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Boekbesprekingen 
Comptes Rendus 

Natur und Kultur in der deutschen Literatur des 
Mittelalters. In Zusammenarbeit mil Frank FUrbeth 
und Ulrike Zitzlsperger herausgegeben von Alan 
Robertshaw und Gerhard Wolf. Tubingen, Max 
Miemeyer Verlag, 1999. ISBN 3-484-64005-7. 
Prijs: DM 138.-. 

In twee en twintig bijdragen wordt aan de hand van 
de meest uiteenlopende Duitse mrddeleeuwse 
teksten het verband tussen natuurverschijnselen en 
hun culturele context besproken. De voomaamste 
thema's zijn de verschillende definities van natuur 
en kunst; gender, liefde en sexuallteit; de mens en 
zijn natuurlijk milieu; mensen en dieren; motieven 
en topoi in de beschrijving van de natuur. Ook de 
voorstelling van de natuur in miniaturen komt ter 
sprake, en in een artikel wordt zelfs een 
Middelnederlandse tekst betrokken bij de 
bespreking van de "Frauenfeindlichkeit" in de 
bewerkingen der "Secreta Mulierum" van Pseudo-
Albertus Magnus (Maria Sherwood-Smith). 
Het is een buitengewoon gevarieerde, rijke en 
gesiaagde verzameling studies overeen onderwerp 
dat niet vaak aan bod komt in de medievistiek. 

R. J.ANSEN-SlEBEN 

VAN LIEBURG, M.J. 't Is geen baan, "t is een 
bestaan. Met sociale en economlschc leven van 
de medische bcrocpsbeoefenaren in Nederland 
wcerspiegeld in 75 jaar VV.V.̂ . Rotterdam, 
Erasmus Publishing, 1999. 128 biz, gei'llustreerd. 
Prijs: EUR 19.30 / fl. 42.50,- (paperback), EUR 
26.10/fl. 57.50,-(hardcover). ISBN 90-5235-140-
6 (paperback). ISBN 90-5235-141-4 (hardcover). 

Dit is het verhaal van de Vereniging van Artsen-
Automobilisten die reeds in 1924 bij onze 
Noorderburen werd opgericht als organisatie van 
gemotoriseerde geneesheren, dierenartsen en 
tandartsen. In 1933 zag men dan de Union 
Internationale des Automobile-Clubs Medicaux 
ontstaan - die in 1950 ging heropgericht worden 
maar dan als International Union of Associations of 
Doctor-Motorists: lUADM. 
Het is de verdienste van M.J. van Lieburg, uit een 

stapel literatuur en archieven de geschiedenis van 
genoemde Nederlandse vereniging te hebben 
gedistilleerd, die zich vanwege artsen zelf (wo. 
vooral de bijna legendarische dokter Prins) voor 
een hele reeks medische beroepsbelangen inzette. 
Hierbij komen inderdaad niet alleen vervoers-
problemen van de arts (met de erbij aanleunende 
verzekeringskwesties) ter sprake, maar ook andere 
ermede verband houdende aspecten van het 
doktersbestaan, zoals de ondertitel van het boek 
het ook laat verstaan: de vestiging, de huisvesting 
en het kabinet, de assistentie en het personeel, het 
honorarium en inkomen, de (schaarse) ontspanning 
en vakantie, etc. Dat zeer veel in vrij korte tijd is 
veranderd. wordt ons (niet het minst door vele 
sprekende beelden) bevestigd (misschien nog des 
te sprekender voor wie zelf als 76-jarige een heel 
stuk van deze evolutie heeft meegemaakt). 
Hoewel het accent blijkt te liggen op de (destijds 
toch zekcr qua bclasting niet te onderschatten) 
huisartsenpraktijk (vooral dan op de buiten), wordt 
in deze studie onze aandacht ook gevraagd voor 
velerlei medische en paramedische groepen die in 
het kader van de geneeskundige groei en 
ontplooiing steeds meer aan bod zijn gaan komen; 
zo zag men dan ook een sterkc uitbreiding van het 
aantal bij de Vereniging aansluitende beroeps-
groepcn (die in 1999 bijna vijftig categorieen 
werkers in de gezondheidszorg gingen omvattenI). 
Het werk is rijkelijk gei'llustreerd. 
Persoonlijk vond ik de lectuur van dit - overigens 
boeiend beschreven -verhaal wat bemoeilijktdoor 
het feit dat men als het ware drie teksten dient te 
volgen (de middenkolom, de bezijden 
aangebrachte tekst, en de soms lange onderschrif-
tcn bij de aflieeldingen); maar wellicht is dit voor 
andere lezers giin bezwaar. 
Gezien de geschiedenis van de VVAA ongeveer 
parallel loopt met de (indrukwekkende) groei der 
geneeskunde tijdens bedoelde periode (en er ook 
voor een heel stuk de weerspiegeling van is), kan 
het nieuwe werk van v. Lieburg als belang-
wekkend voor alle medisch-historisch 
gei'nteresseerden (in Noord en Zuid) worden 
aanzien. 

