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BOEKBESPREKINGEN 

Paul SERVAIS, L'entre-deux-guerres en Belgi-
que 1918-1940. Bibliographie. IV Histoire des 
sciences et des techniques. Facultes Universitai-
res Saint-Louis, "Cahier du centre d'histoire 
moderne et contemporaine", n° 4, 1994. 500 BF. 

Deze handige bibliografie van wetenschappelij-
ke werken, geschreven door Belgen of gepubli-
ceerd in Belgie, en verschenen tijdens het inter-
bellum, bevat 3106 titels, gerangschikt in vijf 
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de we-
tenschapshistorische literatuur, boeken en arti-
kels, over de betrokken periode (430 titels). De 
volgende hoofdstukken bevatten respectievelijk 
de tijdschriften (745), de reeksen (64) en de jaar-
boeken, congresverslagen, repertoria enz. (321). 
Het vijfde hoofdstuk vermeldt de eigenlijke we-
tenschappelijke werken (1546), die als afzonder-
lijke publikatie zijn verschenen. 
Voor de geschiedschrijving van de moderne we-
tenschappen is dit uiteraard een belangrijke aan-
winst. Toch mogen we in deze tijd wat meer in-
formatieverwerking verwachten. De boekbe-
schrijvingen zijn telkens heel summier: auteur, 
titel, plaats en datum van publikatie, eventueel 
ook van heruitgave. Er wordt geen aanduiding 
gegeven van de aard van het werk (handboek, 
brochure, verhandeling,...), de uitgever, het aan-
tal bladzijden, eventueel de vertaler enz. De in-
gang voor de lezer is ook erg beperkt gehouden: 
er zijn geen registers, zodat men voor bepaalde 
onderwerpen een beetje overal moet zoeken. Sto-
rend is dat vooral in de nederlandstalige titels 
nogal wat tikfouten staan. 

G. Vanpaemel 

John LANDWEHR, Het Nederlandse Kook-
boek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht. 
Hes Uitgevers, 1995, 230 pp. ISBN 
90-6194-208-X geb. Prijs: Hn.95. 

Volgens het Voorwoord — in dit geval ' Hors 
d'oeuvre' genoemd — bchelst dit overzicht "Ne
derlandse kookboeken — in welke taal ook — 
uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden tot de 
afscheiding in 1830, in Nederlands Oost-Indie tot 
de Japanse inval in 1942 en in Nederland tot het 
jaar van de bevrijding in 1945", 
Deze manier van afbakening is nogal vreemd, 
hoewel het goed recht van de uitgever. Men 
vraagt zich toch af waarom de kookboeken uit 
de Zuidelijke Nederlanden na 1830 niet meer 
"Nederlands" zijn, terwijl ze dat voor de ver-

eniging met Nederland (1815) wel blijken te zijn. 
Ook brengt dat met zich mee dat hier kookboe
ken worden opgenomen in het Frans, Engels, 
Fries en Maleis, zolang ze maar in een van de 
geciteerde gebieden en periodes passen. Le cui-
sinier gascon van 1747 bv. heeft niets met Ne
derland of Nederlandse kookboeken te maken 
dan dat het in Amsterdam gedrukt werd. 
Er staat veel in dit overzicht dat nergens anders 
te vinden is. Voor wie niet lets bijzonders zoekt 
is bladeren in dit boek een plezierige ontdek-
kingstocht. Maar, hoewel dit niet de opzet van 
de uitgever was, valt het toch te betreuren dat 
de handschriften (en hun edities) niet zijn opge
nomen. Er ontbreekt trouwens heel wat in deze 
bibliografie, maar daarop zai elders worden in-
gegaan. Het boek ziet er prachtig uit, in groen 
linnen gebonden met gouden stempels en het 
vult, hoe dan ook, een lacune in de vak-
bibliografie. 

R. Jansen-Sieben 

Ph.J. van der EIJK, H.F.J. HORSTMANS-
HOFF, P H . SCHRUVERS (eds.). Ancient Me
dicine in its Socio-Cultural Context. Papers read 
at the Congress held at Leiden University 13-15 
april 1992. (The Wellcome Institute Series in the 
History of Medicine) Amsterdam/Atlanta, Ro-
dopi, 1995. 2 vols. ISBN 90-5183-525-6 en 
90-5183-535-3. Prijs: gebonden Hn. 160.- en 
Hfl.150.-; paperback: Hn.55,- en 50.-

