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BOEKBESPREKINGEN 

H. Baudet, De lange weg naar de Tcehtiisclie Uni
versiteit Delft, deel 1: De Delftse ingenieursschool en 
haar voorgeschiedenis (Den Haag: Sdu 1992) 575 
pp., ill., ƒ 52,50, ISBN 90-12-06591-7; deel 2: Ver
antwoording, registers, tabellen, namenlijsten en 
bijlagen (Den Haag: Sdu 1993) 277 pp., ill., ƒ 34,50, 
ISBN 90-12-06603-4. 

Zonder 'Delft' zouden Nederland en Indonesië er 
nu anders uitzien. Vanaf de oprichting van de 
Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke 
Ingenieurs "enz." te Delft in 1842, zijn daar duizen
den ingenieurs en ambtenaren opgeleid die in 
Nederland en de Oost een bijdrage geleverd heb
ben aan de opbouw van de infrastructuur en de 
ontwikkeling van de indu,strie. Baudet heeft ter 
gelegenheid van het 150-jarige bestaan van de op
volger van die Koninklijke Akademie, de Delftse 
Technische Universiteit, een boek geschreven waar
in vooral het handelen van de Senaat, de rectoren 
en, voor de negentiende eeuw, de directeuren cen
traal .staat. Onderwijs en onderzoek komen nau
welijks aan bod en ook de maatschappelijke rol 
van de TUD komt niet uitvoerig voor het voet-
hcht. 

De opbouw van De lange weg is onconven
tioneel. Het eerste hoofdstuk 'Verstoorde illusies 
(26 september 1929 - eind januari 1942)' (17-106) 
voert een aantal mislukte pogingen ten tonele om, 
eerst in 1930, dan in 1942, een gedenkboek van de 
TH .samen te stellen. Baudet weet zo vanaf het 
begin bij de lezer een gevoel op te wekken van de 
technische geesteshouding die het culturele kh-
maat op de Hogeschool bepaalde en die geen 
goede voedingsbodem was voor het schrijven van 
gedenkboeken. De mislukking op dat vlak was 
niet de enige verstoorde illusie. De economische 
crisis en de Duitse bezetting fnuikten het elan van 
de Hogeschool. Het verslag van de reacties van de 
studenten en de Senaat op de uitsluiting van de 
Joodse hoogleraren en studenten vormt de apo
theose van dit eerste bedrijf. De illusie een hoge
schoolgemeenschap te zijn werd, zo laat Baudet 
indringend zien, wreed verstoord door de tegen
gestelde reacties van de hoogleraren (niets doen) 
en van de studenten (staking). 

In het tweede en derde hoofdstuk - 'Het nooit 
geschreven gedenkboek - 1942, deel 1 en 2' (107-
271) - worden in twee etappes de voorgeschiede

nis van de Polytechnische School (1600-1864) ^n 
de periode 1864-1929 uit de doeken gedaan. Tus
sen februari 1942 en september 1944 ontaardde 'de 
lange weg' volgens Baudet in een 'Dwaalspoor' 
(hoofd,stuk 4, 273-330), toen de Senaat de studen
ten adviseerde de loyaliteitsverklaring te tekenen. 
Dit wierp een lange schaduw over de na-oorlogse 
periode. Zes jaar 'Heroriënteren (1945-1951)' (331-
405) bleken nodig, niet alleen om de verhoudin
gen tussen de Senaat en de studenten te herstellen, 
en de studenten via het Studium Generale weer 
geestelijk weerbaar te maken, maar ook de neuzen 
in de richting van de industrialisatie te krijgen. De 
druk vanuit de industrie om de opleiding efficiën
ter en korter te maken, hield gedurende de jaren 
vijftig en zestig voortdurend aan. In hoofdstuk 6 
- 'Een evenwichtig bestel? (1951-1972)' (406-500) -
wordt beschreven hoe rectoren en Senaat met die 
druk omgingen, hoe er ten zuiden van het centrum 
van L êlft een 'nieuwe stad der techniek' verrees en 
hoe de TH haar monopoliepositie verloor na de 
oprichting van de hogescholen in Eindhoven en 
Twente, Midden in dat hoofdstuk (433-475) is op 
vreemdsoortige wijze, door Baudet eufemistisch 
een 'zekere chronologische oneffenheid' genoemd, 
onder de titel 'De werkvloer', de 150-jarige (voor)-
geschiedenis van de faculteiten samengevat, op 
basis van teksten die door de faculteiten zelf 
werden aangeleverd. Het zesde hoofdstuk sluit af 
(495-500) met de aanloop tot het tweede dramati
sche hoogtepunt van het boek, waaraan het aan 
zijn 'opvolger van 2042' opgedragen slothoofdstuk 
'Onder de WUB' (501-526) is gewijd: de beschrij
ving van de politieke controversen en persoonlijke 
conflicten die de instelling vanaf 1972 meer dan 
tien jaar be.stuurlijk verlamden. 

