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misch Ziekenhuis Utrecht (1817-1992). Rede gehoiuicn 
bij de viering van het 175-iarig bestaan van het Acade
misch Ziekenhuis Utrecht op H mei 1992. (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 1992; ISBN 90-5235-033-7) 48 p., 
ill., fl. 17,50. 
Lieburg, M.1. van, Van Zeenmnshospitaal tot Haven-
ziekenhuis. De geschiedenis van de Stichting Haven-
ziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten te 
Rotterdam. (Rotterdam: Erasmus Publishing 1992; 
ISBN 90-5235-045-0; Pantaloon Cahier nr. 2) 132 p., 
ill., fl. 35,00. 
Lieburg, M.j. van. Het Sint Franciscns Gasthuis te 
Rotterdam 1892-1992. (Rotterdam: Erasmus Publi
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Na de voltooiing van zijn monumentale studie over 
het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis is prof. dr. 
M.]. van Lieburg als ziekonhuishistoricus allerminst 
op zijn lauweren gaan rusten. Vorig jaar breidde hij 
zijn oevre met drie nieuwe titels uit. In Een nuttig 
en ten sterkste verlangd wordend hospitaal houdt hij 
het nog kort. Het boekje bevat de tekst van een 
rede die hij in mei 1992 uitsprak tijdens een bijeen
komst ter viering van het 175-jarig bestaan van het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht. Hij memoreert 
hoe het ziekenhuis in 1817 ontstond door de van 
hoogste hand opgelegde samenvoeging van de 
negen gods- en gasthuizen, die de stad toen telde, en 
laat dan in een vlot betoog 'de hoofdmomenten' 
uit zijn geschiedenis de revue passeren. De ont
wikkeling van het klinisch onderwijs, de rol van 
krachtige persoonlijkheden en de voortdurende 
discussie over het ruimtegebruik in het gebouw aan 
de Catharijnesingel zijn de voornaamste thema's 
die hij daarbij aan de orde stelt. Als beknopte 
inleiding tot de historie van het AZL' voldoet deze 
publikatie volkomen, maar wie het licht van veertig 
bladzijden niet sterk genoeg is, biedt een literatuur
lijst ampele ingangen voor verdere studie. 
Breder van stof is Van Lieburg in Van Zeemans
hospitaal tot Havenziekenhuis. Kiet alleen beschrijft 
hij de ontwikkelingsgang van dit Rotterdamse 
instituut vanaf de opening in 1927 tot heden, maar 
ook geeft hij een onderhoudende schets van zijn 

voorgeschiedenis. Was de zorg voor zieke zeel eden 
in de zeventiende eeuw en de achttiende eeuv nog 
een taak geweest, waarvoor het Gasthuis vj n de 
Maasstad geen verantwoordelijkheid wilde dr igen, 
in de eerste helft van de negentiende eeuw v ;ran-
derde het die houding, mede op aandrang v; n de 
stedelijke autoriteiten die begrepen dat een luini-
hartiger opnamebeleid de roep van de Rotterdjmse 
haven ten goede kwam. Het nieuwe stadszieke ihuis 
aan de Coolsingel, dat in 1851 in gebruik geiK men 
werd, kende de zeelieden een eigen verpleg ngs-
klasse toe en trof voorzieningen, die rekuiing 
hielden met hun bijzondere omstandigh( den. 
Toen het ziekenhuis in het begin van deze eeuw te 
kampen kreeg met een chronisch beddentekort, 
veroorzaakt door de snelle bevolkingsgroei van 
Rotterdam, en nieuwbouwplannen ter tafel 
kwamen, deed geneesheer-directeur F.j. ScKreve 
het voorstel 'voor zieke schepelingen, met i.ame 
aan scheeps- of tropische ziekte lijdende persi nen' 
een afzonderlijk hospitaal te stichten. Havensteden 
als Londen, Liverpool en Hamburg beschikt ;n al 
langer over een dergelijke inrichting, en hun 
voorbeeld trok ook de aandacht van twee ai dere 
geledingen van de Rotterdamse samenlevin;. De 
havenarbeiders, verontrust over het stijgend a mtal 
ongevallen onder hun beroepsgroep en het gi brek 
aan adequate medische hulp, drongen in 19 3 bij 
de gemeenteraad aan op de bouw van een zit ken-
huis in de onmiddellijke nabijheid van hun \'erk-
plek. De havenwerkgevers steunden die eis, er ook 
de reders en stuwadoors vonden zij aan hun cant. 
Enkele jaren later sloegen zes prominenten uit deze 
kringen de handen ineen en brachten een Iwart 
miljoen gulden bijeen voor de stichting var een 
ziekenhuis 'ter behandeling en bestudering van 
tropische-, scheeps- en havenziekten'. In 1920 leer
den zij zich met een groep Leidse medici. Opgt richt 
werd de 'Vereeniging Instituut voor Trop sche 
Geneeskunde Rotterdam-Leiden". Eerst in 1925 
slaagde zij erin te Rotterdam twee polikliniek n̂ te 
openen, de een voor scheeps- en tropische zie ;ten, 
de ander voor huid- en geslachtsziekten. Maai niet 
lang daarna werd de hoofddoelstelling vai de 
Vereeniging gerealiseerd. In november 1926 kocht 
zij een voormalig hotelpand aan de Oosterkac e en 
liet het in luttele maanden verbouwen tot 'Zieken
huis voor Scheeps- en Tropische Ziekten'. 