De inhoud van deze beide delen beoogt op in-
terdisciplinaire basis een aantal gezondheids- en 
ziekteproblemen in de Grieks-Romeinse wereld 
te belichten, tegen de achtergrond van maat-
schappij, kultuur en mentaliteit. De bijdragen 
komen dan ook van uit allerlei hoeken: klassie-
ke niologie, archeologie, godsdienst- en filoso-
fiegeschiedenis en uiteraard geneeskunde en far-
macie. Om een indruk te geven van de 
buitengewoon rijke en inspirerende inhoud van 
deze twee bundels kan en moet het volstaan de 
groeperingen op te sommen waarin de 36 gepu-
bliceerde lezingen zijn ondergebracht: Part. 1. 
Social, institutional and geographical aspects of 
medical practice; Part 2: Women, children and 
sexuality; Part 3: Religious and magic attitudes 
towards disease and healing; Part 4 : Medicine 
as a science and its relation to philosophy; Part 
5: Linguistic and literary aspects of medical 
texts; Part 6: The role of medical themes in 
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literature. Dit alles gevolgd door een 'General 
Index' en een 'Index locorum'. Hieraan dient 
nog — indien nodig — als aanbeveling te wor
den toegevoegd dat zo goed als alle tenoren op 
deze specifieke gebieden in de bundel aanwezig 
zijn. „ . ^. , 

R. Jansen-Sieben 

Udo FRIEDRICH, Naturgeschichte zwischen ar-
tes liberales und friihneuzeitlicher Wissenschaft. 
Conrad Gessners " Historia animaiium" und ih-
re volkssprachliche Rezeption. Tubingen, Max 
Niemeyer Verlag, 1995. ISBN 3-484-36521-8, 
ISSN 0934-5531. Prijs: DM 82.-

Deze studie behandelt een onderwerp dat op het 
grensgebied ligt tussen literatuurwetenschap en 
wetenschapsgeschiedenis. Met als uitgangspunt 
een ruimere opvatting van het begrip ' literatuur' 
is het de bedoeling een wetenschappelijk-
historisch werk als een eigensoortig tekst-type te 
analyseren. Een zoologisch compendium uit de 
16de eeuw, de Historia animaiium van Conrad 
Gessner, dient als case-study, en wordt eerst va-
nuit tekstwetenschappelijk perspektief geanaly-
seerd, daarna worden de opbouw-regels en de ar-
gumenteringswijze bestudeerd. Op die manier 
wenst het boek een bijdrage te leveren tot de di-
aloog tussen literatuurwetenschap en weten
schapsgeschiedenis. Deze dubbele invalshoek 
voor het evalueren van dergelijke teksten is een 
desideratum van iedere filoloog die zich met we
tenschapsgeschiedenis bezighoudt. Een artes-
tekst is net zo goed 'literatuur' als een ridder-
roman. In de Nederlandse literatuur-geschiede-
nissen wilde men tot voor heel kort daarvan niets 
weten. In Duitsland is men, sinds de overtuigende 
pleidooien van Gerhard Eis, daar al een tijd mee 
bezig. Ook Gundolf Keil heeft ruimschoots het 
zijne daartoe bijgedragen. "Die Fachprosafor-
schung hat den iiberkommenen Literaturbegriff 
zerschlagen und ist durch die Absperrung kano-
nisierender Einfriedungen durchgebrochen" : 
'Literaturbegriff und Fachprosaforschung' in 
Gundolf KEIL und Peter ASSIGN, Fachprosa
forschung. Acht Vortroge zur mittelalterlichen 
Artesliteratur. Berlin, 1974, 196. De resultaten 
van deze studie liggen zowel op het gebied van 
de rhetoricale stijimethode, als de humanistische 
lees-, excerpeer- en analysepraktijk, het 
classificerings-systeem. De veeltallige, waarde-
volle conclusies die hieruit in extenso geformu-
leerd worden (p.247-252) kunnen hier niet samen-
gevat worden. Belangrijk is dat hier een methode 
gedemonstreerd wordt die met vrucht ook op 
teksten uit andere wetenschappelijke gebieden 
kan toegepast worden. R.Jansen-Sieben 

M. MOSTERT en A. DEMVTTENAERE (red.), 
De betovering van het middeieeuwse Christen
dom. Studies over ritueei en magie in de Midde-
leeuwen. (Amsterdamse historische reeks, grote 
serie, deel 22) Hilversum, Verloren, 1995. ISBN 
90-6550-274-2. Prijs: BEF 1180.-

In deze bundel staat de middeieeuwse beleving 
van het Christendom, al dan niet met tovenarij 
of religie geassocieerd, centraal. Afgezien van ar-
tikelen waarin vooral onderwerpen van zuiver re-
ligieuze aard behandeld worden, is voor de artes-
historicus van belang de link godsdienst/magie 
die in verschillende bijdragen belicht wordt. In-
teressant is bv. het lange stuk van Mostert over 
' De magie van het geschreven woord' (p. 
61-100), waarin veel aan bod komt: de schrift-
magie, brieven uit hemel en hel, het magische ka-
rakter van de letters van het alfabet, magische 
teksten en magisch hergebruik van gezaghebben-
de teksten. Het artikel van Karl Heidecker, met 
als titel' Agobard en de onweermakers' handelt 
over magie en rationaliteit in de vroege midde-
leeuwen. De donderpreek van bisschop Agobard 
van Lyon uit 816 tegen de 'onweermakers' is een 
uitzonderlijke bron voor de feitelijke praktijken 
van dit soort weermagiers. Agobard vertelt hoe 
zij te werk gingen. Het conflict tussen de priesters 
en deze waarzeggers maakte deel uit van de 
machtstrijd tussen Christendom en heidendom. 
Tenslotte is er de bijdrage van Marcel Gielis over 
' Magie in het oude hertogdom Brabant', een on-
derzoek naar de heksenwaan en de waan der 
historici, waarbij zowel de theologische als de ju-
ridische literatuur, alsook de bezweringsformu-
lieren en toverboeken betrokken worden. Deze 
bundel problematiseert en verduidelijkt het beeld 
van het betoverde en betoverende middeieeuw
se Christendom. 

