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BOEKBESPREKINGEN 

R.-A. BLONDEAU, Wetenschap in de taai der 
Vlamingen. Vanaf Jacob van Maerlant tot de 
stichting van de Akademien. Reinaert-Het Volk, 
Gent 1991. 380 biz., 73 ill., bibliografie, perso-
nenregister. 850 BEF. 

In de inleiding vermeldt de auteur drie thema's 
die in zijn werk aan bod komen. Op de eerste 
plaats wordt aandacht geschonken aan het al-
gemene kader van de geschiedenis van de weten-
schappen, 'een obsederende en boeiende be-
zigheid, waarin men poogt na te gaan hoe de 
mens in zoeken en tasten, vanuit de duisternis 
van de onwetendheid zoveel merkwaardige re-
sultaten bijeengepuzzeld heeft'. Een tweede, meet 
specifiek thema vormen de bijdragen die de we-
tenschappelijke auteurs hebben geleverd om de 
'volkstaal' uit te bouwen tot een cultuurtaal. 
Tfenslotte brengt het boek 'tevens de historie van 
de lange en lastige strijd om deze taal te laten 
doordringen als voertaal in de tempels van de 
wetenschap : de universiteiten en de akademien'. 

Het lijkt me dat de auteur vooral in de laatste 
opzet geslaagd is. Blondeau laat op klare wijze 
zien hoe zeer het streven van de Vlaamse Be-
weging heeft bijgedragen tot de herontdekking 
en bestudering van de oude Nederlandstalige ma-
nuscripten en tot een herwaardering (en ideali-
sering) van de volkstaal in de beoefening en de 
vulgarisatie van wetenschap. Door zijn gedegen 
kennis van de Vlaamse historische literatuur, die 
de basis was van dit werk, kan Blondeau de lezer 
bovendien een schat aan (bekende en minder 
bekende) bibliografische verwijzingen aanbieden. 

De twee andere thema's komen minder goed 
uit de verf. De eigenlijke wetenschapsge-
schiedenis is ongelijk vertegenwoordigd. Van de 
aangehaalde werken wordt vaak niet veel meer 
dan de titel vermeld. Door zich verder uitsluitend 
te beperken tot werken (en secundaire literatuur) 
die in het Nederlands werden geschreven, doet 
de auteur ook geen recht aan de nationale of In
ternationale context. Het boek overstijgt 
daardoor zijn encyclopedisch karakter niel. Over 
de specifieke bijdrage van de wetenschappelijke 
literatuur tot de culturele verheffing van de 
volkstaal wordt, op enkele luttele opmerkingen 
na, niets gezegd. 

Geert Vanpaemel 

Ortrun RIHA, Wissensorganisation in medizi-
nischen Sammelbandschriften. Klassifilcations-

kriterien und Kombinationsprinzipien bei Texten 
ohne Werkcharakter. (Wissensliteratur in Mit-
telalter. Schriften des Sonderforschungsbereich 
226 Wiirzburg / Eichstatt. Band 9) Wiesbaden, 
Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1992, ISBN 
3-88226-537-X. Prijs : DM 62.-

In het kader van een tienjarig veelomvattend on-
derzoeksprogramma verscheen dit werk als een 
van de tot nu toe twaalf (maar circa 35 ge-
plande !) publikaties van de eruit voortgekomen 
resultaten. Riha onderzoekt, op basis van ca. 200 
handschriften, korte medische teksten in de 
volkstaal die tot nu toe nauwelijks volgens de 
bestaande criteria in een kategorie konden 
worden ondergebracht. Ook de receptie ervan 
krijgt alle belangstelling : de gekozen thema's en 
de gelegde zwaartepunten geven bijzonder dui-
delijk aan waar de interesse en de behoeften van 
het beoogde publiek gelegen waren, en geven 
tevens uitsluitsel over hun intellectuele niveau. 
Want het gEiat hier om medische wetenschap voor 
niet-medici, die in de loop der middeleeuwen hoe 
langer hoe verder wegvoert van de academische 
sector van de latijnkundige artsen en zelfs van 
de ambachtelijke chirurgijns. De basis-informatie 
blijft dezelfde, maar de teksten worden ingekort 
en vereenvoudigd, soms tot onherkenbaar 
wordens toe. 

