een rode 
draad door het boek. Door de strakke opzet blijft 
de lange beschrijving helder en vormt het boek een 
bruikbaar naslagwerk. Een knappe prestatie. 
De kern van de organisatorische paragrafen wordt 
gevormd door de ontwikkeling die de raad heeft 
doorgemaakt. Ze verhalen van de leidinggevende 
positie die de nieuwe Centrale Gezondheidsraad 
volgens de Gezondheidswet van 1901 moest inne
men, van de mislukking, van de beperking tot de 
adviserende Gezondheidsraad met de wet van 1919, 
en van de zelfgekozen beperking tot zuiver weten
schappelijke adviesraad gedurende de hieropvol-
gende decennia. Wetenschappelijk advies bleek 
echter geen hoge politieke prioriteit te hebben en 
tijdens crisis, oorlog en wederopbouw bedroeg het 
budget nog maar een fractie van het oorspron
kelijke. De raad kon slechts blijven functioneren, 
omdat de adviezen werden - en worden - opgesteld 
door comjnissies die bestaan uit onbezoldigcie 

leden. De nieuwe Gezondheidswet van 1956 legde 
de taak van de Gezondheidsraad formeel vast als 
'voorlichten over de stand van de wetenschap ten 
aanzien van vraagstukken op het gebied van de 
volksgezondheid'. Daarmee was het bestaan van de 
raad veiliggesteld en sindsdien hebben zowel de 
organisatie als de activiteiten zich fors uitgebreid. 
Recente evaluaties van het functioneren van de 
Gezondheidsraad pakken zonder uitzondering 
positief uit. De raad timmert de laatste tien jaar 
dan ook stevig aan de weg en waarschijnlijk moet 
de opdracht tot het schrijven van dit historisch 
overzicht deels in dit licht worden bezien. 
De paragrafen over de uitgebrachte adviezen zijn 
het meest interes.sant voor de medische geschied
schrijving. De adviezen vormen immers een weer
gave van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
en het volksgezondheidsbeleid, en bieden bovendien 
interessante nieuwe kennis over de behandelde 
onderwerpen, Zo namen infectieziekten tijdens de 
eerste vijftig jaar een belangrijke plaats in op de 
agenda om langzaam te worden vervangen door 
welvaartsziekten. l^e lezer krijgt aldus niet alleen 
informatie over de ontwikkelingen rond de pok
kenvaccinatie, maar bijvoorbeeld ook over de 
tuberculose- en poliobestrijding, hart- en vaatziek
ten, en het lot van de fluoridering van drinkwater 
in het kader van de cariësbestrijding. De medische 
beroepsuitoefening begon na de oorlog groten
deels buiten de wetenschappelijke beperkingen van 
de raad te vallen, maar opmerkelijk genoeg gold dat 
niet voor allerlei ethische kwesties, zoals abortus 
provocatus, transseksualiteit, euthanasie of kunst
matige bevruchting. Het is natuurlijk minstens zo 
interessant om je af te vragen waarom de chroni
sche ziekten en de verslavingsziekten er juist zo 
bekaaid vanaf zijn gekomen. 
Een goede beschrijving roept een groot aantal van 
dergelijke vragen op die de auteur uit de aard van 
de zaak niet kan beantwoorden, omdat ze een veel 
diepergaande studie van de raad in zijn context 
zouden vergen. Dit is onvermijdelijk en wordt pas 
een punt van serieuze kritiek waar Rigter zelf tegen 
deze beperking van zijn aanpak aanloopt. In de 
hoofdstukken negen en tien doet hij enkele uit
spraken die hij maar ten dele met zijn beschrijving 
kan onderbouwen. Dit betreft uitspraken over de 
onatliankelijkheid van de raad en het ontbreken 
van eventuele bijkomende functies, zoals legitime
ring van beleid of het parkeren van gevoelige pro-
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blemen. Het beste voorbeeld is echter het ant
woord op de vraag hoe groot de invloed van de 
Gezondheidsraad op het overheidsbeleid is ge
weest. Dit voorbeeld valt niet alleen op, omdat het 
natuurlijk typisch een vraag is die slechts na een 
uitvoerige analyse van de totstandkoming en de 
uitvoering van het overheidsbeleid zou zijn te 
beantwoorden, maar ook omdat het antwoord van 
Rigter desondanks zo stellig is. Hij 'wordt getrof
fen door de invloed die het college op het volksge
zondheidsbeleid heeft gehad' (p. 339). Nergens in 
het boek komt expliciet aan de orde hoe dat is 
vastgesteld en de auteur lijkt invloed op de rege
ring, op het overheidsbeleid en op het volksge
zondheidsbeleid door elkaar te halen. De meest 
concrete aanwijzing die wordt gehanteerd is de 
mate waarin de regering de adviezen van de raad 
overnam (p. 466, noot 2). De auteur probeert dit 
in hoofdstuk negen te kwantificeren en stelt aldus 
va.st dat in een bepaalde periode 60, 70, 80 of zelfs 
90 procent van de adviezen in meer of mindere 
mate door de regering werd overgenomen. Dat 
maakt nieuwsgierig naar hetgeen met in meer of 
mindere mate wordt bedoeld. Van groter belang in 
dezen is het feit dat juist in de Nederlandse ge
zondheidszorg regeringsstandpunten hooguit een 
indicatie voor het uiteindelijke overheidsbeleid 
vormen en dat het overheidsbeleid op zijn beurt 
niet hetzelfde is als het volksgezondheidsbeleid. 
Dat de vaak zware commissies van de raad invloed 
hebben gehad op overheid en particulier initiatief 
is zeer aannemelijk, en daar valt op basis van dit 
boek best iets over te zeggen. De conclusies van 
Rigter zijn echter voorbarig. Hij brengt weliswaar 
enkele nuances aan, maar deze kunnen de door 
percentages en enkele forse uitspraken gewekte zeer 
positieve indruk niet meer wegnemen. 
Tenslotte moet me nog een opmerking van het 
hart die niets met de inhoud van het boek heeft te 
maken en dit betreft de prijs. Het boek is omvang
rijk en het is fraai uitgevoerd, maar tl. 97,50 kan 
een belemmering vormen voor een ruimere ver
spreiding buiten de kleine medisch-historische 
kring of de omgeving van de opdrachtgever. Dat is 
jammer, want goede medisch-historische boeken 
verdienen het om door zoveel mogelijk mensen te 
worden gelezen. 