Het tweede deel bevat het verslag van de dies
viering op 22 januari 1992 (583-615), een lange 
reeks bijlagen, waaronder (kritische) reacties op 
het eerste deel en errata (617-714, 839), tabellen 
met de namen van de hoogleraren, lectoren, cura
toren en rectoren sinds 1842 (714-759), grafieken 
met de studentenaantallen in de verschillende 
faculteiten sinds 1905 (761-771) en de voor weten
schappelijk gebruik onmisbare sectie met het 
notenapparaat, de literatuurlijst en de registers 
C773-837). 

Baudet is op zijn sterkst als hij, steunend op 
een grondige kennis van bronnen, een verhaal kan 
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vertellen waarin een belangrijk dramatisch moment 
aanwezig is. Hij presenteert daarbij nieuw mate
riaal dat in eerdere gedenkboeken van de TH 
ontbreekt. Het resultaat is een boek dat de lezer 
onderdompelt in de sfeer van de Delftse instelling. 
Indringend, en bij tijd en wijle benauwend, wordt 
zo een beeld opgeroepen van de daar heersende 
technisch-pragmatische geesteshouding (281, 305) 
die nadrukkelijk apolitiek wil zijn (93, 95) en 
'plichtsgevoel' boven 'geweten' stelt (311). 

Ondanks onmiskenbare hoogtepunten, heeft 
Baudets boek mij echter niet kunnen bekoren. 
Het boek lijdt aan de paradox dat er ondanks zijn 
dikte zo veel belangrijke zaken niét behandeld 
worden. De 'integrale geschiedenis' van de TUD, 
waarover CvB-voorzitter Boerman rept (599), is 
het tu,ssen 1987 en 1992 geschreven boek zeker niet 
geworden. Zowel op de compositie als op de 
inhoud kan de nodige kritiek worden geleverd. Zo 
is onder meer de kennis van de literatuur over het 
buitenlandse technische onderwijs ver onder de 
maat, hetgeen zich wreekt waar de auteur 'Delft' 
in een internationaal kader tracht te plaatsen (164-
173, 200-203). Bovendien identificeert Baudet zich 
veel te sterk met het huidige technische zelfbeeld 
van de TUD. Mede daardoor staan de gedeelten 
over 'de werkvloer' vol anachronismen. Op diver
se plaat.sen krijgt men de indruk van haastwerk en 
onzorgvuldige redactie. In het tweede deel doet 
bijvoorbeeld de onvolledige en typografisch on
duidelijke beschrijving van titels afbreuk aan de 
waarde van de literatuurlijst en het notenappa
raat. 

Hoe belangrijk deze 'oneffenheden' op zichzelf 
ook zijn, veel ernstiger vind ik het beperkte per
spectief op de ontwikkeling van de TUD, dat in 
het boek wordt geboden. De faculteiten komen 
niet uit de verf, de relatie tussen de TUD en haar 
omgeving wordt niet systematische geanalyseerd, 
en de bestuurlijke verhoudingen worden niet 
afstandelijk en evenwichtig beschreven. Veel meer 
dan het eerdere gedenkboek van A.F. Kamp (De 
Technische Hogeschool Ie Delft 1905-1955), is dit boek 
een geschiedenis van de profe,ssoren, of liever van 
de senatoren van de TUD, met een sterke gericht
heid op de interne, bestuurlijke verhoudingen. Dat 
Baudet zich bovendien teveel heeft vereenzelvigd 
met de rectoren, de Senaat en, later, het College van 
Bestuur, blijkt uit zijn partijdige beschrijving van de 
jaren zeventig en tachtig. Baudet was zich zijn 
gebrek aan distantie met betrekking tot de jaren na 
1972 bewust, maar niet zijn partijdigheid (513, 698, 

714)-
Uit zijn beschrijving van de eerste 130 jaar van 

de instelling spreekt echter dezelfde vooringeno

menheid. Inmenging van de industrie, claims van 
de alfa- en gammavakken, onderwijs aan de han
delsstand en de indologen, het wordt allemaal in 
betrekkelijk negatieve termen beschreven, omdat 
het niet strookt met het beeld van Delft als een 
puur-technische instelling. Deze naarbinnen-
gerichtheid van het boek geeft het boek de hier
boven reeds aangeduide beklemmende sfeer. De 
cultuur van de instelling wordt weliswaar door 
Baudet op indringende wijze neergezet, maar men 
mist node een ruimtescheppend analysekader 
waarbinnen de evolutie van deze cultuur niet 
alleen getoond, maar ook begrepen kan worden. 