R. Jansen-Sieben 

Pieter van NAALDWIJCK, De Paardenvriend. 
Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, 
de africhting en de geneeskundige behandeling 
van paarden (1631). Uit het Latijn vertaald 
door A.C. Oosterhuis. Van een inleiding en com-
mentaar voorzien door J.B. Berns, A.C. Ooster
huis en A. Mathijsen. Rotterdam, Erasmus 
Publishing, 1995. ISBN 90-5235-050-7. Prijs: 
Hn. 69,50 

De belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de 
diergeneeskunde van de zeventiende eeuw is het 
boek Libri duo Philippicorum, sive de equorum 
natura, electione, educatione, disciplina et cu-
ralione, geschreven door Pieter van Naaldwijck 
en gedrukt in 1631. Dit boek wordt hier in ver-
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taling uitgegeven, voorzien van een inleiding, met 
toelichtende en verklarende aantekeningen en 
ontsloten door registers. Deze zijn vijf in aan
tal: 1. Ziekten en aandoeningen; 2. Geneesmid-
delen van plantaardige oorsprong; 3. Geneesmid-
delen van menselijke en dierlijke oorsprong; 4. 
Geneesmiddelen van minerale en chemische oor
sprong; 5. Geneesmiddelen van gemengde sa-
menstelling. De tekst wordt volledig in juxtapo-
sitie geboden, met de Latijnse tekst op de 
Unkerbladzijde in facsimile-druk. De paarden-
geneeskunde, of hippiatrie, is oud; Griekse hand-
leidingen zijn bekend vanaf de 2de eeuw. Het 
paard was een kostbaar en onmisbaar bezit, zo
wel in tijden van vrede als van oorlog, en daar-
om was het hel voorwerp van intensieve zorg en 
verzorging. Dit verklaart het grote aantal hip-
pologische en hippiatrische teksten, niet alleen 
in de klassieke talen, maar ook in zowat alle 
volkstalen. In onze streken dateren ze uiteraard 
pas van de middeleeuwen, en in de Nederlanden 
meer bepaald uit de 15de, I6de en 17de eeuw. 
Zo zijn er van voor 1600 22 Nederlandse hippi
atrische handschriften bekend {+ 2 drukken)en 
5 hippologische teksten (zie R. Jansen-Sieben, 
Repertorium van de Middelnederlandse Artes-
literatuur. Utrecht, 1989, 68-69), waarvan zo 
goed als niets bestudeerd, laat staan uitgegeven 
is. Maar goed, geen enkele daarvan zal wel zo 
erudiet en prestigieus zijn als het hier gepresen-
teerde 17de-eeuwse traktaat. Toch is het te be
treuren dat de uitgevers het niet de moeite waard 
hebben gevonden om in het (korte) stukje over 
de teksten in de 16de- en 17de-eeuwse volkstaal 
deze Nederlandse voorgangers van Van Naald
wijck al was het maar te citeren. Ze vermelden 
een paar Duitse, Italiaanse en Engelse auteurs, 
alsof er op eigen bodem niets geproduceerd was! 
Het boek is prachtig geillustreerd, en in schitte-
rend wijnrood linnen gebonden. Laten we nu 
maar hopen dat eindelijk iemand zich met de 
voorlopers van Van Naaldwijck gaat bezig-
houden. 

R. Jansen-Sieben 

Scholing in de middeleeuwen, onder redactie van 
R.E.V. STUIP en C. VELLEKOOP. (Utrecht-
se bijdragen tot de medievistiek 13) Hilversum, 
Verloren, 1995. ISBN 90-6550-264-5. Prijs: 
BEF 900-