A.K. EVRARD 
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Huib J. ZuiDERVAART, Van 'KONSTGENOTEN' en 
hemelse fenomenen,Nederlandse sterrenkunde 
in de achttlende Eeuw - « A propos des 
« konstgenoten » et des ph^nom^nes celestes, 
astronomie Neerlandaise au dix-huitiime 
siicle ». Erasmus Publishing Rotterdam. 

L'auteur est un physicien qui s'est specialise en 
histoire des sciences au\ Pays Bas. Ayant releve 
dans les Merits des XIX6me et XX6me si&cles 
I'opinion qu'apr^s Huygens (mort en 1695) 
I'intt'ret pour 1' astronomie avait fort diminue 
durant le XVIII^me sidcle et ne s'etait retabli que 
sous I'implulsion de Kaiser au ddbut du XlXeme, 
Huib J. Zuidervaart s'est attach^ ^ verifier ce 
jugement. 

II montre en 419 pages abondamment documen-
tees et associ^es d 219 pages de notes, citations, 
biographies, ainsi qu' un index, quMI n' en est rien. 
Si r astronomie acadimique semble avoir et€ peu 
imaginative et a manqu^ de fortes person-nalit^s 
comme le furent Huygens et Kaiser, il est ne dans 
le public cultivi un fort courant d' interet pour les 
ceuvres de Newton et de Halley, tant en physique 
qu" en astronomie. L'opposition entre les ^coles 
universitaires tenant de la nature ondulatoire de la 
lumiere (fiddles a Huygens) et les partisans de sa 
nature corpusculaire (se ref^rant 4 Newton) n'est 
pas dtrang^re k ce discredit apparent. De meme, les 
propri6t6s de la gravitation « universelle »furent-
elles un th^me de discussion entre le rationalisme 
cartesien et le pragmatisme newtonnien. Les 
milieux universitaires restaient en elTet attaches 
aux traditions de pensie d^veloppdes par Descartes 
et par Huygens. 

Le « newtonnisme » a m diffusa , comment^ et 
enseigni dans des cercles de reflexions thdologico-
philosophiques connus sous le nom de 
«Konstgenoten ». II s'agit a d' un vocable quasi 
intraduisible qualifiant de toute evidence ce que 
nous appellerions en franfais « soci^tis de 
pensee » et qui pourraient s"intituler « Amis de 
I'Art » en donnant 4 « konst » un sens dirivi de 
« kunst » ou « Amis de la connaissance » si 
« konst- » est un gemanisme applique i ce mot. 
Ces groupes assez rtpandus sur le territoire de la 
Republique batave s'interessaient, outre la 
dissertation philosophique, aux sciences naturelles. 
Cela les poussa i observer les phenom^nes 
celestes, notamment les eclipses et les cometes. 
L'entousiasme de ces observateurs neophytes pour 
I'astronomie leur fit donner la priorite 4 cette 
discipline parmis leurs activites. lis assurerent les 