Mij lijken in dit verband de veranderingen die 
optraden in de onderlinge krachtsverhoudingen 
tussen een viertal segmenten van de Nederlandse 
ingenieursgemeenschap (en hun maatschappelijke 
achterbannen) van belang: (a) de mathematisch 
gerichte 'overheidstechnici' binnen de TUD (zoals 
de wiskundigen en civiel-ingenieurs); (b) de 'socia-
le-technici' , veelal van sociaal-democratische snit, 
die de techniek onder regie van de overheid een rol 
wilden laten spelen bij het oplossen van sociale mis
standen; (c) de empirisch-experimenteel gerichte 
'nijverheidstechnici' binnen de TUD (bij scheikun
de en natuurkunde vooral); en (d) hun industriële 
tegenhangers die de principes van economie en ef
ficiency aan de techniek wilden opleggen. Al deze 
groepen komen in Baudets boek voor, maar de 
spanningsvelden die er tussen hen heersen, worden 
niet benoemd, laat staan benut voor een inzicht in 
de interne en externe dynamiek van de in.stelling. 

Ook los van het ambitieuze perspectief van een 
geschiedschrijving van de 'TUD in context' moet 
men, alles afwegende, toch vooral constateren dat 
het iets bizars heeft 800 pagina's te lezen over de 
geschiedenis van een instelling van hoger onder
wijs, zonder dat het onderwijs en het onderzoek 
daarbij naar behoren aan bod komen. Ik hoop 
dan ook dat het bestuur van de Technische Uni
versiteit niet tot 2042 wacht eer er een nieuw 
gedenkboek verschijnt, maar in 2005 het 100-jarig 
bestaan van de verheffing tot TH zal aangrijpen 
om de geschiedenis van 'de werkvloer' te laten 
schrijven. Tot die tijd zullen we ons als weten-
schaps- en techniekhistorici tevreden moeten stel
len met onderzoekshulpmiddelen als 2000 Delftse 
dissertaties, een bibliografie 190^-1992 (Delft 1992) 
en M. Groens overzicht van het onderwijs in de 
technische wetenschappen in zijn Het wetenschap
pelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 19S0, deel 
II (Eindhoven 1988) 205-322, wachtend op 'het 
nooit geschreven gedenkboek'. 

Ernst Homburg 
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J.A. Verdoorn, .4rts en oorlog. Medische en sociale 
zorg voor militaire oorlogsslachtoffers in de geschie
denis van Europa, ie druk. Onder redactie van B. 
Hengeveld. M.J. van Lieburg, ]. Moll en ).M.P. 
Weerts (Rotterdam: Erasmus Publishing 1995) 648 
pp., ill., ƒ 69,50, ISBN 90-5235-079-5. 
H. Binneveld, Om de geest van jan Soldaat. Be
knopte geschiedenis van de militaire psychiatrie 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 1995) 268 pp., 
ill., ƒ 44,50, ISBN 90-5235-088-4. 

Pas na een onderlinge ruzie kun je zeggen dat je je 
vrienden kent. Voor samenlevingen kan hetzelfde 
worden gesteld. Daarom is oorlog bij uitstek een 
geschikt verschijnsel voor onderzoek door sociale 
wetenschappers. Het doel van een krijgsmacht, 
het produceren van geweld, staat haaks op de 
humanitaire taak die artsen zich in de Westerse 
samenleving hebben toegedicht. Het bestuderen 
van menselijk gedrag, medische wetenschap en 
medisch beleid binnen de strijdkrachten gedu
rende gewapende conflicten is dan ook een grote 
uitdaging. In het Nederlandse taalgebied hebben 
twee schrijvers de handschoen opgepakt. I.A. 
Verdoorn publiceerde in 1972 zijn Arts en Oorlog, 
dat in 1995 in bewerkte tweede druk verscheen. 
Het tweede boek. Om de geest van Jan Soldaat van 
Hans Binneveld, verscheen in december 1995. 
Daar waar Verdoorn de aspiratie heeft gehad de 
gehele Europese militaire geneeskunde vanaf de 
oudheid tot 1968 alomvattend te beschrijven, be
perkt Binneveld zich tot de ontwikkeling van de 
militaire psychiatrie in het industriële tijdperk. 