324 



Boekbesprekingen 

In zijn verantwoording schrijft Van Lieburg dat het 
niet in de bedoeling lag 'een uitputtend en rijk gean
noteerd verhaal' in het licht te geven. Het oogmerk 
was bescheidener. Voor de werkers en de vrienden 
van het ziekenhuis wilde hij zijn historie in hoofd
lijnen optekenen. Aan dat uitgangspunt heeft hij 
zich vrij aardig gehouden. Toch is dit boek ook voor 
anderen lezenswaardig. Ieder die zich interesseert 
voor de ge.schiedenis van het Nederlandse zieken
huiswezen, vindt er een concieze, maar degelijke 
beschrijving in van de wording van een belangrijk 
hospitaal. Van Lieburgs thematische benadering van 
het instellingsverledcn, extensief geadstrueerd in 
zijn dissertatie, valt ook hier te onderkennen. 
Een streven naar volledigheid lijkt Van Lieburg 
wel bewogen te hebben bij het schrijven van Het 
Si}}t Franciscns Gasthuis te Rotterdam 1S92-1992. 
Het is een omvangrijk werkstuk geworden, dat naar 
opzet en uitwerking op dezelfde hoogte staat als 
zijn studie over het Haagse Ziekenhuis Bronovo, 
verschenen in 1990. Opnieuw wordt het over
vloedige feitenmateriaal geordend onder hoofden 
als 'oprichting', 'bouwkundige expansie', 'beheer en 
exploitatie', 'geneeskunde en medische afdelingen', 
'verpleegkundige dienst', en per segment chrono
logisch gepresenteerd. Als bijzonder thema duikt 
ditmaal de katholiciteit van de instelling in de 
verhandelingen op. 

De franciscaan Hubertus Kusters, pastoor van de 
H. Rosaliakerk en leidsman van de Rotterdamse 
Tertiarissen, nam in maart 1891 het initiatief tot de 
oprichting van 'een ziekenhuis voor kostelooze 
opname van Roomsch Katholieke .Arme Zieken'. 
In een pand aan de Oppert werden twee etages 
gehuurd en met het hoofd van de Congregatie van 
•Augustinessen te Delft werd de overkomst van vijf 
zusters geregeld, aan wie de verpleging van de 
zieken zou worden toevertrouwd. Op 26 mei 1892 
opende het Sint Franciscus zijn deuren. Enige 
maanden later al had het ziekenhuis met ruimte
gebrek te kampen. De twaalf bedden reikten niet 
toe. In september 1892 werd een ruim herenhuis 
op de Schiekade 64 gekocht en verbouwd tot een 
ziekenhuis voor vijftig a zestig patiënten en twintig 
zusters. Het nieuwe onderkomen werd in juni 1893 
in gebruik genomen, maar het was vrijwel on
middellijk duideijk dat het lang niet voldeed aan 
'de hoog noodige eischen van een welingericht 
ziekenhuis'. Aan badkamers, privaten, slaapkamers, 
onderzoekkamers en bergruimten viel nog veel te 
verbeteren. Bovendien ontbraken de faciliteiten 
voor de opening van een chirurgische afdeling. De 
aankoop van het belendende perceel Schiekade 66 
werd nu krachtig gepou.sseerd en in 1896 gereali
seerd. Die uitbreiding luidde bet begin van ver-