traductions et reeditions des « Principia » de 
Newton et des travaux de Halley , stimuies par le 
zeie de ce curieux personnage que fut Jean-
Theophile Desagulier (1643-1744). Ce dernier 
etait un pasteur protestant, de famille originaire de 
La Rochelle, qui assurait occasionnellement les 
echanges d'informations entre I'Academie des 
Sciences de Paris et la Royal Society de Londres. 
Desagulier est connu des historiens des sciences 
pour les modeies de planetaires animes par des 
mecaniques horlogeres qu'il concevait et faisait 
executer par divers artisans. Mais sa principale 
ffiuvre, qui marqua son siede, et reste pour les 
inities actuels le document de reference, meme 
s'ils est tres discute, fitt sa collaboration avec le 
Pasteur James Anderson dans la redaction vers 
1723, la publication et la diffusion des 
« Constitutions, histoires, lois, charges...etc ...de la 
venerable confrairie des acceptes francs magons ». 
autrement connue sous T intitule de « Constitu
tions d'Anderson ». II est certain que la diffusion 
de ce libelle, qui va donner d la franc macjonnerie 
moderne une impulsion non encore eteinte, fut 
I'oEuvre, en Hollande et en Allemagne, de ce grand 
voyageur , Grand Maitre en 1719, puis Depute 
Grand Maitre de la Grande Loge de Londres a 
plusieurs reprises. On ne pent exclure I'hypothese 
que certaines des « Konstgenoten » aient ete la 
face profane de I'une ou Tautre Loge Macjonnique. 
Cet aspect de I'oeuvre de Desagulier n'est 
pratiquement pas mis en evidence dans ce livre. 
S'agit-il d'une ignorance au demeurant assez 
etonnante, d'une prudence vis 4 vis d'une 
hypothese insuffisamment confirmee ou une forme 
de discretion peu comprehensible dans un ouvrage 
qui se veut historique ? 

Ce qui est certain, c'est que les membres des 
« konstgenoten » constituaient un evantail 
d'hommes d'origine sociale variee, bien au deli 
des seuls intellectuels eiitistes et universitaires. 
Leur interet pour I'astronomie devint tris 
important entre 1715 et 1775 . On les vit preparer 
I'observation du retour de la comete de Halley 
prevu pour 1758 . L'interet de ces observations 
etait majeur : il s'agissait de faire la preuve de la 
validite de la theorie de Newton. Aprds ce retour 
annon^e et observe nul ne se dressera plus contre 
les conceptions newtonniennes avant les 
rectifications et generalisations que Ton devra ^ 
Albert Einstein. Une autre activite visant t 
appliquer les methodes newtonniennes et les 
suggestions de Halley, fut la surveillance, 
I'observation et la reduction des passages de 
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Mercure et de Venus sur le disque solaire. L'interet 
de ces observations etait d'ameiiorer la 
connaissance de la distance moyenne de la Terre au 
Soleil, rUnite Astronomique de distance, le 
veritable etalon de mesure du systeme solaire et 
ulterieurement de toutes les distances dans 
rUnivers. Ce double objectifstimulaTimagination 
des facteurs d'instruments astronomiques et le 
developpement d'une ecole hollandaise prospere. 
La recherche de la comete de Halley dans le ciel va 
conduire les « konstgenoten » 4 la decouverte 
observationnelle de 18 des 34 cometes enregistrees 
entre 1715 et 1770. Parmis ces heureux 
observateurs, Klinkenberg fut l'auteur de sept 
decouvertes. On pense bien que c'est t ce dernier 
qu'on doit la denomination « Comete de Halley ». 
Oeometre, calculateur de talent, il eut des relations 
epistolaires avec Clairaut . II est meme probable 
que ce dernier ait eu connaissance, grace t 
Klinkenberg, des travaux mcnes 4 Maesluis par 
Schim sur I'application du calcul des perturbations 
4 I'orbite de la corndte de Halley. Enfm , lorsque 
Lacaille prepara I'expedition aux Indes en vue 
d'observer le passage de Venus sur le Soleil en 
1761, ses deux appuis hollandais furent les cercles 
de konstgenoten et la Compagnie des Indes alors 
que les Universites furent extremement peu 
motivees. 

Selon J.Huid Zuidervaart, les groupes de 
konstgenoten semblent avoir joue un role 
important, sinon quasi exclusif, de relais grace 
auquel l'interet pour la science fut maintenu aux 
Pays Bas durant le XVIIIeme siede. Avec pour 
consequence son actuelle prosperite. Ce climat 
favorable est pent etre une des causes de I'aide, 
qu'i partir de 1821, Adolphe Quetelet refu du 
Ministre Reinhard Falck et du Roi Guillaume en 
vue de creer I'Observatoire de Bruxelles et de 
restaurer I'Academie Theresienne. Preuve de 
l'interet des provinces du Nord pour que renaisse 
une activite scientifique dans les Pays Bas du Sud, 
laquelle etait eteinte depuis I'inquisition espa-
gnole et ne fut que trop timidement relanijee sous 
le regime autrichien pour etre assimiiees par la 
revolution et I'Empire frangais. 
Voila un livre interessant et intelligent qui sera fort 
utile 4 ceux-li de nos etudiants ou coliegues qui 
desireraient comprendre mieux par quel les voies 
les pensees newtoniennes ou la franc ma?onnerie 
se sont exportees sur le continent. Mises i part les 
restrictions que j 'ai presentees 4 propos du manque 
d'attention de l'auteur pour developpement de cet 
Ordre et pour le benefice intellectuel qu'a tire 
ulterieurement la Belgique du role important des 