Verdoorn is een held van de wetenschap. Om zijn 
onderzoek en boek te kunnen financieren ver
kocht de al gepensioneerde Verdoorn zijn huis. 
Het eindproduct is een uniek standaardwerk in 
het Nederlandse taalgebied. Arts en Oorlog omvat 
de gehele geschiedenis van de militaire genees
kunde vanaf de Grieken tot en met de totale 
oorlog van de twintigste eeuw en .semi-koloniale 
oorlogen zoals Vietnam. Mihtaire geneeskunde en 
militaire geneeskundige diensten worden gesi
tueerd binnen de militaire geschiedenis. Naast de 
ontwikkeling van de medische militaire genees
kunde worden nazorg en revalidatie behandeld, 
terwijl preventie wordt aangestipt. Speciale aan
dacht schenkt de auteur aan de ontplooiing van 
de militair-geneeskundige dienst, de veteranen-
zorg, de militaire pensioenen en de revalidatie van 
oorlogsslachtoffers in Nederland. 

Verdoorn schrijft aangenaam leesbaar, maar de 
kunst van het weglaten was aan hem niet besteed. 
Een voordeel hiervan is een aantal interessante 

biografieën over de legerartsen van Napoleon, 
Pierre Franc^ois Percy en Dominique lean Larrey, 
de hervorm,ster van de verpleegkunde, Florence 
Nightingale, en de oprichter van het Rode Kruis, 
Henri Dunant. Nadelen zijn de vele herhalingen 
en het tussen de regels verdwijnen van de struc
tuur. 

Een belangrijk thema is de ontwikkeling van 
de chirurgie, dank zij het vele werk op het slag
veld. Terwijl de universitair geschoolde artsen 
neerkeken op chirurgen, wonnen deze laatsten bij 
de legeraanvoerders van koninklijke bloede aan 
invloed, hetgeen belangrijk heeft bijgedragen tot 
de emancipatie van de chirurgie aan het einde van 
de negentiende eeuw. 

Voor het sterkste leger van de negentiende eeuw, 
de Franse krijgsmacht, laat Verdoorn de remmende 
werking zien van de invloedrijke, machtige maar 
corrupte legerintendance op de ontwikkeling van 
de militair-geneeskundige dienst. In 1870 werden de 
Fransen niet alleen vernietigend verslagen door de 
Duitsers onder leiding van Pruisen, maar faalde 
de Franse medische hulpverlening op alle fronten. 
Pas aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 
werd een zelfstandige Franse militaire geneeskun
dige dienst opgericht. 

In de Eerste Wereldoorlog kreeg de moderne 
organisatie van de medische diensten vorm. Maar 
de sterfte onder gewonden hield, in relatieve aan
tallen, gelijke tred met de sterfte onder gewonden 
tijdens oorlogen in de negentiende eeuw. De ont
wikkeling van de militaire chirurgie en de mogelijk
heid zwaar gewonden te behandelen met bloed- en 
plasmatransfusies waren verantwoordelijk voor de 
enorme daling van de sterfte onder zwaar gewonde 
soldaten in de Tweede Wereldoorlog. In een totale 
nucleaire oorlog ziet Verdoorn geen reële taak 
meer weggelegd voor militaire medi.sche diensten. 

In het conflict tussen geweld en humaniteit 
heeft Verdoorn gepoogd de militaire geneeskunde 
te laten aansluiten bij het laatste, door de geschie
denis van militaire geneeskunde te integreren in 
de polemologie van Röling, waarin oorlog wordt 
bezien als een socio-pathologisch verschijnsel. 
.Vlilitair-artsen lopen de kans te worden verscheurd 
door een dubbele verantwoordelijkheid als arts en 
officier, die leven en dood omvat. Daarmee kunnen 
omgaan is de kunst van het militair-arts zijn. Voor 
het vinden van een gedragscode put Verdoorn 
inspiratie uit het optreden van Desgenettes, hoofd 
geneeskundige dienst van Napoleons leger in 
Egypte (1798-1799). Nadat bleek dat enkele hon
derden Franse soldaten in Egypte aan de pest 
leden, .stelde de toekomstige keizer Desgenettes 
voor de zieken met opium te liquideren, om zo 
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besmetting en demoralisering van inzetbare solda
ten te voorkomen. Desgenettes trotseerde Napoleon 
en weigerde gevolg te geven aan een bevel dat strij
dig was met zijn opvattingen als arts (pp. 150-151). 