.schillende veranderingen in de koers van het Sint 
Franciscus in. Onder de gedreven leiding van de 
chirurg P.A.I.M. Spaapen Lzn veroverde de 
heelkunde haar plaats in het ziekenhuis. .Aanvan
kelijk had hij - in de woorden van de Rotterdamse 
journalist M.J. Brusse - slechts enkele 'gebrekkige 
hulpmiddelen tot zijn beschikking, 'n wankele tafel 
otn te opereren, 'n enkel mes, maar al in 1906 kon 
hij verklaren dat 'de operatieve afdeeling (...), wat 
de operatie-kamer, de .sterilisatie, het instrumen
tarium, de behandeling door de zusters enzoo-
voort betreft, zijns inziens in alle opzichten 
voldoet aan de strenge eischen der modernste 
chirurgie'. Diezelfde Spaapen ontpopte zich ook 
als een warm pleitbezorger voor de opname van 
klasse-patiënten. Dat standpunt maakte hem niet 
populair bij het bestuur, dat, daartoe ernstig aan
gespoord door pater Kusters, wilde vasthouden 
aan de oorspronkelijke opzet van het Gasthuis en 
het uitsluitend aan de armen ten goede wilde laten 
komen. Toch kreeg de chirurg zijn zin, mede 
omdat de andere medici zijn mening deelden. 
Vanaf 1896 beschikte het ziekenhuis over 'twee 
beste kamers', bestemd voor de verpleging van be
talende patiënten. Daarmee was de kwestie echter 
allerminst afgedaan. In de volgende tien jaar moest 
het bestuur ze keer op keer weer onder ogen zien. 
De beter gesitueerde katholieken maakten gretig 
gebruik van de geboden behandelingsmogelijk
heden, de artsen bleven aandringen op vergroting 
van de klasse-faciliteiten, en de concurrenten 
dreigden hun handen uit te slaan naar het gat in de 
markt. Nadat het ziekenhuis tussen 1901 en 1905 
met de toevoeging van vijf paviljoens en de bouw 
van een nieuw pand op het perceel Schiekade 66 
een aanmerkelijke modernisering had ondergaan, 
werd het aantal klasse-kamers tot acht verhoogd. 
Met leedwezen zag pater Kusters 'zijn teedere 
plant' een - in zijn ogen - vloekende scheut ont
wikkelen, maar tegenhouden kon hij het niet 
meer. In de zomer van 1906 werd zijn eigen 
levensstengel afgebroken en begon voor hem een 
Beter Leven. De resterende bestuursleden leken nu 
met enige draadkracht op de ingeslagen weg te 
willen voortgaan. In het jaarverslag, uitgebracht in 
de zomer van 1907, noemden zij de uitbreiding van 
twee naar acht klasse-kamers 'een kleine proef
neming en eerste begin van een eventueel later 
afzonderlijk op te richten ziekenhuis voor betalende 
of klasse-patiënten'. Acht jaar later was het zover. 
De verschillende panden aan de Schiekade waren 
gesloopt en vervangen door één nieuw voorgebouw, 
dat dertien eerste-klassekamers, elf tweede-klasse
kamers en vier derde-klassezalen herbergde. De 
gehandhaafde achterbouw bleef voor de onver-
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mogende patiënten gereserveerd. Van Lieburg stelt 
vast dat deze belangrijke vergroting het Sint 
Franciscus Gasthuis vanaf 1915 'alle gelegenheid 
[bood] zich verder als ziekenhuis te ontwikkelen'. 
In een werkstuk van deze omvang en diep
gravendheid - bij vlagen 'uitputtend' en overal 
'rijk geannoteerd' - is de thematische benadering 
onontbeerlijk bij de ordening van de myriaden 
details. Het zou de toegankelijkheid van het 
verhaal echter niet geschaad hebben, wanneer er in 
de chronologie meerdere waterscheidingen waren 
aangebracht. De twee tijdvakken van elk viiftig 
jaar, waarin Van Lieburg de geschiedenis geperio-
diseerd heeft, beslaan nu per thema zoveel feiten 
en gebeurtenissen dat het een bijzonder geheugen 
vergt om het overzicht te bewaren en de nood
zakelijke verbanden tussen de thema's te kunnen 
leggen. Het dwingt herhaaldelijk tot tweemaal 
lezen. Voor vakgenoten is dat niet erg, maar 
andere lezers kunnen er knap moe van worden. 
Deze zwakte in de compositie doet echter niets af 
aan de historiografische waarde van Het Sint 
Franciscus Gasthuis te Rotterdam 1892-1992. Het is 
een gedegen detailstudie, waarmee Van Lieburg 
opnieuw een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de geschiedschrijving van het Nederlandse 
ziekenhuiswezen. 