Na enkele bijdragen over de geschiedenis van het 
instituut 'school' in de Griekse en Romeinse 
oudheid wordt ingegaan op de wijze waarop 
overdracht van kennis in de eerste eeuwen na Ka-
rel de Grote was georganiseerd. De opeenvolging 

van de bijdragen toont aan hoe aanvankelijk het 
onderwijs direct verbonden was met kerk en 
klooster, en hoe men zich later ook richlte op 
stedelingen en edelen. De inhoudsopgave laat dit 
duidelijk zien: "Qui a invente I 'ecole?" (H. 
Sancisi-Weerdenburg); Augustinus en Cassiodo-
rus: twee pogingen om het heidens Latijns on
derwijs te kerstenen (A. P. Orban); De school van 
de dienst des Heren: kloosterscholen in het Ka-
rolingische rijk (Mayke de Jong); Kennisover-
dracht in het klooster: over de plaats van lezen 
en schrijven in de vroegmiddeleeuwse monastieke 
opvoeding (Marco Mostert); "Quia facilior ad 
intellectum per oculos via es t" : over "uit leg" 
op school en in de kunst (A. van Run); Droef-
heid en angst: de bestudering van het quadrivi-
um in de elfde eeuw (H.N. Hagoort); Didacti-
sche vernieuwingen van het zangonderwijs in de 
elfde eeuw (M. van Schaik); Onderwijs aan de 
middeieeuwse universiteit (Hilde de Ridder-
Symoens); De school als utopie: van klooster-
naar stadsschool (M.B. Pranger); "Want ander 
konsten sijn my te hoghe " : de stadsschool in de 
Nederlanden in de late Middeleeuwen (A.M.J. 
van Buuren); Bourgondische edelen en hun op
voeding (Antoinette Naber). 

R. Jansen-Sieben 

V. Logghe (red.), Spiegheling en daet. Simon Ste-
vin van Brugghe (1548-1620). Brugge, Centrale 
Openbare Bibliotheek "DeBiekorf", 1995. 105 
biz., ill., bibliografie. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die 
plaatsvond van 9 december 1995 tot 31 januari 
1996 in de Centrale Openbare Bibliotheek " De 
Biekorf" te Brugge, verscheen een verzorgde 
catalogus-brochure, met behalve de beschrijving 
van de tentoongestelde stukken ook een aantal 
originele bijdragen over het werk van Simon Ste-
vin. Het eerste artikel (J.T.L. Devreese: Simon 
Stevin Brugghelinck. 'Spiegheling en Daet') geeft 
een wat (te) traditionele voorstelling van Stevins 
betekenis voor de natuurkunde, i.h.b. de beken-
de stellingen uit de statica (clootcrans) en de hy-
drostatica (hydrostatische paradox). De histori
sche situering blijft beperkt tot enkele weinig ter 
zake doende verwijzingen naar Galilei en Pascal. 
Aan het thema ' spiegheling en daet' worden wel-
geteld zeven lijnen besteed, waarin de auteur om 
niet nader genoemde redenen het begrip ' daet' 
als ' experiment' meent te moeten interpreteren, 
i.p.v. 'praktijk'. Detweede bijdrage (D. Imhof: 
Werken van Simon Stevin uitgegeven door 
Christoffel Plantijn) geeft een goed gedocumen-
teerd overzicht van de schaarse gegevens (zoals 
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oplage, prijs,...) die bekend zijn over Stevins boe
ken uitgegeven bij Plantijn. Terloops illustreert 
voetnoot 7 op pagina 27 een ander, minder be
kend, aspect van Stevins talenten, nl. zijn schalk-
se humor. De derde bijdrage (A. Meskens: De 
Thiende en andere Wisconstighe Ghedachtenis-
sen) is een gedegen overzicht van Stevins wiskun-
dige technieken in het opiossen van vergelijkin-
gen en het berekenen van intresten. Minder 
uitgebreid worden ook Stevins geschriften over 
navigatie besproken. Voor deze drie bijdragen 
geldl dat ze weinig nieuws aanbrengen en bin-
nen de veilige, betreden paden blijven (waarom 
geen bijdrage over Stevin als ingenieur, als dia-
lecticus, als politick filosoof, als natuurfilosoof ?) 
Dat geldt niet voor de vierde bijdrage (Ch. van 
de Heuvel: De Huysbou, de Crychconst en de 
Wysentijt. Stevins teksten over architectuur, 
stede- en vestingbouw in het licht van zijn we-
tenschappelijk oeuvre). Recent is de belangstel-
ling voor Stevin vooral uitgegaan naar zijn ste-
debouwkundig werk, in relatie met de 
vestingbouw maar ook met de inrichting van de 
woning, van de ideale stad en de stadsuitleg. Als 
kunsthistoricus lijkt Van den Heuvel minder 
beinvloed door een traditionele opvatting van 
Stevin als een voornamelijk practisch ingesteld 
ingenieur. In zijn traktaten over architectuur 
komt Stevin eerder naar voor als een theoreti-
cus die zijn oor te luisteren legt bij officieren, 
timmerlieden en metselaars die vertrouwd zijn 
met de dagelijkse praktijk. Stevin spiegelt zich 
volgens Van de Heuvel aan Vitruvius "als schrij-
ver van de tien boeken over architectuur en ver-
geet daarbij voor het gemak dat de klassieke au
teur volgens de overlevering de architect van een 
groot bouwwerk, de basiliek van Fano, was". 
Het is een aanduiding dat ook in de wetenschaps
geschiedenis de figuur van Stevin als een syste-
matische theoreticus nog eens opnieuw kan wor
den bekeken. Het boekje besluit tenslotte met de 
uitvoerige en nuttige beschrijving van de 43 ten
toongestelde stukken, waaronder de Brugse ak-
ten uit 1577 waarin Stevin wordt genoemd, en
kele handschriften van Hendrick Stevin, en 
enkele schetscn voor het standbeeld van Stevin 
dat in 1846 in Brugge werd opgericht. 