Hoewel de voorbeelden in dit boek alle uit 
het Duitse taalgebied stammen, overschrijdt de 
waarde van het daarop geconstrueerde classifi-
ceringssysteem ruimschoots deze landsgrenzen, 
want het is zonder twijfel toepasselijk op alle 
volkstalige medische detail-literatuur ('Kleinli-
teratur'), en als dusdanig een welkom hulpmiddel 
voor veel problematische gevallen. 

R. Jansen-Sieben 

Bianca Silvia TOSATTl, II manoscritto Ve-
neziano. Un manuale di pittuia e aitre art! — 
miniatura, incisione, vetri, vetrate e cetamicbe 
— di medicina, fannacopea e alchimia del quat-
trocenta Milano, Acanthus, 1991, in 4°, 287 pp., 
talrijke kleurillustraties. 

Handschrift Sloane 416 in de British Library 
(annis 1424-1456) bevat een bonte verzameling 
recepten van uiteenlopende aard : het is wat men 
sinds kort een 'kunstboek' noemt. Het bevat 
voorschriften voor het bereiden van verfstof, zeep 
en gekleurd glas, uittreksels uit het pseudo-
aristoteliaanse Secretrum Secretorum, alsook 
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medische en alchemistische recepten. Het me-
rendeel van deze teksten is in het Italiaans 
gesteld, maar het handschrift moet na 1477 in 
Vlaanderen terecht zijn gekomen, want vanaf f. 
171r tot 185v komen er alleen nog Middelneder-
landse (alchemistische) recepten in voor (zie R. 
Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelne-
derlandse Artes-titeratuur, Utrecht, 1989, L 950). 

De teksteditie (van f. 1 tot f. 170r) wordt 
voorafgegaan door een zorgvuldige beschrijving 
van handschrift en inhoud, een onderzoek naar 
de verschillende schrijvers/copisten, een ont-
leding van de verf-recepten, de artistieke tech-
nieken en de medische recepten, een glossarium 
en een hele reeks indices. Illustratie XIV is een 
facsimile van het Middelnederlandse slotstuk (f. 
185v). Het boek is schitterend geillustreerd. 

R. Jansen-Sieben 

De Botanica in de Zuidelijke Nederlanden (einde 
15de eeuw — ca. 1650). "Publikaties van het 
Museum Plantin-Moretus en het Stedelijke Pren-
tenkabinet" nr. 27, Antwerpen, 1993. 150 biz., 
ill., registers, 950 BEE 

Het Plantin-Moretus Museum heeft de laatste 
jaren bij het ruimere publiek een bijzonder goede 
reputatie verworven door de organisatie van zeer 
aantrekkelijke tentoonstellingen, telkens begeleid 
door waardevolle publikaties, Niet op de laatste 
plaats de wetenschapsgeschiedenis heeft hiervan 
kunnen genieten, Na tentoonstellingen rond de 
exacte wetenschappen en de geneeskunde, pre-
senteert het museum in het kader van Antwerpen 
93 opnieuw een wetenschapshistorische ten-
toonstelling, ditmaal met de botanica als on-
derwerp. 

Zoals bij vorige gelegenheden is ook nu weer 
de catalogus van deze tentoonstelling een waar-
devol boek geworden, met grote zorg uitgegeven 
en prachtig geillustreerd. Alle 107 tentoon 
gestelde archivalia worden gedetailleerd be-
schreven (telkens met foto), en hun achtergrond 
of betekenis vakkundig belicht. Een eerste deel 
(nrs. 1-68) bevat de handschriften en gedrukte 
werken, waarbij de klemtoon uiteraard ligt op 
de werken van de drie grote Zuidnederlandse bo-
tanici Dodoens, Clusius en Lobelius. Het tweede 
deel (nrs. 69-99) brengt de verschillende vormen 
van illustratiemateriaal samen : tekeningen, 
aquarellen, houtblokken, kopergravures en por-
tretten. Het laatste deel handelt over enkele al-
gemene aspecten van tuininrichting en tuinar-
chitectuur. De catalogus wordt besloten met 
registers van de drukkers en uitgevers en de 
herkomst van de getoonde stukken. 

De eigenlijke catalogus beslaat maar de helft 
van het boek. De eerste zestig bladzijden worden 
ingenomen door niet minder dan negen 
wetenschappelijk-vulgariserende verhandelingen 
rondom het thema van de tentoonstelling, ge
schreven door de leden van het wetenschappelijk 
comite dat de tentoonstelling samenstelde. 

