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BOEKBESPREKINGEN 

W.D. Hackmann, Electricity from Glass: Ttw History of the Frictional Electrical 
Machine 1600-1850 (Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1978), XIII 
+ 310 p., geb., fl. 89.= ISBN 90 286 0308 5. 

Als vierde deel in de serie "Science in History" is een uitvoerige studie ver-
schenen van ons medelid Dr. Hackmann, verbonden aan het Museum of the 
History of Science in Oxford. In de achttiende-eeuwse genootschapsproeven nam 
na omstreeks 1740 de elektriseermachine een steeds belangrijker plaats in. Be-
roemd was vooral de "groote electrizeermacliine" van Martinus van Marum, 
waarmee deze zijn vermaarde experimenten deed om de oxydatieleer van 
Lavoisier te bewijzen en welke zich nog bevindt in Teylers Museum in Haarlem. 
Fraaie achttiende-eeuwse elektriseermachines zijn ook te bewonderen in het 
Utrechts Universiteitsmuseum en in het Museum Boerhaave in Leiden. 
Onder de titel: "Electricity from glass" heeft Dr. Hackmann de geschiedenis 
beschreven van de ontwikkeling van de wrijvingselektriseermachine in de periode 
1600 tot 1850, met nadruk op de achttiende eeuw. Hij onderscheidt daarbij zes 
typen: bolmachines, waarbij de glazen bol horizontaal (o.a. door's Gravensande 
1720), verticaal of in beide richtingen roteert; machines met een bewegende 
glazen staaf; cylindermachines; machines met een band zonder eind (o.a. door 
Ingenhousz, 1779); trommelmachines en plaat- of schijfmachines. In het laatste 
geval hebben we een of meer platen gecombineerd met vertikaal of horizontaal 
geplaatste wrijfkussens. Het waren dergelijke machines die door de in Amster
dam werkzame Engelse instrumentmaker John Cuthbertson voor Nederlandse 
chemici als Van Marum, Pacts van Troostwijk en Deiman werden gemaakt. 
In zijn boek komen achtereenvolgens aan de orde: vroege elektrische onder-
zoekingen en de uitvinding van de eerste elektriseermachine; de formulering van 
nieuwe begrippen nodig voor de ontwikkeling van de elektriseermachine (onder-
scheid tussen glas- en harselektriciteit; onderscheid tussen geleiders en niet-
geleiders; enz.); de elektriseermachine in Duitsland in de periode 1737-1745; de 
ontdekking en ontwikkeHng van de Leidse fles; de ontwikkeling van de bol-, 
cylinder- en 'lopende band' machines; de uitvinding en ontwikkeling van de 
schijfmachine; popularisering en theorie. Het boek eindigt met een uitvoerige 
bibliografie en 35 (niet al te fraaie) afbeeldingen. 

De schrijver geeft een interessante uiteenzetting over de ontdekking van de 
Leidse fles waarover de meningen in de literatuur nogal uiteenlopen. Hij komt 
tot de conclusie dat "the correspondence of both Van Musschenbroek and 
Allamand to their French colleagues (namelijk Reaumur en Nollet) suggests that 
the Dutch discovery was made either during the winter of 1745 or January 
1746, and that it was predated by the work of von Kleist" (p. 91). Evenals bij 
C. de Pater (zie diens artikel: "De ontdekking van de Leidse fles" in Gewina Nr. 
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39(1977), p.25-26 en zijn in juU verschijnende dissertatie over "Petrus van 
Musschenbroek (1692-1761), een newtoniaans natuuronderzoeker) veronder-
stelt Hackmann dat een brief van Trembley (niet aan Trembley) d.d. 4 februari 
1745 onjuist gedateerd is en uit 1746 stamt. In tegenstelling tot De Pater heeft 
Hackmann dit nader aangetoond aan de hand van een niet-gepubliceerde brief 
van Henry Baker aan Henry Miles van 17 februari 1746 (aanwezig in de John 
Rylands library in Manchester). Hiermee is het probleem van de ontdekking van 
de Leidse fles (waarbij een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen 
het waarnemen van het betreffende verschijnsel en de interpretatie ervan) wel-
Ucht opgelost. 