In de geest van Desgenettes biedt Verdoorn de 
militair-arts de volgende gedragscode aan: 'Wel 
zal deze arts, als hij zijn taak heeft vervuld, zich 
distantiëren van alle uit onbegrip voortgekomen 
eerbetoon en daarmee gepaard gaande militaire 
onderscheidingen voor zijn werk als 'bijdrage tot 
de overwinning'. Want juist in de afwijzing van dit 
eerbetoon zal hij in staat zijn althans iets duidelijk 
te maken van datgene wat hijzelf als de uiteindelij
ke zin van zijn medisch handelen in de oorlog 
ziet: de simpele door geen bijkomende militaire 
overwegingen vertroebelde medemenselijkheid, 
die hem ertoe heeft gedreven de lijdende en ster
vende medemens, ook en zelfs in de totale oorlog, 
naar vermogen bij te staan.' (p. 327). Aangezien 
een totale nucleaire oorlog het einde van de civili
satie betekent, gaat de moderne taak van de mili
tair-arts nog verder. Totale oorlog moet worden 
voorkomen en artsen dienen een verantwoordelijk
heid op zich te nemen in de oorlogspreventie. In 
1972 zijn artsen zich nog onvoldoende van deze ver
antwoordelijkheid bewust. Verdoorn pleit daarom 
voor een aanpassing van de medische ethiek en bij
stelling van de medische opleiding (pp. 487-503). 

Binneveld heeft zich met Om de geest van Jan 
Soldaat beperkt tot de militaire psychiatrie. Om de 
geest van Jan Soldaat laat zich lezen als een roman. 
Ondanks de vele vermakelijke anekdotes is de 
kracht van dit boek dat de structuur in het betoog 
behouden blijft. Allereerst worden de veranderde 
gevaren en de belasting van de soldaat op het slag
veld beschreven, die — door onder andere de toe
genomen vuurkracht - een steeds eenzamere strijd 
moet leveren. Na de oorlogen in Vietnam, de 
Falklands en de Golf openbaren geestelijk opgelo
pen verwondingen zich ook op de langere termijn, 
de psychisch gewonde soldaat maakt plaats voor de 
psychisch gewonde veteraan. De psychische belas
ting zelf varieert niet alleen naar intensiteit, maar 
ook naar inhoud, te weten: slachtoffer (machteloos
heid), dader (schuldgevoelens) en getuige (frustra
ties). Een tweede pijler betreft de ontwikkeling 
van de civiele psychiatrie, waarin Binneveld de op 
gezette tijden wisselende populariteit van sociaal-
psychologische en medisch-biologische diagnos
tiek en therapieën schetst. Binnen deze context 
wordt de ontwikkeling van de militaire psychiatrie 
beschreven. 
De militaire psychiatrie heeft het in de krijgs
macht niet makkelijk gehad. Door de geschiedenis 

Spotprent op de Kaufmann-Kur; illustratie uit het 
besproken boek (p. 142) 

heen hebben soldaten die niet openlijk wensten te 
deserteren, zichzelf verwond om zich zo aan de 
strijd te kunnen onttrekken. De mogelijkheid een 
geestelijke aandoening te simuleren betekende voor 
deze categorie soldaten een grote stap voorwaarts. 
Hiervan was de legerleiding zich terdege bewust. 
Vanwege de weerstand van de legerleiding heeft de 
militaire psychiatrie zich echt binnen de verschil
lende Europese strijdmachten moeten invechten. 

Het psychiatrisch handelen in een oorlogssitu
atie zelf noopt tot een selectie uit het voorradige 
civiele instrumentarium. Snelheid en eenvoud 
waren sleutelwoorden bij het keuzeproces. Verder 
stonden oorlogssituaties ruimte toe voor expe
rimenten die in vredestijd ondenkbaar waren 
geweest. Daar hebben vele militaire psychiaters 
ruimhartig gebruik van gemaakt. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd clektrotherapie door enkele 
psychiaters zo toegepast, dat grenzen tussen thera
pie en marteling vervaagden. De Kaufmann-Kur 
bestond bijvoorbeeld uit het gedurende enkele 
minuten toedienen van stevige wisselstromen. De 
patiënt had dan de keuze: óf zich als genezen voor 
te doen óf het vooruitzicht op een intensievere en 
langdurigere behandeling met deze Kur (pp. 142-
143). De militaire psychiatrie kreeg hierdoor een 
specifiek gezicht: simpel en hard. Langzamerhand 
ontwikkelde zich dank zij 'trial and error' het evan
gelie van de militaire psychiatrie: onmiddellijkheid, 
nabijheid en positieve verwachting. In hulpverle
ning tijdens oorlogssituaties zijn deze principes 
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geoperationaliseerd in drie echelons: ambulante 
voorzieningen van de gevechtseenheden zelf; 
voorzieningen in de nabijheid van het front voor 
behandelingen van middellange duur; en gespe
cialiseerde klinieken ver achter het front voor 
opnamen van lange duur. 