Vanuit wetenschapshistorisch oogpunt 
brengen deze bijdragen weinig nieuws aan. De 
auteurs laten zich gemakkelijk verleiden om de 
lof te zingen van de vooruitgang van de botanica 
en het aandeel daarin van Christoffel Plantin en 
de Zuidnederlandse botanici. Een moderne 
historisch-kritische visie op de ontwikkeling van 
de botanica en haar relatie tot het boekbedrijf 
ontbreekt. Toch vermeldenswaard zijn de bij
dragen van L.J. Vandewiele over de planten uit 
de tuin van Pieter van Coudenberghe, alsook het 
artikel van C. Depauw over de kunstenaar Peeter 
vander Borcht, die voor Plantin de botanische 
illustraties verzorgde. 

Geert Vanpaemel 

Frank HUISMAN, Stadsbelang en standsbesef. 
Gezondheidszorg en medisch beroep in Gro-
ningen 1500-1730. (Nieuwe Nederlandse Bij
dragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en 
der Natuurwetenschappen Nr. 43. Pantaleon 
Reeks Nr. 8) Rotterdam, Erasmus Publishing, 
1992. ISBN 90-5235-037-X. 

Dit is de coramerciele editie van een Amsterdams 
proefschrift. Zoals het in de Inleiding staat, 
handelt dit boek "over de wijze waarop de ge
zondheidszorg en het medische beroep in de stad 
Groningen tussen de jaren 1500 en 1730 gelei-
delijk gestalte hebben gekregen". Er wordt grote 
aandacht geschonken aan de maatschappelijke 
context waarin "genezende handelingen" plaats-
vonden. De auteur kiest met opzet voor deze vrij-
blijvende terminologie omdat hij niet alleen de 
medische stand wil bestuderen, maar ook oog 
wil hebben voor zelf-medicatie, burenhulp, en 
semi-beroepsmatige hulp. Hij wil nagaan hoe de 
Kerk, de patient, de genezers en de overheid on-
derling functioneerden, Het statuut van de zieke 
blijft bij gebrek aan bronnenmateriaal onder-
belicht, de medische beroepsgroepen zijn 
drieerlei : de doctores medicinae, de chirurgijns 
en de reizende meesters, 

Het is in dit bestek niet mogelijk de vele 
waardevolle conclusies — die de grenzen van het 
afgebakende gebied, de stad Groningen, ver 
overschrijden — samen te vatten. De Slotbe-
schouwing van de auteur (pp. 405-412) zou in 
haar geheel moeten aangehaald worden. Wij 
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kunnen de belangstellende lezer slechts sterk 
aanraden dit boeiend geschreven, grondig on-
derlegd en rijk gedocumenteerd werk zelf ter 
hand te nemen. 

R. Jansen-Sieben 

Prof. Dr. M.J. van LIEBURG. De geschiedenis 
van het Academisch Ziekenhuis Utrecht 
(1817-1992), Erasmus Publishing, Rotterdam 
1992, 48 biz, 

Deze fraai uitgegeven en goed gefllustreerde 
plaket is de uitgewerkte en aanzienlijk ver-
meerderde tekst van de rede gehouden door Prof. 
M.J. van Lieburg, bij de viering van het 175-jarig 
bestaan van het Academisch Ziekenhuis Utrecht 
op 15 mei 1992. 

In deze monografie vindt de lezer een 
overzicht van de geschiedenis van dit vermaarde 
ziekenhuis, alsook gegevens betreffende de ont
wikkeling van het medisch onderwijs te Utrecht. 
Tot slot wordt door schrijver de contributie 
belicht van een aantal markante hoogleraren die 
in dit ziekenhuis werkzaam zijn geweest. Hun 
namen zijn ook aan de Vlamingen goed bekend. 
Wat mij betreft, was het een genoegen in deze 
rij prominenten twee professoren terug te vinden 
die in een niet zo ver verleden met mijn Univer-
siteit betrekkingen hebben onderhouden. Albert 
Abraham Hijmans van den Bergh (1869-1943), 
de man van de bilirubine, heeft immers aan de 
Gentse universiteit gedurende een jaar medi-
cijnen gestudeerd. Klaas ("baasje") de Snoo 
(1877-1949) is in mijn studentenjaren bij her-
haling komen spreken over enkele van zjn "stok-
kepaardjes" (zwangerschapstoxaemie, post-
partale thrombose en endometriose), 
onderwerpen waarover hij in enthousiaste termen 
zijn originele gedachten placht ten beste te geven. 
De handboeken van deze twee meesters werden 
door de eigen hoogleraren dermate hoog geschat 
dat zij de studenten verzochten ze als richtsnoer 
te gebruiken. 