G. Pley 

G. van der Waa, '/)c' Irritabilitate'. tVi; onderzoek 
naar de betekenis van het irritabiliteitsbegrip in de 
geschiedenis van de achttieude-ecuwse Nederlandse 
fysiologie (Rotterdam: Erasmus Publishing 1992; 
ISBN 90-5235-031-0) 263 p., ill., 11. 79,50. Nieuwe 
Nederlandse bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde en Natuurwetenschappen nr. 41. 

Albrecht von Haller geldt voor de achttiende eeuw 
als de pionier op het gebied van het irritabiliteits-
onderzoek. Echter, min of meer tegelijk met hem 
betraden ook Nederlandse medici dit terrein. Het 
onderwerp heeft daarna in ons land steeds tamelijk 
veel aandacht gekregen. Van der Waa heeft zijn 
dLssertatie gewijd aan de behandeling van de 
theorieën uit een aantal vaderlandse bijdragen tot 
het irritabiliteit.sonderzoek. 
Zijn geschiedschrijving begint met de Leidse 
hoogleraar Frederik Winter die terecht wordt 
opgevoerd als de grondlegger van het Nederlandse 
onderzoek. Helaas heeft Winter niets over zijn 
onderzoekingen gepubliceerd. Van der Waa heeft 
Winters denkbeelden kunnen reconstrueren dankzij 

een in de Leidse universiteitsbibliotheek be'vaard 
collegedictaat van een van diens .studenten Het 
dictaat is getranscribeerd en vertaald in een 
appendix afgedrukt. 
Van der Waa maakt aannemelijk dat Win er al 
omstreeks 1750, twee jaar vóór Hallers publivatie, 
een irritabiliteitstheorie met een eigen signituur 
had ontwikkeld. Evenals Von Haller beschoawde 
Winter de irritabUiteit en niet de zenuwen < Is de 
grondoorzaak van alle bewegingsverschiin:elen. 
Wat betreft de lokalisatie van de irritabilitei had 
Winter een andere mening dan zijn collega. 
I erwijl Von Haller betoogde dat irritabiliteit •, Meen 
bij spiervezels voorkomt, wordt Winters thc'orie 
gekenmerkt door de gedachte dat deze eigen: chap 
aan alle vezels moet worden toegeschreven. 
Naast Winter heeft Van der Waa zich voornai lelijk 
geconcentreerd op Leidse promovendi die de irrita
biliteit hebben bestudeerd. In tegenstelling tot wat 
de ondertitel van zijn boek wellicht suggereert, lijkt 
hij niet te hebben geprobeerd om al het rele 'ante 
bronnenmateriaal te benutten. Buiten be.schoi wing 
gelaten, zijn bijvoorbeeld de dissertaties van Beek 
(Harderwijk), Stijl (Eraneker), H.G. Oosttrdijk 
(Utrecht) en De Goudsmit (idem), M. van G-uns" 
Disquisitio physiologiea (1758) en grotere studi 's als 
Physiologicarmn aniinadversionum (1772) van De 
Lille en de invloedrijke Observationes pbysioh gicac 
(1773) van .\. Ypey. 