De ontwikkeling van de militaire psychiatrie 
blijkt vooral te zijn geteisterd door discontinuïteit. 
Het psychiatrisch wiel diende bij elk groot conflict 
opnieuw te worden uitgevonden. Een uitzonde
ring hierop waren onder andere de Duitsers in de 
Tweede Wereldoorlog die - in tegenstelling tot de 
Britten, Fransen en Amerikanen - wel hadden 
geleerd van de ervaringen uit 1914-1918. Gelukkig 
leert de auteur ons dat het afmaken van vrouwen 
en kinderen de SS-ers geestelijk niet in de koude 
kleren is gaan zitten. 

De inbedding van de militaire psychiatrie in 
krijgsmacht en samenleving wordt in hoofdstuk 
tien op schitterende wijze in beeld gebracht als 
Binneveld de definiëring van de diagnose 'Post 
Traumatic Stress Disorder' (PTSD) bespreekt. Na 
uitvoerig actievoeren van Vietnam-veteranen be
reiken militaire psychiaters, veteranen, de krijgs
macht en de overheid een compromis in PTSD, 
dat daarmee geldt als een .schoolvoorbeeld voor de 
sociale constructie van ziekten. De bijdrage van de 
militaire p.sychiatrie aan de civiele psychiatrie 
blijkt niet overweldigend geweest. 

Verrassend is wel dat de militaire psychiatrie 
vooruitliep op de antip,sychiatrie van de jaren 
zeventig. Zowel antipsychiaters als militaire psy
chiaters ontdeden zich van de witte jas en stonden 
afkerig tegen de inrichtingspsychiatrie. Maar waar 
antipsychiaters zich identificeerden met het belang 
van de individuele patiënt, bekommerden geünifor
meerde militaire psychiaters zich om de noden van 
het leger (het snel terug laten keren van de psychi
sche gewonde soldaat naar het slagveld) en de 
samenleving (beperking van het potentiële aantal 
uitkeringstrekkers). Waar Verdoorn hoopt dat mili
tair-artsen zich meer zouden identificeren met de 
door Hippocrates opgedragen gedragscode, toont 
Binneveld aan dat de afgelegde weg van militaire 
psychiaters een andere is geweest. Voor een ieder 
met interesse voor militaire geneeskunde is de 
aanschaf van deze boeken een verplicht nummer. 

Ruud van Herk 

J.A. van Belzen (red.). Zorg voor de ziel. Een selec
tie uit de verslagen van het Theologisch-Psychia-
trisch Gezelschap 1943-195} (Rotterdam: Erasmus 
Publishing 1995) 319 pp., ƒ 47,50, ISBN 90-5235-
082-5. 

'Veel van hetgeen in dit boek aan de orde komt, is 
blijvend actueel. Dit boek geeft daarom een 
hoofdstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse 
geestelijke gezondheidszorg dat meer dan histo
rische waarde heeft.' Aldus de veelbelovende aan
beveling op de achterflap van de door J.A. van 
Belzen geredigeerde en ingeleide bundel Zorg voor 
de ziel over het Theologisch-Psychiatrisch Gezel
schap. Dit Gezelschap, een kleine en besloten 
kring van theologen en psychiaters, kwam op ini
tiatiefvan de doop.sgezinde predikant J.J.G. Wuite 
en de befaamde psychiater H.C. Rümke in de jaren 
1945-1953 regelmatig in Utrecht bijeen om zich te 
bezinnen op kwesties die zowel voor de psychiatrie 
als de zielzorg van belang waren, zoals seksualiteit, 
huwelijk, de rol van geweten en schuldgevoel, de 
dood, de relatie tussen zonde en ziekte en de 
verschillen en overeenkomsten tussen pastoraal 
gesprek en psychotherapie. Het Gezelschap, waarin 
verschillende geloofsrichtingen vertegenwoordigd 
waren, maar waar de protestanten domineerden, 
trad niet naar buiten en de door mevrouw Wuite 
opgetekende verslagen bleven ongepubliceerd tot
dat Van Belzen ze in dit boek toegankelijk maakte. 