Doch ook nog om andere redenen heeft de 
lectuur van Lieburgs monografie mij in hoge 
mate geboeid. Het is namelijk zo dat genese en 
ontwikkelingsgeschiedenis van het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht — "het nuttig en ten sterkste 
verlangd wordend hospitaal" — in wezen niet 
verschillend zijn van deze van de gelijknamige 
Gentse instelling. De Rijksuniversiteit Gent werd 
immers ook 175 jaar geleden gesticht (door 
koning Willem I), reden waarom ook wij dit jaar 
feest vieren. De lange en bewogen ontstaansge-
schiedenis van het Academisch Ziekenhuis Gent 
vertoont eveneens treffende gelijkenis met die van 

het Utrechtse Ziekenhuis, alleen heeft het Gentse 
"epos" nog langer aangesleept. 

Omwille van deze vele gelijkenissen raad ik 
alle alumni van onze medische faculteit aan met 
het werk van Van Lieburg kennis te maken. Doch 
ook al degenen die zich interesseren voor de ge
schiedenis van het medisch onderwijs en het aca
demische ziekenhuisleven in de Lage Landen 
zullen het boekje willen lezen. 

Michel Thiery 

M.J. van LIEBURG, Het Sint Franciscus 
Gasthuis te Rotterdam (1892- 1992). Erasmus 
Publishing, Rotterdam, 1992. 

Dit is het zoveelste boek van de Nederlandse 
hoogleraar medische geschiedenis (Vrije Univer
siteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rot
terdam) en de autoriteit op het gebied van de lan-
delijke historie van het ziekenhuiswezen en de 
gezondheidszorg. Na zijn erudiete studies gewijd 
aan de geschiedenis van het Sophia Kinderzie-
kenhuis (1975), de Adriaanstichting (1978), de 
instellingen voor medisch onderwijs (1978), de 
Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen (1982), 
het Bergwegziekenhuis (1983), het Havenzie-
kenhuis (1992), het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht (1992) — et j 'en passe — is thans de 
beurt aan het Rotterdamse Sint Franciscus 
Gasthuis. Dit ziekenhuis, prototype van de 
Noord-Nederlandse katholieke verzorgingsinstel-
lingen, werd te Rotterdam gesticht tegen het eind 
van de vorige eeuw, op initiatief van de Derde 
orde van de Franciscanen en met de hulp van 
de congregatie van de Zusters Augustinessen die 
de ziekenzorg op zich namen. De instelling, die 
herhaaldelijk aan uitbreiding toe was en daarom 
verhuisde is thans ingeplant in het moderne 
nieuwbouw-complex aan de Rotterdamse 
Kleiweg. Het is uitgegroeid tot een van de meest 
belangrijke ziekenhuizen van deze stad. 

De lijvige (391 biz.), luxueus uitgegeven en 
profuus geillustreerde studie — gedenkboek over 
een eeuw caritas en geneeskunde te Rotterdam 
— geeft de lezer een gedetailleerd overzicht van 
zowel de architectonische als de organisatorische, 
medische en verpleegkundige evolutie van het 
Sint Franciscus Gasthuis. De terminologie 
"gasthuis" (wij zouden ziekenhuis zeggen), die 
is behouden gebleven, wil onderstrepen de cari-
tatieve functie van een instelling die evenwel ook 
andersdenkenden opvangt. 

De auteur begint zijn bespreking met een 
schets te geven van het RK leven te Rotterdam 
aan het einde van de vorige eeuw, voorkennis die 
niet zonder belang is voor een goed begrip van 
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wat volgt. Komen dan aan de beurt de oprichting 
van het ziekenhuis, de aanvankelijke bouw-
kundige expansie en het beheer en de finan
ciering van het Gasthuis tot aan de tweede We-
reldoorlog. Verdere hoofdstukken zijn gewijd aan 
de ontwikkeling van de geneeskunde en de zie-
kenverzorging. Het geheel wordt afgerond met 
een lang stuk over de uitbreiding van het 
Gasthuis sinds de jaren veertig. Hierbij wordt 
het nieuwe complex aan de Kleiweg grondig 
doorgelicht en wordt de nodige aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en de groei van de talrijke 
medische afdelingen en laboratoria. 