De door Van der Waa bestudeerde medici Ie'eren 
een tamelijk uniform beeld. Een enkele ui zon
dering daargelaten verschillen hun theorieën niet 
wezenlijk van die van Winter. Naast uiteenzettingen 
over aard, betekenis en lokalisatie van irritabi iteit, 
wordt het andere hoofdthema van de door Va 1 der 
Waa geselecteerde verhandelingen gevormd do' ir de 
bespiegelingen over het natuur- en mensbeeld 
waartoe het irritabiliteitsonderzoek veelvuldig aan
leiding gaf Ook op dit punt blijkt een verregainde 
overeenstemming te hebben bestaan. 
Met Winter voorop verwierp men het mecLani-
cisme dat sedert het midden van de zeventiende 
eeuw de fysiologie had gedomineerd. Het da; raan 
ten grondslag liggende concept van inerte malerie-
deeltjes als de elementaire bouwstenen van de 
natuur werd niet toereikend geacht om de irri abi-
liteitsver,schijnselen te verklaren. In plaats daarvan 
kwam men met een theorie waarin irritabi iteit 
werd gezien als een fundamentele levenskrach: die 
onlosmakelijk is verbonden met de materie wa iruit 
levende wezens zijn opgebouwd. Van der Wat ziet 
de alternatieve theorie als een afivijzing var het 
mechanicisme en is zelfs zo nu en dan geneigd de 
theorie als vitalistisch te bestempelen. Voor mij is 
deze categorisering niet erg overtuigend. 
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Winter en de zijnen hebben nadrukkelijk aange
geven dat de door hen veronderstelde levenskracht 
fy'sisch van aard is. Verhelderend is de opmerking 
van Iman Jacob van den Bosch dat deze kracht 
analoog is aan Newtons zwaartekracht. Het lijkt 
mij dat ook de nieuwe theorie van het leven toch 
vooral mechanistisch is. Ze verschilt slechts in 
zoverre van de voorgaande theorie dat de carte
siaanse mechanica is vervangen door een newtoni-
aanse mechanica. 
De op newtoniaanse leest geschoeide fv'siologie 
heeft in de achttiende eeuw inderdaad aanleiding 
gegeven tot vitalistLsche interpretaties. Het ging 
daarbij echter wel om een vitalisme d;it soms dicht 
in de buurt kwam van mechanicisme en zelfs van 
materialisme. Het nieuwe vitalisme verschilde zeer 
sterk van het tot dan toe gebruikelijke metafj'sisch 
vitalisme. Winter en zijn geestverwanten hebben 
deze laatste variant nadrukkelijk van de hand 
gewezen. Indien we hen dus toch als vitalist willen 
aanmerken, behoeft dit nadere toelichting en 
kunnen we niet volstaan met simpelweg dit etiket 
op te plakken zoals Van der Waa heeft gedaan. 
De verandering in de biofilo.sofie is helaas wat 
onderbelicht gebleven. .Als gevolg daarvan blijft 
het onduidelijk of ook de Nederlandse fs'siologen 
het leven als een eigensoortig verschijnsel gingen 
beschouwen en of ook zij een bijdrage hebben 
geleverd tot de ontwikkelingen waaruit in het 
begin van de negentiende eeuw de biologie is 
voortgekomen. 

Van der Waa's dLssertatie is pionierswerk en daar
om een nuttige bijdrage tot de historiografie van 
de levenswetenschappen. Het is niet zijn geringste 
verdienste dat de bespreking van de di.ssertaties 
een interessante bron toegankelijker heeft gemaakt. 
Voor zover dat aan de aandacht was ontsnapt, 
onderstreept zijn studie dat het irritabiliteitsonder
zoek een van de meest interessante onderdelen is 
van de achttiende-eeuwse fysiologie. 

R.F.W. VLsser 

Clercq, P. de Het Leids Fysisch Kabinet (Mede
deling/Museum Boerhaave Leiden: Museum 
Boerhaave 1989; ISBN 90-6292-081-0) 56 p., ill., fl. 
15,00. 