Het boek van Hackmann geeft niet alleen uitvoerige informatie over de tech-
nische ontwikkeling van de elektriseermachine, maar gaat ook in op de vele 
waamemingen die er mee zijn verricht alsmede op de verschillende theorieen die 
werden opgesteld over het wezen van de elektriciteit. Het werk bevat tevens veel 
gegevens over de rol van de Nederlandse fysici en chemici als Petrus van 
Musschenbroek, Allamand, Cunaeus en Van Marum. Het geeft een boeiend over-
zicht over de betekenis van de wrijvingselektriciteit in de achttiende eeuw, de 
enige elektriciteitsbron voor de ontdekking van de batterij door Volta in 1799. 
Een interessant, vlot geschreven werk dat we gaarne ter lezing aanbevelen. 

H.A.M. Snelders 

S.W. Hamers-Van Duynen, Hieronymus David Gaubius (1705-1780) zijn corres-
pondentie met Antonio Nunes Ribeiro Sanchez en andere tijdgenoten. 
(Assen: Van Gorcum, 1978), 288 p.,iU., 3 bijl.,/48,00. 

"Uit de klauw kent men de leeuw". Dit werk kwam tot stand als proefschrift 
met Prof. G.A. Lindeboom als promoter. Het bevat dertig aan Sanchez gerichte 
brieven van H. Gaub, geschreven tussen 1740 en 1777, die zich bevinden in de 
Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. Deze brieven vormen een dankbare bron 
voor de cultuurgeschiedenis van de achttiende eeuw, in het bijzonder de socio-
culturele betrekkingen binnen Europa. De medicus historicus kan er veel van zijn 
gading in vinden. Behalve de correspondentie met Sanchez heeft de auteur nog 
zes en twintig brieven van Gaub aan andere tijdgenoten gepubliceerd, o.a. aan 
Paulus de Wind, Abraham Kaau, neef van Herman Boerhaave, Albrecht Haller en 
Johannes Stephanus Bernard, een arts in Amsterdam. De brieven zijn, voor zover 
ze in het Latijn zijn geschreven, door de auteur voorzien van een Nederlandse 
vertaling. De brieven aan Sanchez worden ingeleid met korte samenvattingen en 
besloten met nauwkeurige bewerkte verklarende voetnoten. Bovendien geeft 
de auteur een levensbeschrijving van Gaub, met nadruk op de periode van zijn 
Leidse hoogleraarschap. Ook aan Sanchez is een korte inleiding gewijd over zijn 
leven en werk. Aan de brieven is een aantal recepten van Gaub toegevoegd en 
een catalogus van zijn praeparaten en instrumenten, die op 1 oktober 1783 open-
baar zijn verkocht. 
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De brieven van Gaub getuigen van een bijzondere charme en zijn een voorbeeld 
van achttiende eeuwse hoffelijkheid. Anderzijds moet men niet verwachten diep-
gaande wetenschappelijke denkbeelden in de correspondentie aan te treffen. 
Vooral de brieven aan Sanchez zijn duidelijk brieven aan een goede vriend. Zij 
bevatten nieuws betreffende wederzijdse vrienden en kennissen, zij handelen 
over het verzenden van boeken en manuscripten, over het vorderen van publi-
caties, over de Leidse universiteit en verder over een flink aantal medische zaken. 
Gaub vertelt over zijn patienten, vaak aanzienlijke lieden, over hun klachtenen 
de door hem voorgeschreven geneesmiddelen. Hij geeft zijn mening over de 
pokkeninenting en de irritabiliteitsleer, de verspreiding van venerische ziekten, 
waar ook Sanchez belangstelling voor had. 
In deze brieven overheerst de medicus in Gaub de chemicus Gaub, alhoewel hij 
een enkele maal zijn genoegen uit over materiaal, dat Sanchez hem toezendt om 
te onderzoeken. Men krijgt uit dit boek de indruk dat de betekenis van Gaub 
als chemicus nog in de windselen der geschiedenis ligt. 
In de bibliografie van Gaub miste ik enkele publicaties, ook ontbreken er enige 
data in de tijdtafel. Wij mogen de auteur dankbaar zijn voor de goed verzorgde 
uitgave van de bundel brieven van Gaub. Voor velen die in de achttiende eeuw 
belang stellen zijn er gegevens over zaken en personen in te vinden. 

A.M. Luyendijk-El shout 

C. van der Leun (red.), NG 200. Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-1977 
(Utrecht: Natuurkundig Gezelschap, 1977), 143 pp. 