Zoals reeds vermeld is het boek rijk geil
lustreerd, wat er de charme aanzienlijk van 
verhoogt. Bij degenen die nog werkzaam zijn 
geweest in "oude" ziekenhuizen zullen vele 
plaatjes sentimentele herinneringen oproepen. 
Levendige getuigen van dit niet zo verre verleden 
waren voor mij vooral de vele binnengezichten 
van het ziekenhuis en de foto's van de stijlvol 
geklede Augustinessen. 

Het boek herinnert ons ook aan de wrij-
vingen die er onvermijdelijk zijn geweest tussen 
de zorgenverstrekkers, ambtelijke en levensbe-
schouwelijke. Zo ook aan de strijd die in het 
vooroorlogse Nederland werd gestreden omtrent 
de introductie van de anticonceptie — hiermee 
bedoeld de kalendermethode van Ogino en 
Knaus — en de bittere debatten over deze kwestie 
tussen een van de regent-artsen van het Sint Fran
ciscus Gasthuis en de terecht vermaard gebleven 
Dr. Sraulders. 

Als vrouwenarts heb ik met interesse kennis 
genomen van de ontstaansgeschiedenis van de 
afdeling gynecologie-verloskunde van het 
Gasthuis en de belangrijke rol hierbij gespeeld 
door Dr. A.H.M.H. van Rooy en Dr. M.A. van 
Bouwdijk Bastiaanse, beiden later hoogleraar in 
dit vak. Veel vrouwenartsen uit Vlaanderen 
werden door hen opgeleid, Waar het Bouwdijks 
chirurgische virtuositeit was die hen naar Ne-
deland voerde, was het vooral de hechte 
vriendschap tussen Van Rooy en de Gentse hoog
leraar Frans Daels die hiertoe de spoorslag heeft 
gegeven. Het was trouwens Daels die Van Rooy 
heeft aangezet om in 1911 te Gent te promoveren 
(op een proefschrift getiteld "Sur le vaginisme", 
want de Rijksuniversiteit was toen nog 
Franstalig), Het was tenslotte Daels die de derde 
uitgave van het eigen leerboek (Beginselen van 
de Praktische Verloskunde, 1942) aan zijn te 
Jong gestorven (1937) vriend heeft opgedragen 
met de ontroerende woorden : ' 'Aan den voor-
treffelijken gynaekoloog, den trouwen vriend van 
de Vlamingen". 

Een gedetailleerd en niettemin goed leesbaar 
boek over de geschiedenis van het befaamde Rot
terdamse RK ziekenhuis waar gedurende een 
eeuw zo vele zieken door liefderijke en experte 
handen zijn geholpen geworden. 

Michel Thiery 

A.-C. BERNES (ed.). Regards sur 175 ans de 
science a I'Universite de Li^e 1817-1992. "Pour 
^tudier I'histoire de sciences" no. 5, Centre 
d'Histoire des Sciences et des Techniques, Uni-
versite de Liege, 1992. 124 p. 

De 175ste verjaardag van onze Rijksuniversiteiten 
heeft niet veel wetenschapshistorisch onderzoek 
opgeleverd. De Gentse universiteit publiceerde 
een prestigieus fotoboek 175 jaar Universiteit 
Gent. Een verhaal in beeld (Stichting Mens en 
Kultuur, Gent 1992). In Luik verscheen een kleine 
bundel onder de bescheiden titel Regards sur 175 
ans de science. De zeven bijdragen in deze bundel 
werden in de voorbije twee jaar bij diverse gele
genheden geredigeerd en dragen daarvan in de 
huidige publikatie nog duidelijk de sporen. Van 
een systematische opzet is geen sprake. "Peut-
etre la synthese est-elle prematura. II fallait se 
contenter de coups de sonde," schrijft Robert 
Halleux in de inleiding en dit vat inderdaad 
treffend het karakter van de bundel samen. 

De eerste bijdrage, geschreven door de in-
middels overleden H. Breny, beschrijft de ge
schiedenis van de cursus "Calcul des proba-
bilites". Breny gaat voornamelijk in op het werk 
van de hoogleraren A. Meyer en E. Catalan. In 
een appendix komt daarna uitgebreid de 
moeilijke relatie tussen Meyer en de Brusselse 
Academic aan bod. De auteurs Breny, Jongmans 
en Seneta suggereren daarin dat Meyer werd te-
gengewerkt door zijn Gentse coUega Mathias 
Schaar. Hun argumentatie heeft mij daarvan 
echter niet kunnen overtuigen. 