H.F. van der Velden 

Marga Coescl, Zinktiooltjes en zoetwalerwieren. J. 
Heimans (i8Sg-iij/8); natuurstiidic en natmirhe-
schernung in Nederland (Amsterdam: Verloren 
1993; ISBN 90-6550-364-1) 384 pp., ill., tl. 54,00. 

Iemand vroeg eens aan lacob Heimans: 'Bent u nu 
de zoon van Heimans en Thijsse?' Het antwoord is 
niet overgeleverd, maar de vraag is veelzeggend 
genoeg. Eigenlijk zou aan zijn 'vaders' nog Hugo 
de Vries toegevoegd moeten worden, want het 
waren De Vries, Eli Heimans en |ac. P. Thijsse die 
het weten.schappelijk levenspad van lacob Heimans 
hebben bepaald. Het leven van een 'zoon van' is 
vaak niet gemakkelijk, en voor lacob Heimans met 
zijn drie vaders gold dat wel in het bijzonder. In 
zijn eigen perceptie bleef hij zijn leven lang de 
schaduw van de ideale Jacob Heimans die hij van 
jongsafaan had willen zijn. Heimans zette het werk 
van Eli Heimans en Thijsse op het gebied van 
natuur,studie en natuurbescherming voort zonder 
daarbij veel aandacht te trekken, hetzij door zijn 
persoonlijk optreden dan wel door zijn ideeën. Als 
een van de weinigen in Nederland was en bleef hij 
een toegewijd leerling van Hugo de Vries, eerst 
zich verzettend tegen de verguizing van diens per
soon en werk, later ook tegen de vergetelheid 
waarin de eens zo beroemde schrijver van de 
Mntationstlieorie dreigde te raken. Jacob Heimans 
bracht het tot hoogleraar, maar in deze rol wist hij 
geen blijvend spoor te trekken. Hij was te terugge
trokken en bescheiden om school te maken, te 
behoudend en voorzichtig om gewaagde ideeën te 
lanceren, en bovendien werkzaam in een vakge
bied (de beschrijvende botanie) met een wat suffig 
imago. 