De auteur van dit fraai uitgevoerde, met 86 figuren 
verluchte boekje heeft al in diverse publikaties 
aandacht gevraagd voor wetenschappelijke instru
menten uit het verleden. Dat betreft dan niet 
alleen de instrumenten als zodanig, maar ook hun 

ontwerpers, makers en gebruikers, alsmede de 
weten,schapshistorische context. Oplettende lezers 
van dit blad herinneren zich ongetwijfeld zijn 
artikel 'In de schaduw van 's Gravesande. Het 
Leids Physisch Kabinet in de tweede helft van de 
18e eeuw' in het themanummer Het instrument in 
de wetenschap (loe jg., 1987, afl. 4). Veel informatie 
uit dit artikel is in het te bespreken boek voor een 
breder publiek toegankelijk gemaakt. 
Het werkje valt in twee delen uiteen. Op p. 4-12 
geeft de auteur een beknopt overzicht van 'Drie 
eeuwen Leids Fysisch Kabinet'. Vervolgens geeft 
hij op p. 14-53 een beschrijving van zo'n twee 
dozijn - ik telde er overigens precies twintig -
wetenschappelijke instrumenten uit de eerste van 
dit drietal eeuwen. Aan het begin van de selectie 
staat de luchtpomp die in 1675 voor de hoogleraar 
De Volder werd gebouwd, en de hekkesluiter is 
een model van Newcomens stoommachine, dat in 
1774 voor professor Allamand werd vervaardigd. 
Van de resterende achttien toestellen zijn er 
veertien gekozen uit de collectie van de hoogleraar 
Willem lacob 's Gravesande, die ze als demon
stratietoestellen gebruikte voor zijn geheel nieuwe 
college experimentele fysica, w;iarin hij de denk
beelden van Newton toelichtte en propageerde. 
De auteur heeft ernaar gestreefd doel en werking 
van ieder toestel in zijn historische context te 
behandelen. Omdat het grootste gedeelte van de 
twee bladzijden die elk instrument krijgt toebe
deeld, door illustraties in beslag genomen wordt, 
kon deze context overigens slechts summier aan de 
orde komen. Om een voorbeeld te noemen, het 
valtoestel van 's Gravesande (p. 28) brengt hij in 
verband met de bekende vis viva kwestie - is de 
kracht' van een bewegend lichaam evenredig met v 
of met v̂ ? - omdat de Leidse hoogleraar met dit 
apparaat een experimentele bijdrage aan de 
discussie heeft geleverd. De geïnteresseerde lezer 
blijft echter wel met enkele vragen zitten zoals: wat 
is de achtergrond van beide opvattingen; hoe deed 
's Gravesande zijn valproeven; wanneer en hoe 
komt de discussie ten einde? Van wetenschaps-
historLsch standpunt bezien is het boekje dan ook 
wat mager. Daar staat tegenover dat in veel litera
tuur over wetenschapsgeschiedenis het instrument 
er nogal bekaaid afkomt. Vanuit dat oogpunt is 
Het Leids Fysisch Kabinet een welkome aanvulling 
op datgene wat over de achttiende-eeuwse ontwik
kelingen in Nederland geschreven is. 
De Clercq zou er goed aan gedaan hebben in een 
voorwoord de doelgroep van zijn boekje om
schreven te hebben. Enerzijds krijg ik de indruk 
dat het bestemd is voor wat men gewoonlijk 'een 
breed publiek' noemt, maar anderzijds wordt 
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daarvoor soms weer teveel bekend verondersteld. 
Niet 'iedereen' weet bijv. wat 'capillaire werking' 
(p. 14) is. Latijn,se en Franse titels of uitdrukkingen 
blijven nogal eens onvertaald (p. 4,5,27). In dat
zelfde voorwoorti zou hij ook een motivering van 
zijn keuze hebben kunnen geven, die nu achter
wege is gebleven: waarom juist deze twintig instru
menten, die nog geen tien procent van de totale 
collectie vormen, en niet twintig andere? Liet hij 
zich leiden door de betekenis van een toestel voor 
de natuurkunde of voor de instrumentmakers
kunst? Of misschien een combinatie van beide? 
Waarom valt er zo'n sterk accent op door 's 
Gravesande ontworpen toestellen (veertien van de 
twintig), en waarom ontbreken bijv. apparaten 
voor elektrostatische proeven, zoals de beroemde 
Leidse fles? 