societes de pensees, ce livre vient 4 son heure et 
comble une lacune. II est illustre sans exces et 
muni d'un long sommaire trilingue- neerlandais, 
anglais et frangais- de traduction un peu 
maladroite ainsi que d'un index fort complet. 
Esperons qu'il fasse des emules. Le role des 
amateurs astronomes est meconnu et mal apprecie. 
«Konstgenoten en heniel fenomenen >> contribuera, 
je le souhaite, i rendre justice a une categoric de 
lettres par trop ignoree chez nous dans le passe, et 
encore aujourd'hui. 

Andre KOECKELENBERGH. 

References quant aux reflexions personnelles du 
commenlaleur. 
«L.A J.Quetelet. fondateur de noire 
Observaloire ». par Andre Koeckelenbergh. Ciel 
el Terre. vol 90. 6. 1974. Bruxelles 
« Constitutions d'Anderson » . par Daniel Ligou. 
19S4. Edimaf Paris. 

VAN DE KERCKHOF, H BUSSERS, V BUCKEN 
(red). Met Passer en Penseel; Brussel en het 
Oude Hertogdom Brabant in Beeld, La 
Renaissance du Livre, Tournai, 2000. 326 biz., 
Prijs: 1450 Bfr. ISBN 2-8046-0450-0. 

Dit boek is de fraai uitgegeven catalogus, met 
wetenshappelijke essays, die de tentoonstelling Met 
passer en penseel, die in het Brusselse Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten loopt van 15 
September tot 17 december 2000. Beide hebben als 
doelstelling de opkomst en ontwikkeling van het 
topografisch gezicht, met bijzondere aandacht voor 
het hertogdom Brabant, te schetsen. Dit genre 
kwam tot een ongekende ontwikkeling in de 
Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw, 
maar de grondslagen ervan werden een eeuw 
vroeger in de Zuidelijke Nederlanden gelegd. Aan 
de Leuvense universiteit legden Gemma Frisius en 
Jacob van Deventer de fundament voor de 
wetenschappelijke landmeetkunde, Toch blijkt er 
nog een grole wisselwerking te bestaan tussen de 
schilderkunst en de wetenschap. De schilder wenst 
vaak een exacte afbeelding te geven van een stad 
of landstreek, de cartograaf wenst zijn kaarten 
aantrekkelijk te maken. 

De tentoonstelling laat al deze aspecten zien en 
toont niet alleen schilderijen waarop stadsland-
.schappen zijn afgebeeld, maar ook manuscript-
boeken en instrumenten die voor topografische 
opmetingen kunnen dienen. Deze zijn in het 
catalogusgedeelte van het boek beschreven en mooi 
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gei'llustreerd. Men vindt hier o.a. een volcirkel en 
een grafometer. 
Het boek is m twee gedeelten opgesplilst m.n. 
Brabant beschreven en Brussel geponreneerd. In 
het eerste deel komen uiteraard de technieken oni 
grote gehieden te beschrijven aan bod, terwijl het 
tweede deel 'intimistischer' is en de stad Brussel in 
een aantal van zijn facetten beschrijft. 
Het boek opent met een Engelstalig essay van 
David Buisseret over Art and Cartography. Het 
schildert een impressionant fresco over de 
wisselwerking tussen kunst en cartografie in 
Europa. Tegelijk echter toont het ook reeds de 
achilleshiel van het boek. De relatieve 
onbekendheid van kunsthistorici met het weten-
schapshistorisch onderzoek. Om een voorbeeld te 
geven bij zijn bespreking van The Ambassadors 
verwijst Buisseret niet naar het boek van Foister, 
Roy en 'Wyld en de controverse die dit heeft 
teweeggeracht. Bij zijn referenties naar Holbeins 
Nicholas Kralzer wordt niet naar het fundamentele 
werk van North verwezen. 
Op zich is dit niet erg, verwijzingen zijn nu 
eenmaal het prerogatief van de auteur, erger wordt 
het als hier en daar in de teksten ergerlijke fouten 
sluipen die het gevolg zijn van een onbekendheid 
met de beschreven instrument. Zo schrijft Luc 
Janssens (p.31) 'Om afstanden te meten gebruikte 
men vanaf de 14de eeuw de Jakobsstaf. Dit was 
een kniisvormig instrument waarbij twee of drie 
latten over een langere gegradueerde lat werden 
verschoven. In de zeevaart bleef het tot de 18de 
eeuw in gebruik...'. Om te beginnen kan men met 
de graadstok (of Jakobstaf) geen afstanden meten, 
men meet hoeken en in het beste geval kan men 
dan met behulp van driehoeksmeting een afstand 
worden berekend. Ten rweede gebruikte men bij de 
meting niel twee of drie latten, maar slechts een 
lat. Ten derde is de verwijzing naar dezeevaart in 
deze context misleidend. De auteur begint met te 
stellen dat men met de graadstok een afstand meet, 
welke dit dan op voile zee wel kan zijn wordt niet 
gezegd. in werkelijkheid wordt de hoogte van een 
hemellichaam of de zon gemeten. Hoogte staat hier 
voor de hoekafstand mssen de horizon en het 
hemellichaam, niet voor een lengte. 
Ook de beschrijving van Frisius' triangulalie is 
verre van perfect en laatde geinteresseerde lezende 
leek mei vraagtekens achter. Nochtans is het hier 
eenvoudig om het principe te eenvoudig weer te 
geven. Wiskundigen weten reeds lang dat een 
figuur meer kan zeggen dan duizend woorden. Als 
er een plaats is waar het aangewezen was om 
figuren te gehruiken dan is het wel in een boek als 
dit. 