Onder de cryptische hoofdtitel "NG 200" presenteert het Natuurkundig Gezel
schap te Utrecht dit goed verzorgd uitgegeven gedenkboekje ter gelegenheid van 
haar 200 jarig bestaan. Dit Gezelschap, aanvankelijk genaamd "Gezelschap ter 
Beoeffening en Bevordering van de Proefondervindelijke Natuurkunde", werd in 
1777 opgericht door de Utrechtse hoogleraar J.Th. Rossijn (1744-1817). Hoewel 
na diens overlijden nog andere universitaire docenten, vooral Gerrit Mol (1785-
1838) zich hebben ingezet voor het Gezelschap, verminderde sinds het midden 
van de 19e eeuw het ledenaantal'snel en geraakte het Gezelschap in de vergetel-
heid. Het terugvinden van de oude instrumentencoUectie in 1917 door P.H. van 
Cittert, later direkteur van het Utrechts Universiteitsmuseum, betekende het 
begin van een nieuwe periode van activiteit. De zes bijdragen die het boekje 
telt, zijn merendeels door bekende auteurs op het gebied der natuurwetenschap-
pen geschreven. Prof. R. Hooykaas opendt de bundel met een systematisch 
opgezet expose over "De natuurwetenschap in de eeuw der genootschappen" 
(p. 11-38), waarin de achtergronden van de 18e eeuwse natuurwetenschappelijke 
belangstelling, het karakter van de toenmalige wetenschappen en de 'natuurlijke 
theologie' nader worden belicht. Tegen dit decor plaatst Mevr. J.G. van Cittert-
Eymers de geschiedenis van "Het Natuurkundig Gezelschap te Utrecht 1777-
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1977" (p. 39-82), onderverdeeld in een drietal hoofdperiodes: 1777-1816, 
1813-1892 en 1918-1977. De grote betrokkenheid van de auteur bij haar onder-
werp en het ontbreken van een meer systematisch betoog geven deze bijdrage 
het karakter van een kroniek met een nogal verbrokkelde opzet. 
Kennelijk is het de bedoeling van de redactie geweest om na de 'uitwendige' 
geschiedenis van het Gezelschap de lezer een inzicht te geven in de relatie tussen 
de wetenschappelijke activiteiten van het Gezelschap en de ontwikkeling van de 
natuurwetenschappen in het algemeen. De beide auteurs die zich met deze taak 
hebben belast. Prof. H.A.M. Snelders voor de 19e eeuw en N.G. van Kampen 
voor de 20e eeuw, zijn daarbij van een verschillende benadering uitgegaan. Snel
ders gaat in zijn bijdrage "De beoefening van de natuurkunde in het negentiende 
eeuwse Utrecht" (p. 83-98) uit van het werk van enkele Utrechtse hoogleraren 
(Moll, Rees, Buys Ballot, Grinwis en V.A, en W.H. Julius), die alien meer of 
minder intensief bij de activiteiten van het Gezelschap betrokken zijn geweest, 
en van het werk van de amateur-fysicus Albertus van Beek. Prof, van Kampen 
stelt in zijn hoofdstuk "De natuurkunde van de twuitigste eeuw" (p. 99-113) de 
ontwikkelingen centraal rond de relativiteitstheorie, de quantummechanica en 
de fysica der kleine deeltjes. In beide gevallen wordt het niet altijd duidelijk op 
welke wijze het Natuurkundig Gezelschap deze ontwikkelingen heeft gevolgd of 
mogelijk zelfs heeft beinvloed. Het boekje besluit met een historisch overzicht 
van "Het Utrechts Universiteitsmuseum" (p. 115-141) door P.H. Kylstra. De 
aanwezigheid van de in 1917 teruggevonden coUectie in dit museum en de 
banden tussen het museum en het Gezelschap die daaruit zijn ontstaan, recht-
vaardigt deze toevoeging volledig. 

Wat het redactionele werk tenslotte betreft (voorwaar geen sine-cure), hadden 
tenminste de onderlinge verschillen in spellingswijze en in bibliografische 
annotatie kunnen worden weggenomen. 

M.J. van Lieburg 

CM. van Hoom, Levinus Lemnius, 1505-1568. Zestiende eeuws Zeeuws genees-
/ieer (Kloosterzande: J. Duerinck-Krachten, 1978), 343 p., ill.,/52,00. 