De tweede bijdrage presenteert een gedeel-
telijke biografie van de wiskundige E. Catalan 
door F. Jongmans. Het verhaal breekt plots af 
in 1833, op het ogenblik dat Catalan zijn intrede 
doet in de Ecole Polytechnique te Parijs. 

De derde bijdrage is van C. Havelange over 
de voorgeschiedenis en de oprichting van de me
dische faculteit in 1817. E. Schoffeniels, D. 
Lagneaux en J. Lecomte bespreken vervolgens 
de Luikse bijdragen tot de fysiologie en J. 
Godeaux beschrijft de activiteiten van de Luikse 
dierkundigen aan het zoologische station te 
Villefranche-sur-mer. 

Veruit de langste bijdrage werd geleverd door 
(de inmiddels overleden) J.-J. Vendrix "Intro-
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duction du darwinisme a I'Universite de Liege 
(1817-1888)". Er is tot nog toe zo weinig gepu-
bliceerd over de geschiedenis van het darwinisme 
in Belgie, dat deze goed gedocumenteerde 
bijdrage, ondanks haar vele tekortkomingen, 
toch een plaats verdient in de wetenschapshisto
rische literatuur over het onderwerp. Een ge
schiedenis schrijven van de introductie van het 
darwinisme vergt heel wat omzichtighyeid. 
Vendrix is zich daarvan terdege bewust, maar 
struikelt toch in het oerwoud van de subtiele in-
terpretaties van de evolutieleer zoals die in de ne-
gentiende eeuw welig tierden. De vier kenmerken 
die hij opsomt als aanwijzing om een sympathie 
voor het darwinisme te localiseren (p. 64) zijn 
bijvoorbeeld niet in staat een onderscheid te 
maken tussen de theorieen van Darwin en 
Lamarck. Het veelvuldig aangehaalde documen-
tatiemateriaal wordt doorgaans te oppervlakkig 
gepresenteerd en niet grondig geanalyseerd. An-
derzijds vestigt Vendrix heel terecht de aandacht 
op de darwinistische tendensen in de geschriften 
van de historicus Leroy en de filosoof Delboeuf. 

Regards is zoals gezegd een bescheiden 
bundel, geschreven niet door beslagen beoe-
fenaars van de wetenschapsgeschiedenis, maar 
voornamelijk door hoogleraren geinteresseerd in 
de geschiedenis van hun vak. Als zodanig brengt 
hij een waardevolle getuigenis van de positieve 
interesse voor de wetenschapsgeschiedenis in het 
academisch corps van de Luikse universiteit. 

Geert Vanpaemel 

J.K. KATGERT-MERKELIJN, The Manuscripts 
and Correspondence of Jan Hendrik Oort. 
Leiden, University Library, 1992,157 p., ind. Dfl. 
45,-. 

De Leidse astronoom J.H. Oort (1900-1992), 
student van Kapteyn, werd vooral bekend door 
zijn studies over de structuur en dynamica van 
het Melkwegstelsel en door de door hem gegeven 
verificatie van de theorie van de differentiele 
rotatie. In 1935 werd hij hoogleraar aan de Leidse 
universiteit en na de Tweede Wereldoorlog di-
recteur van de sterrenwacht. De catalogus van 
Katgert-Merkelijn betreft het nagelaten archief 
van Oort, bewaard aan de Leidse Universiteits-
bibliotheek. 

De catalogus is onderverdeeld in 8 secties : 
"Research and teaching", "Correspondence", 
"Leiden Observatory", "Leiden University", 
"Astronomy in the Netherlands", "Ne
therlands", "Europe" en "International World". 
Ook wordt een volledige bibliografie van Oorts 
publikaties uit de periode 1922-1986 gegeven. De 

catalogus bevat ook twee registers, respectievelijk 
op naam en onderwerp. 

De indeling van het archief werd zoveel mo
gelijk chronologisch gerangschikt. Voor nota's 
over onderzoek wordt de datum van de eerste 
publikatie over het onderwerp aangegeven, wat 
een zeer logische en elegante classificatie 
oplevert, die de samenhang van de ar-
chiefstukken recht doet. De bestanden worden 
bovendien op een zeer accurate en heldere wijze 
beschreven, wat de bruikbaarheid van de ca
talogus zeer ten goede komt. 