Waarom over zo iemand een boek van bijna vier
honderd pagina's? Op zichzelf is het natuurlijk 
geen kwaad idee om een van de mindere goden uit 
het wetenschapsbedrijf eens uitvoerig te belichten. 
Voor de geschiedschrijving over helden en hoogte
punten vormt dit zelfs een onontbeerlijk tegen
wicht. Maar een zo omvangrijke studie van een 
bijfiguur heeft toch nog een extra rechtvaardiging 
nodig. Die is in dit geval gelegen in Heimans" rol 
in de ontwikkeling van de natuurstudie en de 
natuurbescherming in Nederland. Heimans maak
te die ontwikkeling vanaf het begin mee en bleef 
tot zijn dood in 1978 op tal van de betreffende ter
reinen actief. Ook hier was zijn rol weliswaar niet 
opvallend, maar niettemin van wezenlijk belang. 
Heimans 'zat overal in' en was 'overal' bij betrok
ken, zoals Coesèl zegt. Zonder zich op de voor
grond te plaatsen fungeerde hij door zijn enorme 
vakkennis, zijn stimulerende inbreng en zijn 
diplomatieke persoonlijkheid als een 'stille kracht' 
in de vele verenigingen, commissies en commis-
sietjes die zich vanaf het begin van deze eeuw het 
lot van natuur en landschap hebben aangetrokken. 
Met Heimans als leidraad komt Coesèl zo tot een 
kroniek van natuurstudie en natuurbescherming 
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in Nederland, en hierin ligt ongetwijfeld het meest 
waardevolle element van haar studie. Goede histo
rische literatuur over dit onderwerp was er nog 
nauwelijks, en dankzij Coesèls noeste arbeid -
want dat moet het zijn geweest - beschikken we nu 
voor het eerst over een breed opgezet, goed gedo
cumenteerd en helder geschreven overzicht. 
Het zou teveel gevraagd zijn nu ook nog te verlan
gen dat Coesèl een 'definitieve analyse' - voor wat 
dat waard is - zou hebben geleverd. Veelmeer heeft 
ze een nieuw terrein opengelegd en nog eens aan
getoond wat een boeiend historisch materiaal hier 
voorhanden is. Het 'wie, wat en wanneer' krijgt bij 
Coesèl meer aandacht dan het 'waarom'. Wat er 
nu vervolgens moet gebeuren is het stellen van 
scherper-omlijnde vragen en het leggen van rela
ties met de cultuur- en wetenschapshistorische 
context waarbinnen zich een en ander afspeelde. 
Ik geef wal voorbeelden, t'ocsèl geeft aan dat er op 
een aantal momenten in de laatste honderd jaar 
een duidelijke omslag in het denken over natuur
bescherming heeft plaatsgevonden. Dat was natuur
lijk niet eenvoudig een kwestie van 'wijzer worden' 
en evenmin was alléén de toenemende bedreiging 
van de natuur bepalend - theoretisch gesproken, 
om het maar eens cru te zeggen, had de natuur de 
Nederlander worst kunnen wezen. Die omslagen 
hadden ook te maken met veranderende cultuuri-
dealen, met een veranderende mentaliteit en .sensi
biliteit ten opzichte van de waarde en betekenis 
van de natuur. Om daarop beter greep te krijgen is 
een bredere cultuurhistorische analyse vereist. 
Coesèl haalt terecht naar voren dat het weten
schappelijk belang van natuurgebieden steeds 
meer ging meewegen, maar ook dit aspect vraagt 
om nadere uitwerking. Iets heeft niet zomaar 
wetenschappelijk belang; dat belang wordt aan iets 
loegekeiul en is geen tijdloos ot universeel gegeven. 
De vraag naar het waarom is dus niet triviaal. 
Een andere intrigerende kwestie is het beeld van de 
ontwikkeling van de Nederlandse biologie dat uit 
Coesèls hoofdstukken over Heimans oprijst. Alle 
lof voor hoe zij Heimans' positie ten opzichte van 
de biologie in Nederland uil de doeken doet. Een 
interessante vervolgvraag is echter die naar de 
positie van Heimans en 'Nederland' in internatio
naal perspectief. Nederland, zo valt uit Coesèls 
studie af te leiden, liep allerminst in de pas met 
buitenlandse ontwikkelingen, en de figuur van 
Heimans levert daarvan zelfs een voorbeeld bij uit
stek. Een belangrijke vraag is daarom of Heimans' 
handel en wandel ook de positie van de Neder
landse biologie in internationaal verband nader 
kunnen verklaren. 
In dit verband kun je je ook afvragen of de pogin