Het werk, waarop de schrijver op 28 april 1978 cum laude aan de Vrije Universi
teit is gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde, handelt over de Zeeuwse arts 
UevenLemse(1505-'68). 
Lemnius genoot in zijn tijd en nog lang daarna in heel Europa een zekere be-
kendheid, maar is later bijna geheel vergeten geraakt: het was een goede gedachte 
hem aan die vergetelheid te ontrukken. 
Levinus Lemnius was een medicus practicus te Zierikzee, gevormd volgens huma-
nistische traditie. Zijn medisch denken werd nog goeddeels beheerst door klas-
sieke voorstellingen, al traden daar — zij het schoorvoetend — ook wel denkbeel
den binnen van de nieuwe tijd. 
Alvorens nader in te gaan op Lemnius zelf en op diens wetenschappelijk oeuvre, 



88 

geeft de schrijver een korte tijdsbeschrijving waarin politieke, godsdienstige, 
inteUectuele en maatschappelijke aspecten juist voldoende worden belicht om de 
figuur van Lemnius als exponent van zijn tijd aannemelijk te maken. 
Op de biografie in engere zin volgt een kort overzicht van de geneeskunde van 
de eerste helft van de zestiende eeuw, met een bespreking van enkele figuren die 
in belangrijke mate het geesteUjk klimaat ervan hebben helpen bepalen. 
De belangwekkendste hoofdstukken zijn echter die, waarin Lemnius' werken aan 
een analyse worden onderworpen. Van die werken zijn De Miraculis occultis 
Naturae en De Habitu et Constitutione Corporis de voomaamste. 
Aangezien Lemnius, zoals gezegd, nog in hoge mate gebonden was aan de gale-
nische traditie, terwijl verder nog allerlei typisch middeleeuwse elementen in 
zijn gedachtenwereld voorkomen, kwam de schrijver voor de moeilijke opgave 
te staan, op tal van punten toelichting te verschaffen aangaande klassieke en 
middeleeuwse denkbeelden over astrologie en magie, alchemic, natuurverschijn-
selen, botanic, zoologie, fysiologie en zo meer. 
In deze uiterst moeilijke opgave is Van Hoom op bewonderenswaardige wijze 
geslaagd. Veel meer dan alleen maar een inhoudsopgave, is zijn analytische 
bespreking geworden tot een tableau van geneeskundige voorstellingen zoals 
die in de eerste helft van de zestiende eeuw in Europa bestonden. Zij kan als 
inleiding dienen voor wie zich nader in de geneeskunde van dit tijdvak wil gaan 
verdiepen. 
Zeer nuttig is in dit opzicht het overzicht van de door Lemnius gebruikte en des-
tijds waarschijnlijk gangbare pharmaca, in hoofdstuk 8. leder hoofdstuk is aan 
het eind van een zorgvuldig bewerkt notenapparaat voorzien. 
Op enkele punten kan men met de schrijver van mening verschillen, bijvoorbeeld 
wanneer hij stelt, dat door het onderzoek van Harvey de laatste galenische in-
zichten zich zouden hebben gewijzigd (p. 73-74). Evenmin is het aanvaardbaar 
juist de zeventiende eeuw tot de periode van het vitalisme te bestempelen 
(p. 164). Bepaald onjuist is de mededeling op p. 107, dat het Corpus Hermeti-
cum in vroeg-christelijke tijd zou zijn ontstaan. Deze verzameling van astrolo-
gische, magische, gnostische en filosofische geschriften dateert uit de derde en 
tweede eeuw voor het begin van onze jaartelling. Het is bovendien niet te vereen-
zelvigen met de veel jongere Physiologus, een populair-theologisch en allegorisch 
geschrift, waarin inderdaad dieren en fabeldieren worden behandeld, al zullen 
al deze geschriften wel Alexandrijns-hellenistisch van oorsprong zijn. 
Afgezien van deze en nog enkele andere onnauwkeurigheden kan men niet 
anders dan voor het bijzonder gedegen werkstuk in zijn geheel oprechte bewon-
dering hebben. 
Een bibliografische beschrijving van de publicaties van Lemnius, met illustraties 
van titelbladen van Italiaanse, Franse, Duitse, Engelse en Latijnse uitgaven, een 
literatuurlijst van liefst 28 bladzijden en een register van persoonsnamen — blijk-
baar op het laatste ogenblik eraan toegevoegd — besluiten het goed geschreven 
en goed gedrukte boek. 

D. de Moulin 