Geen Vanpaemel 

The Astronomia Europaea of Ferdinand Verbiest 
S.J. (Dillingen, 1687). Text, Translation, Notes 
and Commentaries. Monumenta serica mono
graph series XXVllI. Nettetal, Steyler Verlag, 
1993. 547 biz., ill., bibl., index. 

Zeven jaar na de eerste integrale Nederlandse ver-

taling van Ferdinand Verbiests Astronomia Eu
ropaea (Dillingen 1687) door dr. Noel Golvers 
en Prof. U. Libbrecht (Aslronoom van de Kei-
zer. Ferdinand Verbiest en zijn Europese sler-
renkunde, Davidsfonds, Leuven 1988), verscheen 
de Engelstalige versie door Dr. Golvers. De En-
gelstalige studie overtreft de Nederlandstalige 
door de annotaties die grondig werden uitgebreid 
maar ook door het historiografisch onderzoek 
en de reconstructie van het werk dat in de En
gelse editie verder werd uitgediept. In de uitge-
breide inleiding (p. 17-47) maakt Golvers een 
nauwgezette analyse van de samenstelling van de 
Astronomie Europaea. De interne structuur van 
de twee delen afzonderlijk en de coherente sa-
menhang van beide delen verwijzen naar een 
vooraf als een geheel ontworpen concept. Deze 
besluitvorming wordt gestaafd vanuit de tradi
tionele en historische context. Chronologische ge
gevens, interne en externe aanwijzingen worden 
onderzocht om met een ongelofelijke nauwge-
zetheid het redactieproces te volgen en vast te leg-
gen. Het kleinste detail wordt nagetrokken om 
het belang ervan in de bredere samenhang on
der te brengen. Hierdoor wist Golvers de ondui-
delijkheid en verwarring die voorkwam bij bi-
bliografische beschrijvingen van de Astronomia 
Europaea weg te werken. Op p. 35 geeft hij een 
grafisch schema om de coherentie en innerlijke 
samenhang tussende diverse verhandelingen aan 
te tonen. 

Na de inleiding volgt de vertaling uit het Latijn, 
het voorwoord en de hoofdstukken 1 tot en met 
28. De annotaties volgen op de vertaling en wor
den per hoofdstuk aangegeven (p. 135-331). De 
talrijke gegevens die hierin worden opgenomen 
zouden door de aard van de gegevens tot een af-
zonderlijke specifieke studie over deze periode 
kunnen verwerkt worden. Het bibliografisch on
derzoek is gebaseerd op zowel ongepubliceerd als 
gepubliceerd bronnenmateriaal. Belangrijk zijn 
ook de toegevoegde inleidingen die aan de an
notaties van bepaalde hoofdstukken voorafgaan. 
Dit is ondermeer het geval voor de inleiding op 
de hoofdstukken 1-6 (p. 165-168). Dr. Golvers 
verklaart onduidelijke gegevens door gedetailleer-
de parallelle bronnen te raadplegen, waarbij de 
belangrijkste gegevens gezocht worden bij oog-
getuigen, in rapporten en brieven. Korte aanwij
zingen van Verbiest bv. "own residence" (ch. 
1, p. 58) betekenen voor Golvers grondig nakij-
ken van de referentie; in dit geval krijgen we een 
uitgebreide uiteenzettingen over de toenmalige 
jezuieten residenties te Beijing. Het filologische 
onderzoek is duidelijk een geliefkoosd onderzoe-
kingsterrein voor deze Doctor in de klassieke 
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filologie. Aan de hand van de originele bronnen 
(d.i. Chinese) wordt nagegaan in hoeverre de ter-
minologie in de Astronomia Europaea een ver-
bloemde vertaling geeft of in hoeverre ze als een 
confirmatie kan beschouwd worden van de aan
gegeven gezegden in de Astronomia Europaea. 
De inleiding bij de annotaties van hoofdstuk 5 
geeft interessante gegevens omtrent het juiste 
tijdstip van de vermaarde waarnemingstesten. 
Golvers beroept zich op de gegevens verstrekt in 
andere parallelle teksten, waaronder de gedenk-
schriften aan de keizer en de chronologische aan
wijzingen in andere Europese bronnen. De tekst 
van hoofdstuk 7 over het schrappen van de in-
tercalaire maand bleek na Golvers' onderzoek 
een bijna ' verbatim repitiva' te zijn van de xy-
lografisch gedrukte circulaire brief van 15 au-
gustus 1678. De beide teksten worden dan ook 
grondig onderzocht en vergeleken, waardoor 
Verbiests zelfcorrecties of eventuele drukfouten 
kunnen achterhaald worden. 
Hoofdstuk 12 bevat de volledige tekst van het 
Compendium Lalinum, d.i. het Compendium 
libri observationum (beschouwingen over enkele 
waarnemingen) en het Compendium libri orga-
nici (summiere beschrijving van zijn geconstru-
eerde instrumenten). Als inleidende annotatie (p. 
243) verwijst Golvers naar de markante verschil-
len tussen de gedrukte tekst van de Astronomia 
Europaea (p. 40-45) en de oorspronkelijke xy-
lografische druk in het handschrift van Verbiest 
dat als een afzonderlijk volume was verspreid in 
Europa. Hij geeft een gedetailleerde analyse en 
resulterende beschouwingen over de wijzigingen 
die zich voordeden wanneer het Compendium 
libri organic! opgenomen werd in de Astrono
mia Europaea (n. 12, p. 246-248). Belangrijke 
aanwijzingen over Verbiests studie van de Man-
chu taal worden onderzocht (n. 99-103, 
p. 265-268). 