gen van de bejaarde Heimans tot eerherstel van 
Hugo de Vries niet juist daarom weinig succesvol 
waren omdat hij zich, in de ogen van buitenlandse 
collega's, in zijn pleidooien teveel een geestver
want van De Vries betoonde. (Bovendien, ver
moed ik, had Heimans de pech dat de weten
schapsgeschiedenis in die tijd volwassen probeerde 
te worden en dat haar beoefenaren als de dood 
waren voor alles wat naar positivistische interpre
tatie en 'grote-mannen-geschiedenis' riekte.) 
'Biografieën van beroemde biologen zouden door 
hun vakgenoten moeten worden geschreven', zegt 
Coesèl in haar inleiding. Als zij dat zo doen als hier 
met Jacob Heimans is gedaan kan ik haar alleen 
maar bijvallen. Want dit is het soort studies dat 
biologiehistorici nodig hebben, en werkloos zullen 
we er niet van worden - integendeel. 

Bert Theunissen 

M.D. Stafleu, En toch beweegt zij. Geschiedenis van 
de natuurkttnde van Pythagoras tot Newton. 
(Meppel: Boom 1992; ISBN 90 5352 053 8) 207 p., 
ill., fl. 29,50. 

Stafleu's boek laat zich mis.schien het best om
schrijven als 'Dijksterhuis voor beginners'. Thema 
en behandeling sluiten namelijk nauw aan bij 
Dijksterhuis' bekende boek De rnecluinisering van 
het wereldbeeld. Het onderwerp is, als in dit boek, 
het ontstaan van het wetenschappelijk denken, in 
het biizonder aan de hand van de mathematisch-
fyskschc vakken. De benadering is ideeënhistorisch; 
het werk van de grote mannen staat centraal. De 
behandelde periode strekt zich, als bij Dijksterhuis, 
uit van de Oudheid tot Newton. Waarmee ik ove
rigens niet wil suggereren dat het werk gewoon een 
uittreksel uit dat van Diiksterhuis zou zijn. Stafleu 
kent zijn bronnen en legt eigen accenten. De 
Middeleeuwen bijvoorbeeld komen bij hem beter 
uit de verf dan bij Dijksterhuis. Over het geheel 
genomen echter heeft hij hetzelfde thema nog eens 
over gedaan, alleen veel beknopter. Ik zei niet voor 
niets: Dijksterhuis voor beginners. Stafleu's boek is 
duidelijk voor een veel breder (of luier) publiek 
bedoeld dan de Mechanisering. Het is geen weten
schappelijke studie, maar een populariserend werk
je. Als zodanig is het zeker geslaagd te noemen. In 
het algemeen munt Stafleu's uiteenzetting van de 
toch niet altijd even eenvoudige stof uit door grote 
helderheid en bevattelijkheid. Dat hij binnen het 
kader van 200 bladzijden niet altijd zo volledig of 
genuanceerd kan zijn als de vakman wenselijk zou 
achten, valt hem niet kwalijk te nemen; en de in 
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dit soort werken onvermijdelijke onnauwkeurig
heden raken in het algemeen niet de kern van het 
betoog. Alleen waar hij in enkele zinnen ook nog 
eens het wijdere historische perspectief wil schet
sen wordt de simplificatie soms zo groot dat het 
met de beste wil van de wereld niet meer historisch 
te verantwoorden valt. Stafleu lijkt vooral te mik
ken op lezers met enige exacte en geen historische 
achtergrond. (Hij is dan ook niet bang om hier en 
daar een eenvoudige formule op te nemen.) Voor 
zulke lieden lijkt dit boekje als een allereerste 
kenismaking met de wetenschapsgeschiedenis heel 
geschikt. 