De onwetendheid over de wetenschapshistorische 
literatuur zorgt er hier en daar wel voor dat de 
kunsthistorici zichzelf pluimen op dehoe steken 
voor het oplossen van problemen die reeds lang 
door wetenschapshistorici werden opgelost. Ik 
verwijs hvb. naar de identificatie van de 
instrumenten op het schilderij van Jan-Karel della 
Faille door Antoon van Dijck. 
De besprekingen van de wetenschappelijke 
instrumenten in de catalogus, meestal van de hand 
van de op dit lerrein zeer beslagen Koen van 
Cleempoel. zijn zeer degelijk. Toch moeten ook 
hier vragen bij opgeworpen worden van een 
andere aard. Kan in een catalogus die voor het 
grote publiek is bestemd een wetenschappelijk 
instrument op dezelfde manier worden beschreven 
als een ander kunstwerk zoals een schilderij. In 
tegenstelling tot een schilderij is een 
wetenschappelijk instrument een gebruiksvoorwerp 
(even abstractie gemaakt van loutere 
pronkstukken). In welke mate moet de lezer 
wegwijs gemaakt worden in het gebruik van dit 
instrument en de achterliggende ideeen. Mijns 
inziens moet dit zeer ver gaan. Een lezer heeft er 
weinig aan dat een astrolabium is uitgerust met 
drie platen als hij niet weet waarvoor die platen 
dienen. Het is dan -gezien de beperkte ruimte die 
men krijgt- een keuze die moet worden gemaakt 
tussen de beschrijving van het instrument en een 
meer algemene verklaring van de werking ervan, 
zonder diep op het instrument zelf in te gaan. De 
probleemstelling is minder academisch dan zelijkt. 
Hoewel onze tijd als de meest technologische kan 
worden beschouwd die er ooit is geweest, is 
waarschijnlijk ook de atlseer van weten-schap en 
techniek nog nooit zo groot geweest. Een 
academische beschrijving van een antiek instru
ment vergroot deze afkeer volgens mij nog. 
Het hrengt ons ook bij een veel groter probleem: 
in welke mate kan en mag de wetenschap haar 
geschiedenis uitbesteden aan niet-wetenschappers? 
Het lijkt me zeer dringend nodig dat 
wetenschappers het heft zelf in handen nemen en 
de geschiedenis van hun vak gebruiken als 
heflioom om het grote publiek te overtuigen van 
het nut en de noodzaak van wetenschap en 
techniek. Te vaak hebben ze zich, onder het 
verwijt cultuurbarbaren te zijn, in een hoekje laten 
duwen door lieden die wetenschap niet als cultuur 
beschouwen. Dit is uiteraard een andere discussie 
en een waarvoor een boekbespreking te weinig 
plaats biedt. 

Ad. MESKENS 

HA-dept. IWT 