Hoofdstuk 13 is te beschouwen als een inleiden
de verhandeling voor het tweede gedeelte van de 
Astronomia Europaea, dat de mathematische en 
mechanische verwezenlijkingen van de Jezuieten 
binnen de periodes 1668/9-1678/9 behandelt en 
het drievoudige doel van het tweede gedeelte aan-
geeft (n. 2, p. 273). In de annotaties bij hoofd
stuk 15 (Ballistica) geeft Golvers belangrijke in-
formatie omtrent de onderscheiden periodes dat 
wapens werden gegoten en het uiteindelijk aan
tal dat gemaakt werd. Verbiest vervolgt zijn trac-
taten met de behandeling van irrigatieproblemen, 
takels en katrollen (hoofdstuk 17). Technische 
details omtrent de katrollen en takels vindt Gol
vers in de brieven waardoor de summiere be
schrijving van Verbiest verduidelijkt wordt. Spe

cifieke plaatsaanduidingen die vermeld worden 
tracht Golvers met bronnenmateriaal te locali-
seren (bv. n. 1, p. 294). Na het afsluitende hoofd
stuk 28 volgt een lijst met Latijnse neologismen. 
Het boek bevat de originele Latijnse tekst en 
wordt rijkelijk geillustreerd. Deze studie van Gol
vers kan terecht als een standaardwerk be
schouwd worden. 

Nicole Halsberghe 

A. de KNECHT-VAN EECKELEN (red.). Door 
het menselijk vieesch been. 100 jaar radiodiag-
nostiek in Nederland 1895-1955. Erasmus Publis
hing, Rotterdam 1996, 408 biz. 

Dit rijk geillustreerd werk dekt wel degelijk zijn 
titel. Het geeft een uitvoerige bespreking van de 
geschiedenis van de radiodiagnostiek in Neder
land met achteraan een zeer overzichtelijk en uit
gebreid register van o.a. niet minder dan 500 ver-
melde personen, de talrijke illustraties en ook 
gegevens over de meer dan 40 auteurs. De redak-
tie werd waargenomen door A. de Knecht-van 
Eeckelen, J.F.M. Panhuysen en G. Rosenbusch, 
eindredactie verzorgde A. de Knecht-van Eecke
len. Een schare auteurs brengen elk in hun spe-
cialiteit zeer erudiete bijdragen gespreid over 17 
hoofdstukken die starten bij "de natuurkunde 
in Nederland in het jaar 1895 " en gaan tot "ra
diodiagnostiek 1995: waar staan we en waar gaan 
we naar toe ? " Buiten Rontgen worden er 
hoofdstukken gewijd aan prominente Nederland
se radiologen. We vermelden de pionier J.K.A. 
Wertheim Salomonson, de natuurkundige A. 
Bouwers, de ontwerper van o.a. de tomograaf 
B.G. Ziedses des Plantes, de radiotherapeut en 
radioloog G.J. van der Plaats. In deze en ook 
in de andere hoofdstukken worden niet minder 
dan 500 personen vermeld die lets te maken had-
den met X-stralen (van A. Einstein tot personen 
die een bijrol speelden bij kleine fails divers). 
Dat de oorsprong van de X-stralen een Neder
landse dimensie heeft wordt in hoofdstuk 2 dui
delijk aangetoond bij het verhaal over Rontgens 
jeugd in Apeldoorn en Utrecht. Naast het ver
haal van de grote pioniers wordt ook een klaar 
beeld geschetst van de onderlinge strijd tussen 
de fotografen en de medici tijdens de opkomst 
van de X-stralen. Het pleit werd zoals in andere 
landen gewonnen door de medici. De erkenning 
van het specialisme van radioloog komt in Ne
derland in 1931. Om onrust te voorkomen meldt 
de commissie onmiddellijk dat " de specialisten 
van voor 1 juli 1931 als zodanig gerechtigd zijn 
om ingeschreven te worden." Naast de geschie
denis in Nederland wordt ook de evolutie in 
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Nederlands Oost-Indie van 1896 tot 1942 voor-
treffelijk gerapporteerd. Ook is het boek niet een-
zijdig blijven staan bij de medici; ook de oplei-
ding, de laboranten, de fabrikanten, in 't kort 
alien die lets te maken hebben met medische loe-
passingen van X-slralen komen in de 17 hoofd
stukken aan bod. Ik vermoed dat dit een zeer vol
ledig werk is, hoewel ik als Vlaamse 
natuurkundige geen kenner ben op gebied van 
Nederlandse X-stralendiagnostiek. Het boek is 
zeer mooi uitgegeven, overvloedig geillustreerd, 
met vele tabellen, registers, biografieen enz, Kor-
tom voor mij (als niet vakspecialist) een zeer 
grondig gedocumenteerd boek. 