R. Verniij 

Douwe Draaisma, Het verborgen raderwerk. Over 
tijd, machines en bewustzijn. (Baarn: Ambo 1990; 
ISBN 90 263 1023 4) 205 p., ill., fl. 29,50. 

Dit boekje valt enigszins buiten het gangbare 
wetenschap.shistorische kader (en is dan ook in dit 
blad enige tijd onopgemerkt gebleven). De auteur, 
psycholoog en filosoof, vergelijkt de discussie over 
kunstmatige intelligentie vandaag de dag met die 
over de 'béte machine" driehonderd jaar geleden. 
De eerste idee gaat er van uit dat mensen te verge
lijken zijn met computers. De tweede, gelanceerd 
door Descartes, stelde dieren gelijk aan mechani
sche uurwerken - 'automaten' zonder gevoel of 
bewustzijn. Draaisma constateert frappante over
eenkomsten tussen beide discussies: de combat
tanten uit de discussie over kunstmatige intelligen
tie 'vechten in loopgraven die in de zeventiende 
eeuw zijn aangelegd.' 

Meestal is het oppassen geblazen met auteurs die 
de geschiedenis betrekken bij actuele filosofische 
discussies. Zulk wantrouwen is in dit geval echter 
niet terecht, Draaisma geeft een uitvoerige, op 
bronnen gebaseerde en volstrekt verantwoorde 
behandeling van de discussies uit de zeventiende 
en achttiende eeuw. Daaraan gaat nog een uitvoe
rig overzicht vooraf van de geschiedenis van het 
mechanisch uurwerk in Europa en de verschillen
de betekenissen die de klokmetafoor in dat ver
band heeft gehad. Volgens Draaisma hangen zowel 
de discu,ssie over kunstmatige intelligentie als die 
over de zielen der dieren samen met de grote ver
wachtingen die werden gewekt door opzienbaren
de technische uitvindingen - in het ene geval het 
uurwerk, in het andere de computer. De 'béte 
machine' theorie kon vigeren in een tijd dat klok
ken weliswaar algemeen bekend waren, maar toch 
nog zo exclusief dat ze de verbeelding prikkelden. 

Toen iedereen eenmaal een horloge op zak droeg, 
ging de welhaast mystieke glans er een beetje af. 
Het is dan ook maar de vraag hoe lang de discussie 
over kunstmatige intelligentie het PC-tijdperk zal 
overleven. Draaisma's betoog voldoet misschien 
niet geheel aan de eisen van risicoloze academische 
degelijkheid (annex saaiheid), maar het is een vlot 
geschreven en verfrissend boekje. Het ware te wen
sen dat er meer zo werden geschreven. 

R. Vcrniij 

Pietro Redondi, Galilei, ketter. De politieke machts
strijd rond het proces tegen Galileo Galilei, 1633 
(Amsterdam: .'Xgon 1989; ISBN 90-5157-026-0) 395 
p., ill., fl. 45,00. 

Weinig wetenschapshistorische werken hebben in 
het afgelopen decennium zozeer de aandacht 
getrokken als het in 1983 verschenen boek Galileo 
Eretico van de Parijse hoogleraar Pietro Redondi. 
De auteur verdedigt hierin namelijk met vuur en 
verve de opzienbarende these dat Gahlei in 1633 
slechts in schijn vanwege zijn copernicanisme is 
veroordeeld. Het tegen hem gevoerde proces zou 
een soort reddingsoperatie van paus Urbanus VIII 
geweest zijn om te voorkomen dat Galilei aange
klaagd zou worden vanwege zijn atomisme. Dat 
laatste zou namelijk volgens Redondi veel ernstiger 
gevolgen hebben gehad, omdat corpusculairc ideeën 
over de materie in strijd waren met de leer van de 
transsubstantiatie, zoals deze op het concilie van 
Trente was vastgelegd. 