De hedendaagse lezer van de verslagen, zo 
schrijft Van Belzen in zijn inleiding, voelt snel de 
behoefte opkomen om als het ware te gaan deel
nemen aan de weergegeven gesprekken. Ik moet 
bekennen dat ik een dergelijke aandrang niet één 
keer heb gevoeld. Het moge waar zijn dat enige 
van de besproken onderwerpen - de omgang met 
de dood bijvoorbeeld - nog steeds relevant zijn, 
maar wie maakt zich nog druk over de gevaren 
van masturbatie, het verband tussen ziekte en 
zonde, de problemen in het kerkelijk gemengde 
huwelijk, gebedsgenezing en de biecht van psy
chisch gestoorden, om maar enkele van de ge
spreksonderwerpen van het Gezelschap te noemen? 
Ook de wijze waarop de theologen en psychiaters 
hierover spraken, is gedateerd; veel hedendaagse 
lezers die niet zijn ingevoerd in het intellectuele 
klimaat van die tijd, zullen moeite hebben de dis
cussies te volgen, als ze al niet zijn afgehaakt van
wege de allesbehalve toegankelijke stijl van de ver
slagen. Met veel omhaal van woorden poogde het 
Gezelschap de kloof tussen het christelijke geloof 
en de inzichten van de moderne psychiatrie en 
psychologie te overbruggen. Zo waren de deelne
mers ervan overtuigd dat ze 'open' moesten staan 
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voor de 'medemens' en dat echt geloof van 'bin
nenuit' het individu komt en niet van bovenaf 
door de kerk kan worden gedicteerd. Desalniette
min overheersen betutteling en moralisme de ge
sprekken en ademen ze de benauwende sfeer van 
het door en door christelijke, verzuilde Nederland 
waarin direct na de Tweede Wereldoorlog veel 
bezorgdheid bestond over de 'verwildering' en 
'ontwrichting' van de maatschappij. Niet-gelovi-
gen werden argwanend of op zijn best minzaam 
bekeken: de superioriteit van de christelijke le
vensbeschouwing stond buiten kijf De psychiater 
Rümke was bijvoorbeeld van mening dat ongeloof 
op een psychische stoornis wees. Volgens Van 
Belzen waren bestaan en functioneren van het 
Gezelschap min of meer uniek in Nederland, 
vooral vanwege de onbevangen wijze waarop 
theologen en psychiaters met elkaar spraken. Deze 
vaststelling wekt enige verbazing, want was nu 
niet een van de kenmerken van de verzuilde gees
telijke gezondheidszorg in Nederland dat er voort
durend discussies werden gevoerd tussen geestelij
ken en psychiaters? Weliswaar verliepen die niet 
altijd zo bedaard als de gesprekken van het 
Gezelschap, maar dat neemt niet weg dat er al 
vanaf de jaren dertig sprake was van een weder
zijdse beïnvloeding van psychiatrie en zielzorg, 
een ontwikkeling die in de jaren vijftig onder 
invloed van het personalisme en de fenomenolo
gie in een stroomversnelling terecht zou komen. 
Jammer genoeg gaat Van Belzen in zijn inleiding 
slechts summier op deze ontwikkeling in en komt 
de historische context niet goed uit de verf Naar 
mijn idee beweert hij ten onrechte dat theologie 
en psychiatrie doorgaans vreedzaam naast elkaar 
bestonden, zonder veel communicatie over en 
weer, en dat de theologie de grenzen bepaalde van 
het psychiatrisch terrein - wat Van Belzen zelf 
overigens logenstraft: hij signaleert dat de psy
chiaters in het Gezelschap de boventoon voerden. 
Sinds de jaren dertig waren zowel theologen als 
psychiaters betrokken bij discussies over uiteenlo
pende onderwerpen als eugenetica, geboortenbe-
perking, seksualiteit, psychoanalyse en psychothe
rapie en deze gedachtenwisselingen leidden wel 
degelijk tot spanningen en aanpassingen in de ziel
zorg. Ik betwijfel of de gesprekken in het Theolo
gisch-Psychiatrisch Gezelschap zo bijzonder waren 
als Van Belzen suggereert; vergelijkbare discussies 
werden toentertijd ook in de bestaande confessio
nele organisaties voor (geestelijke) gezondheids
zorg gevoerd. 