K.J. Van Camp 

B.J.M. AULBERS, G.J. BREMER (red.), De 
huisarts van toen. Een historische benadering. 
Erasmus Publishing, Rotterdam, 1995. 188 biz., 
ill, fl, 42,50. 

De ironic van de geschiedenis wil dat -althans in 
Nederland- het beroep van huisarts als het ware 
onbedoeld is ontstaan. Immers in 1865 kwam na 
een langdurige en moeizame strijd wettelijk de 
eenheid van de medische beroepsuitoefening tot 
stand, Nauwelijks was dit bereikt of de diverse 
specialismen begonnen zich een voor een te pro-
fileren. Deze ontwikkeling culmineerde in een of-
ficiele reglementering en erkenning van de diverse 
specialismen in het begin van de dertiger jaren. 
Wie niet erkend werd als specialist, was 'slechts' 
algemeen arts en bedreef meestal de algemene 
praktijk, ook wel aangeduid als de huisartsen-
praktijk. Pas toen ook de sociaal-geneeskundigen 
in navolging van de specialisten hun postacade-
miale opleiding hadden gereglementeerd en of-
ficiele erkenning hadden verkregen, kwam het 
doelbewuste streven van de huisartsen naar de 
emancipatie van hun beroep pas goed op gang. 
Deze bundel omvat een elftal artikelen die ver
schillende aspecten belichten van deze ontwik-
kelingsgang. Het eindpunt van het historische 
traject dat in dit boek wordt afgelegd ligt in het 
begin van de zeventiger jaren wanneer zowel de 
eerste hoogleraar in de huisartsgeneeskunde 
wordt benoemd als ook de gereglementeerde re-
gistratie van huisartsen tot stand komt. In de 
eerste verhandeling ' De modernisering van de ge-
zondheidszorg en de geneeskunde in de negen-
tiende eeuw' (9-33) beschrijft de medisch-
historicus E.S. Houwaart als het ware de voor-
geschiedenis van het huisartsenberoep. Immers 
de essentiele fundamenten (wetgeving, opleiding, 
wetenschappelijke ontwikkeling, professionali-
satie in de gezondheidszorg en opkomst van de 

specialismen) voor deze ontwikkeling worden al 
voor 1900 gelegd, Overigens blijkt de term 'hui
sarts' af en toe al vroeg in de negentiende eeuw 
voor te komen, zoals G.J. Bremer -een van de 
eerste hoogleraren huisartsgeneeskunde- in zijn 
korte bijdrage ' De term huisarts' (35-40) be
schrijft. Van essentieel belang voor de emanci
patie van de huisarts is de acceptatie van de huis
artsgeneeskunde door de medische faculteiten als 
zelfstandige discipline. Dit proces heeft zich in 
hoofdzaak in de zestiger jaren afgespeeld, zoals 
G.Th. van der Werf in zijn bijdrage 'Huisarts 
en universiteit: de jaren 1959-1973' (51-66) 
schetst. 