Om zijn these te ondersteunen vraagt de auteur 
zich in de eerste drie hoofdstukken onder meer af 
waarom Galilei in de -tegen Orazio Grassi's kome-
tentheorie gerichte ^aggialore [162.3) materiële ato
men aanneemt, terwijl hij in de na zijn veroorde
ling geschreven Discorsi (1638) mathematische 
'ondeelbaarheden' als bouwstenen ziet. Vervolgens 
bespreekt hij het probleem dat Galilei in 1623 door 
velen in Rome bejubeld werd vanwege zijn anti-
aristotelische pleidooi in de Saggintore voor een 
corpusculaire fysica, terwijl zijn biograaf Viviani 
desondanks meende dat ditzelfde boek de oorzaak 
was van alle rampspoed die Galilei sindsdien is 
overkomen. Om Viviani's gelijk aan te tonen laat 
Redondi in de volgende drie hoofdstukken zien 
hoe de jezuïeten van het Collegio Romano na het 
verschijnen van de Saggiatore de tegenaanval 
openden. Hij vertelt zijn lezers dat hij een nog 
onbekende, anonieme aanklacht (document G3, 
samen met twee andere documenten in het boek 
opgenomen) tegen de ketterse implicaties van de 
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Saggiatore op het spoor kwam, waarvan niemand 
minder dan Galilei's grote tegenspeler, Orazio 
Grassi, de auteur zou zijn. 
In de laatste drie hoofdstukken poogt Redondi 
allereerst aan te tonen dat de disputen over de 
interpretatie van de euchari.stie dermate essentieel 
waren voor de verhouding tussen geloof en rede 
dat daarbij vergeleken het heliocentrisme slechts 
een randprobleem was. Vervolgens .schetst hij de 
verandering van het politieke klimaat in Rome na 
1630 om duidelijk te maken dat Galilei's Dialogo 
(1632) op een uiterst ongelukkig moment verscheen, 
in een sfeer van intolerantie en verdachtmaking. 
Hij wijst erop dat niet alleen Galilei, maar ook 
enkele van zijn tegenstanders daarvan het slacht
offer waren, gezien hun verbanning uit Rome, een 
lot dat ook Grassi getroffen zou hebben. Tenslotte 
laat hij zien hoe latere discussies rond de eucharis
tie ertoe leidden dat vijftig jaar na de Saggiatore het 
atomisme opnieuw als onverenigbaar met 'Trente' 
werd veroordeeld. De conclusie lijkt duidelijk ... 
De hier te bespreken Nederlandse vertaling is be
paald niet vlekkeloos. Ik geef slechts een paar 
voorbeelden. Op pagina 23 worden er 'meetkundi
ge vaste stoffen' in 'Plato's hemel' gelokaliseerd, 
zodat ik verbaasd naar het origineel greep. Daar 
staat - evenals op pagina 62 - 'solidi geometrici', 
ofwel 'meetkundige lichamen'. Onbevredigend 
vind ik de vertaling van de bekende techni.sche 
term 'salvare Ie apparenze' (de titel van hoofdstuk 
9), ofwel 'de verschijnselen redden', door 'opge
houden schijn". De uitdrukking 'de eucharistische 
schijn ophouden' (pagina 251) heeft een andere 
gevoelswaarde dan het 'redden van de eucharisti
sche verschijnselen'. 