Ten slotte een paar details, l^e inhoudsopgave 
vermeldt een verdeling van het onderdeel 'Hoogte
punten' in drie hoofdstukken: vóór, van en n;i 's 
Gravesande, waarbij het middelste hoofdstuk wordt 
onderverdeeld in paragrafen over mechanica, 
hydrostatica, pneumatica en optica. Deze indeling 
is in de tekst niet terug te vinden. Daar blijkt 
'Hoogtepunten' verdeeld te zijn in eenentwintig 
hoofd.stukjes (inleiding en bespreking van twintig 
instrumenten), waarvan de titels op hun beurt 
weer niet in de inhoudsopgave voorkomen. Wie 
dus wil weten of de befaamde bol-en-ring en het 
emmertje van 's Gravesande aan bod komen, zal 
moeten bladeren. De niet-deskundige lezer weet 
niet dat het in noot 64 en in noot 72 (citaat p. 25) 
om origineel en vertaling van hetzelfde boek gaat. 
In noot 83 mis ik het artikel van Pierre Costabel 
over 's Gravesandes vis viva proeven. Enkele illu-
str;ities zijn te klein; ik denk hierbij met name aan 
de eerste figuur op p. 4 en verder bijv. aan de rode 
figuren op biz. 27 en 30. De titel Het Leids Fysisch 
Kabinet vind ik te ruim gekozen: weliswaar bestrijkt 
een (klein) gedeelte van de algemene inleiding een 
periode van drie eeuwen, maar wat de instrumen
ten betreft, behandelt de auteur alleen de eerste 
honderd jaar. 

Deze detailkritiek neemt niet weg dat De Clercq 
ons op deskundige wijze heeft rondgeleid in de 
achttiende-eeuwse (Leidse) natuurkundekeuken. 
Zijn boek smaakt naar meer: hopelijk schrijft hij 
nog een vervolgstudie over de volgende honderd 
of tweehonderd jaar. 

C. de Pater 

Techniek (Leiden: Stichting I.eidschrift 1992; 
themanummer van Leidschrift Historisch Tijdsshrift, 
jaargang 8 (1992), nummer 3) 130 p., ill., fl. 9,5c. 

De techniek m;ig zich de laat.ste tijd in een bven-
dige belangsteüing verheugen. Het mag dan ook 
zeker trendgevoelig genoemd worden dat het door 
Leidse geschiedenisstudenten professioneel ge unde 
tijdschrift Leidschrifl met een speciaal thema lum-
mer uitkwam over 'enkele nieuwe benader ngen 
binnen de techniekge.schiedenis van de pre-i idus-
triële periode' (redactioneel). Hoewel deze vlag de 
lading niet geheel dekt omdat niet alle artikelen 
over de pre-industriële periode gaan (Van Roy '̂n en, 
gedeeltelijk. Schot), of van een nieuwe benat ering 
blijk geven (Wegener Sleeswijk), mag toch g :con-
stateerd worden dat de redactie goed in haar .ipzet 
is geslaagd. Voor weinig geld wordt de lezer in kort 
bestek door zes ter zake kundige auteurs ing.'wijd 
in enige problemen, antwoorden en benade ings-
wijzen van de (pre-industricle) techniekgeschitdenis 
(een artikel over de Russische partij-ideoloog .-X.A. 
Zjadanov op p. 99-130 hoort niet tot het thema
gedeelte). 