De ingrijpende veranderingen die tussen 1870 en 
1970 in de morbiditeit van de Nederlandse be-
volking hebben plaatsgevonden en de daarmee 
samenhangende inhoud van het ziektebegrip zijn 
volgens de emeritus hoogleraar sociale genees
kunde H,H,W. Hogerzeil van grote invloed ge-
weest op de taakopvatting van de huisarts ('De 
ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde bin
nen een veranderend morbiditeitsspectrum' 
41-49). In zijn bijdrage 'Over de invloed van wet-
en regelgeving op de ontwikkeling van de hui
sartsengeneeskunde' (67-77) betoogt D.P. 
Schouwstra dat externe invloeden, met name 
maatschappelijke opvattingen vaak veranderin
gen in de medische wereld bepalen en als zoda
nig van belang zijn geweest voor de ontwikke
ling van het beroep van huisarts. Nauw sluit 
hierop aan de verhandeling ' De huisarts op zoek 
naar zichzelf' (79-90) van W. Brouwer, waarin 
met name geschetst wordt hoe de Nederlandse 
huisartsen op deze maatschappelijke veranderin
gen hebben gereageerd. Allerlei aspecten van de 
praktijkvoering komen aan de orde in de uitvoe
rige bijdrage van B.J.M. Aulbers ' Over de werk-
zaamheden van huisartsen* (91-113). 
G.J. Bremer draagt twee bibliografische artike
len bij. In de eerste daarvan 'De bijdrage van 
Nederlandse huisartsen aan de geneeskundige we-
tenschap in de periode 1900-1950' (115-128) 
komt hij op grond van een vrij uitvoerige litera-
tuurstudie tot de conclusie dat de Nederlandse 
huisartsen in de genoemde periode een beschei-
den bijdrage aan de vooruitgang van de medi
sche wetenschap -waaronder de geschiedenis der 
geneeskunde- hebben geleverd. Min of meer ver-
rassend laat Bremer op dit artikel een bijdrage 
volgen met de welsprekende titel 'Algemeen ge
neeskundige tijdschriften in Nederland uitgeko-
men in de periode 1900-1950' (129-158). Hoe
wel specialistische tijdschriften buiten 
beschouwing blijven vormt dit artikel een wel-
kome aanvulling op de oude publikatie van 
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C.C. Delprat 'De geschiedenis der Nederland-
sche geneeskundige tijdschriften van 1680-1857' 
uit 1927. Bremer bespreekt hierin twintig tijd
schriften waarvaan een ook reeds door Delprat 
werd vermeld. 
De bundel wordt -afgezien van een nawoord en 
enkele bijlagen- afgesloten met een overzicht van 
'Aantallen geneeskundigen in de periode 
1865-1975' (159-165) van de hand van B.J.M. 
Aulbers, Het zal uit voorgaande duidelijk zijn 
dat het onderhavige boek geen kritische analyse 
of synthese van de opkomst van de Nederland
se huisarts biedt, maar het behandelt wel een aan
tal belangrijke elementen voor de ontwikkeling 
daarvan. In het bijzonder wordt nog eens dui
delijk dat de emancipatie van de Nederlandse 
huisarts vooral in de laatste fase een doelbewust 
proces is geweest. 

J.K. van der Korst 

Georges Lemaitre et I 'Academic royale de Bel-
gique. CEuvres choisies et Notice biographique. 
Academie royale de Belgique. Classe des Scien
ces. Brussel, 1995, 220 biz., ill. 950 BF. 

Ter gelegenheid van de honderste verjaardag van 
Lemaltres geboorte, werd door de Academie roy
ale dit gedenkboek uitgebracht. Het bevat alle 
teksten (zeventien) die Lemaitre publiceerde in 
het Bulletin van de Classe des Sciences in de pe
riode 1923-56. De meeste van deze artikelen be-
treffen de wiskundige analyse en na WO II ook 
de hemelmechanica. Het is merkwaardig dat Le-
maftre in de Academie nauwelijks gewag maak

te van zijn kosmologische theorie (met uitzon-
dering van een populariserende voordracht uit 
1934), terwijl hij daarover veelvuldig publiceer
de in o.a. de Revue des Questions Scientifiques, 
de Annates de la Societe Scientifique, en talrij
ke buitenlandse tijdschriften. Om deze lacune 
aan te vullen, hebben de samenstellers (A. Del-
mer en J. Mawhin) dan ook Lemaitres basisar-
tikel uit 1927 opgenomen, " U n univers homo-
gene de masse constante, et de rayon croissant, 
rendant compte de la vitesse radiale des nebu-
leuses extra-galactiques", oorspronkelijk ver
schenen in de /I nnales de la Societe scientifique 
de Bruxelles. Alle teksten zijn opnieuw gezet, 
waardoor de aanduiding van de oorspronkelij
ke bladzijden is verdwenen, maar van elk arti
kel is wel de volledige bibliografische referentie 
aangegeven. Als afsluiting bevat de bundel ook 
de biografische notitie van Lemaitre door Charles 
Manneback, verschenen in de Annuaire van 
1974. Aangezien de publikaties van de Acade
mic en de Societe scientifique in de meeste Bel-
gische wetenschappelijke bibliotheken wel voor-
handen zijn, is de publikatie van deze bundel 
althans voor Belgische onderzoekers niet echt be
langrijk te noemen, wel handig. Het is jammer 
dat niet meer kosmologische artikelen van Le
maitre konden worden opgenomen. Het valt ook 
te betreuren dat geen poging gedaan werd een 
verantwoorde (wetenschaps-)historische biblio
grafie samen te stellen die onderzoekers en be-
wonderaars had kunnen verder helpen naar de 
relevante literatuur. 

Geert Vanpaemel 