Merkwaardig is de Boers weergave van 'un padig-
lione di giochi ottici, di anamorfosi, di camere 
obscure, ...' door 'een tent met optische spelletjes, 
gezichtsbedrog, camere obscure, ...' (pagina 117-118). 
'Anamorfosen' zijn wat anders dan 'gezichtsbe
drog', terwijl er voor 'camere obscure' een goed 
Nederlands equivalent bestaat. Op pagina 55 zijn 
twee citaten zo gebrekkig vertaald dat ze vrijwel 
onbegrijpelijk zijn geworden. 'Rimosso l'aniniale", 
bijvoorbeeld, betekent daar niet het verwijderen 
van de ziel uit het lichaam (nl. van een waarne
mer), maar het verwijderen, het wegdenken van de 
waarnemer. 
Om zijn these zo plausibel mogelijk te maken, 
geeft Redondi een lawine van gegevens en inter
pretaties, waardoor het boek soms nogal vermoei
end is. De auteur lijkt daarbij echter niet altijd 
zorgvuldig met zijn bronnen om te gaan. Zo ver
taalde hij de uitdrukking 'fides dogmatum' in een 
citaat van Kepler met 'fede nei dogmi' (geloof in 
de dogma's, pagina i}), waardoor de aangehaalde 

passage een welkome ondersteuning bood aan zijn 
these. Deze vertaling is echter onjuist: het gaat hier 
over wetenschappelijke theorieën en niet over ker
kelijke dogma's (vgl, Mayaud, pagina 189). Ik vond 
ditzelfde terug in een citaat van Frederico Cesi 
over 'fysi.sche paradoxen' die in zouden gaan tegen 
de 'dogmi accreditati' ('aanvaarde dogma's', pagi
na 83) of de 'dogmi consacrati' (door De Boer al te 
letterlijk vertaald met 'geconsacreerde dogma's', 
pagina 89). Kennelijk doelt Cesi hier op de fysische 
theorieën van de scholastiek. En dit zijn niet de 
enige voorbeelden van dubieus bronnengebruik. 
Het valt op dat Redondi nauwelijks de confronta
tie aangaat met eerder verschenen werken over het 
proces Galilei, zodat de gangbare interpretatie zeker 
niet door hem weerlegd is. De these over het ato
misme die hij er zelf voor in de plaats stelt, lijkt 
moeilijk te handhaven, feitenmateriaal op een 
suggestieve manier behandelen is iets anders dan 
harde bewijzen leveren. Zo is het bijvoorbeeld niet 
erg waarschijnlijk dat Grassi de auteur van G3 is en 
evenmin dat hij een tijdlang verbannen is geweest 
(vgl. Mayaud, pagina 172VV, 199-200). Als het 
eucharistiedebat inderdaad zo'n essentiële rol 
gespeeld heeft als Redondi beweert, waarom vin
den we er dan niets over in de correspondentie van 
Galilei (vgl. Mayaud, pagina 173, 203VV)? En als het 
copernicanisme in 1633 nauwelijks van belang zou 
zijn, hoe moeten we dan vroegere de veroordeling 
ervan in 1616 (her)interpreteren? 
Deze kritiek neemt niet weg dat Redondi een 
inspirerend boek schreef. Te denken valt aan de 
beschrijving van het politieke klimaat in het toen
malige Rome, de positie van het Collegio Romano, 
de betekenis van Grassi, de omvang van het eucha-
ristie-debat, e.d. Bovendien heeft de auteur ons het 
nodige huiswerk bezorgd: hoe zit het nu precies 
met Galilei's atomisme? Speelt dat misschien een 
belangrijkere rol dan wc tot nog toe dachten? Hoe 
verweven zijn fysica en theologie inzake het pro
bleem van de transsubstantiatie? Wellicht moeten 
we de Saggiiitore,de Dialogo en de Discorsi opnieuw 
gaan lezen. Wat zijn standpunt betreft, lijkt 
Redondi wel wat op de Tridentijnse theologen. 
Ondanks alle kritiek op zijn these houdt hij vol dat 
de Galilei-affaire zich weliswaar aan ons vertoont 
onder de gedaante van het copernicanisme, maar 
dat zij onder zijn handen wezenlijk in een atomis-
nie-affaire is veranderd. Ik houd het vooralsnog bij 
de 'ketterse' opvatting dat het copernicanisme niet 
slechts tot de 'accidenten' van het proces-Galilei 
behoort, maar er de wezenlijke 'substantie' van is. 

C. de Pater 
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