De bundel opent met een uitstekend overz chts-
artikel van CA. Davids waarin hij genuan :eerd 
enkele belangrijke techniekhistorksche debatten 
bespreekt die gaan over de invloed van rtligie, 
wetenschap, communicatiemiddelen en idei logie 
op de toenemende mechanisering in de Late 
Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Vt rvol-
gens behandelt .\. Wegener Sleeswijk aan de hand 
van enkele voorbeelden (de aanspanning van 
trekdieren; het waterrad; de fiets; de relatie t issen 
China en het Westen) de vraag of de geschiclenis 
van de (Middeleeuwse) techniek het beste door 
historici of door ingenieurs kan worden bestuc eerd, 
waarbij de haast onvermijdelijke - maar nie: on
problematische — conclusie getrokken wordt dat 
beide disciplines dienen samen te werken. Samen
werking (tussen (scheeps)archeologen en histirici) 
komt ook ter sprake in het artikel van ].B. Kisi over 
enige technische aspecten van het handels-, trans
port- en produktiebedrijf van onze gri otste 
vroegmoderne onderneming: de Verenigde Oost-
indische Compagnie. Een voorbeeld zijn de ges nede 
compositiekanonnen van laag gewicht die sp'ciaal 
voor het gebruik op VOC-schepen ontwii;keld 
waren. Handvuurwapens en kanonnen vo men 
ook het onderwerp van een (Engelstalig) biblio
grafisch essay van K. De Vries, waarin een i itge-
breid overzicht wordt gegeven van de histoi ische 
literatuur op dit terrein vanaf 1840, uitmonde id in 
een debat over de vraag of de introductit van 
vuurwapens (buskruit) in het leger in de zest ende 
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en zeventiende eeuw leidde tot een revolutie op 
het gebied van de militaire taktiek en strategie, of 
dat daarvoor bepaalde niet-technische factoren 
verantwoordelijk waren. De bundel bevat voorts 
nog een artikel van E. van Royen waarin een samen
vatting wordt gegeven van de theoretische inleiding 
op het zesdelige seriewerk Geschiedenis van de 
techniek in Nederland onder redactie van H.W. 
Lintsen e.a., waarin met name de begrippen 'moder
nisering' en 'technische ontwikkeling' worden uit
gewerkt, en een boekbespreking van J.W. Schot van 
The lever of riches. Technological creativity and econo
mic progress van de hand van de economisch-
historicus |. Mokyr. 

Het zou onjuist zijn dit themanummer van nog 
geen honderd pagina's te lezen als een overzichts
werk van de pre-industriële techniek. De redactie 
wilde geen overzicht bieden van de resultaten van 
techniekhistorksch onderzoek maar zich richten op 
de methodologische aspecten van het vak. Elk van 
de artikelen gaat tot op zekere hoogte op zulke 
kwesties in. Een over-all discussie ontbreekt even
wel, hoewel de mogelijkheid daartoe zeker had 
bestaan. Wie de moeite neemt om de artikelen 
zorgvuldig te lezen, zal constateren dat bepaalde 
technieken of artefacten in meerdere artikelen 
voorkomen en dat er controverses onder de 
oppervlakte sluimeren. Ik noem de mechanische 
revolutie in de Late Middeleeuwen (Davids, 
Wegener Sleeswijk), de fiets (Wegener Sleeswijk, 
Van Royen), het buskruit (Wegener Sleeswijk, De 
Vries), en China (Wegener Sleeswijk, Schot). 
Waar, bijvoorbeeld, Davids de laat-middeleeuwse 
mechanische revolutie min of meer als een feit 

presenteert, plaatst Wegener Sleeswijk grote vraag
tekens daarbij. Doordat zulke debatten niet wor
den uitgewerkt, is de bundel eerder geslaagd als 
startpunt voor verdere studie dan als een even
wichtige bestandsopname. Bij verdere studies (op 
basis van de vele waardevolle referenties) kunnen 
methodologische vraagstukken niet uit de weg 
worden gegaan. .Anders dan Wegener Sleeswijk 
meent, gaat het daarbij echter niet om de vraag of 
technische dan wel historische vraagstukken de 
primaire invalshoek dienen te zijn. Zich uiteen
zettend met het werk van W.E. Bijker (p. 34-36) 
probeert hij aan te tonen dat werken/niet-werken 
een zuiver technisch onderscheid is, daarbij aan
nemend dat de 'werking' van iets zich blijkbaar 
tijdloos en zonder (sociale) doelformulering laat 
definiëren. Het fundamentele methodologische 
punt is evenwel niet of geschiedenis van de 
techniek het zonder technisch inzicht kan steUen, 
maar of de historicus de handelende mens tot 
uitgangspunt van zijn historische verklaring 
neemt, of dat hij verklaringen zoekt in dwingende 
structurele samenhangen van fj'sische, technische, 
economische, of sociologische aard. Beide werk
wijzen - die ook wel de actionistische resp. de 
structur<ilistische (H.S.J. lansen) of de individua
listische resp. de collectivistische (Ch. Lorenz) 
worden genoemd - hebben hun sterke en zwakke 
punten. In de besproken bundel komt de analyse 
van zulke punten niet aan bod, maar als de zes 
opgenomen artikelen tot verdere studie inspireren 
is het doel dat de redactie zich stelde zeker bereikt. 

E. Homburg 
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