Voor het onderbrengen van de (zeer uitge-
breide) correspondentie lijkt de chronologische 
indeling minder geslaagd. Het raadplegen van 
brieven heeft immers meestal niet zoveel met de 
datum van verzending te maken, dan wel met de 
identiteit van de bestemmeling of afzender. De 
chronologische indeling bemoeilijkt de snelle toe-
gankelijkheid van de correspondentie en lijkt mij 
daardoor aanzienlijk de bruikbaarheid van dit 
onderdeel van het Oort-archief te verminderen. 
Als voorbeeld verwijs ik naar de correspondentie 
van Oort met de Leuvense astronoom Armand 
Van Hoof, die in de jaren dertig aan de Leidse 
sterrenwacht verbleef en er de inspiratie opdeed 
voor zijn eigen onderzoeksprogramma's. De cor
respondentie (die loopt van 1935 tot 1969) beslaat 
meer dan zeventig brieven, in de catalogus ver-
spreid over niet minder dan 21 rubrieken, Het 
ware wellicht handiger geweest deze correspon
dentie in een karton te verzamelen, 

Niettemin blijft de catalogus, door zijn heel 
consequente en inhoudelijk vakkundige behan-
deling van Oorts geschriften, een zeer degelijk 
werkinstrument dat navolging verdient. 

Geert Vanpaemel 

KORTE AANKONDIGINGEN 

Sartoniana, volume 4. Sarton Chair of the 
History of Sciences, University of Ghent, 
Belgium, 1991. 125 biz., ill., 650 BEE 

R. Feenstra, 'Remarques sur les origines de la 
science juridique europeenne et son essor dans 
les anciens Pays Bas' ; A. Leguebe, 'De la pa-
leontologie humaine a la palto-anthropologie' ; 
J. Sebestik, 'Quelques reflexions sur I'histoire 
des sciences et des techniques' ; P. De Win, 
'Historiographie von rechtsarchaologie und 
rechtsikonographie in Belgie' ; K. Van Camp, 
'Medieval theoretical mechanics'. 

Het boek kan besteld worden door 650 BEF 
over te schrijven op bankrekening 011-1969611-05 
t.n.v. Sartoniana, Gent. 
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Th, COUN en B, VAN DOORSELAER (eds,) 
Een eeuw steenkool in Limburg, Uitgeverij 
Lannoo, Tielt 1992, 280 blz„ iU„ geb„ 2450 BEE 

Op 2 augustus 1901 ontdekte Andre Dumont het 
Kempense steenkoolbekken. Op korte tijd ont-
stonden zeven grootschalige mijnen te midden 
van een uitgestrekt en nauwelijks bewoond hei-
degebied, Einde September 1992 werden in 
Zolder de laatste kolen van het Kempense bekken 
gedolven, Tkl van foto's en originele documenten 
roepen een herinnering op aan die bewogen ge
schiedenis : de eerste ontginningsfase in vaak pri-
mitieve omstandigheden, het leven in de tuin-
wijken, de verplichte tewerkstelling van 
krijgsgevangenen en incivieken, het rijke vere-
nigingsleven,,., Ook wordt een inzicht gegeven 
in de geologische vorming en de ontdekking van 
het steenkoolbekken, en wordt de mijnbouw-
kundige en economische context geschetst. 

K, VELLE, Begraven of cremeren. De crema-
tiel(westle in Belgie. Stichting Mens en Kultuur 
Uitg., Gent 1992. 124 biz., ill., 450 BER 

De auteur schetst de geschiedenis van de crema-
tiebeweging in Belgie, i.h.b, in de periode 
1870-1932, toen het debat in wetenschappelijke 
kringen ter sprake kwam. Voor de voorstanders, 
doorgaans van vrijzinnige huize, was lijkver-
branding vooral een hygienisch-estetisch alter-
natief voor de teraardebestelling. Volgens de te-
genstanders, het katholieke blok, was het de 
bedoeling van de lijkverbranders de ontchriste-
lijking van de samenleving te bespoedigen. Het 
debat duurde wel een halve eeuw tot op 21 maart 
1932 een wet werd aangenomen die crematie 
toeliet. 