Bij een bronnenpublicatie kan de vraag wor
den gesteld voor wie deze is bedoeld? Wie zijn 
degenen die in het Theologisch-Psychiatrisch 

Gezelschap geïnteresseerd zijn? De bundel kan 
toch niet alleen zijn samengesteld voor de weinige 
onderzoekers op dit gebied. Zij kunnen voor de 
oorspronkelijke verslagen terecht bij het Neder
lands centrum voor Geestelijke volksgezondheid. 
Voor andere belangstellenden lijkt mij een nadere 
analyse van de gesprekken en een historische 
plaatsbepaling van het Theologisch-PsychiatrLsch 
Gezelschap tegen de achtergrond van de verande
rende verhouding tussen religie en psychiatrie in 
Nederland gewenst. Hier ligt materiaal voor een 
dergelijke analyse. 

Harry Oosterhuis 

J.P. Nater, De dood is in de pot. Man gods! Ziekte en 
genezing in de Bijbel (Rotterdam: Erasmus Publish
ing 1994) 96 pp., ill., ƒ 35, ISBN 90-5235-066-3. 

Wat gebeurt er als een arts de Bijbel leest? De kans 
is groot dat hij zijn vakwetenschappelijke achter
grond bij de interpretatie van zijn lectuur laat 
meespreken. Als hij die interpretaties dan ver
zamelt en met vaardige pen redigeert, ontstaat een 
aantrekkelijk en aanstekelijk boek: een rijke oogst 
aan 'Lesefrüchte'. De dood is in de pot is zo'n 
hoorn des overvloeds, ondanks zijn bescheiden 
omvang. Het register van aangehaalde bijbeltek
sten bevat plaatsen uit het Oude en het Nieuwe 
Testament, van Genesis tot en met Ecclesiasticus 
(Jezus Sirach), want de apocriefe boeken zijn niet 
vergeten. De vormgeving is heel aantrekkelijk en 
verzorgd. Steeds zijn in de marge de relevante bij
belplaatsen in extenso geciteerd, wat snelle oriën
tatie mogelijk maakt. 

Een breed scala van onderwerpen komt aan de 
orde. Na een Inleiding en een hoofdstuk 'Dokter 
in Israël, een man van weinig betekenis' volgt 'Van 
pestepidemie tot koolmonoxydevergiftiging: ziek 
zijn in Israël'. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan 
'Vijf bijzondere figuren, medisch gezien', namelijk 
Noach, Job, Esau, Lazarus en Paulus. Het vijfde 
hoofdstuk behandelt 'Bovennatuurlijke gebeurte
nissen: de wondergenezingen'. In het zesde hoofd
stuk staat 'Jezus' gezondheid' centraal. Een litera
tuuropgave, een lijst van medische termen en 
diverse registers completeren het boek, dat fraai 
geïllustreerd is. 

Deze variëteit is de kracht van het boek, maar 
ook de zwakte. Uit een bonte verzameling 'Lese
früchte' ontstaat nog geen medi.sche geschiedenis, 
laat staan een interdisciplinaire behandeling van 
medische aspecten van Bijbelteksten in de brede 
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sociaal- en cultuurhistorische context. De moder
ne medische inzichten op grond waarvan de 
studie is geschreven - de auteur is emeritus-hoog-
leraar dermatologie - zijn niet zonder meer toe
pasbaar op de oude teksten. Voor een geldige 
interpretatie is ook gespecialiseerde kennis nodig 
van de sociale en culturele achtergronden waaruit 
de teksten voortkomen. 

Medische kennis zou één van de factoren moe
ten zijn bij bijvoorbeeld de beschrijving van de 
pathofysiologische aspecten van de kruisiging (pp. 
84-86). Daar worden nu archeologische gegevens 
(de vondst in 1968 van het gebeente van een ge
kruisigde jongeman in Giv'at ha-Mivtar) en 
beschrijvingen van kruisiging uit andere delen van 
de Romeinse wereld gemist. Soms stijgt de behan
deling niet uit boven het niveau van de anekdote, 
als bijvoorbeeld wordt beschreven hoe woedend 
de profeet Elisa reageerde, toen met zijn kaalheid 
de spot werd gedreven, of hoe dezelfde profeet 
omging met voedsel dat als purgeermiddel werkt 
(het verhaal waaraan de titel van het boek is ont
leend). 

Vrijwel steeds ontbreekt de historische context. 
Een kras voorbeeld is wel de opmerking op p. 11: 
'Ziekenhuizen of poliklinieken waren er /'// die tijd 
(cursivering H.F.J.H.) nog niet'. Nergens blijkt 
welke tijd bedoeld is. De overgeleverde geschriften 
die samen de ons bekende Bijbel vormen, dateren 
uit een lange periode: van de achtste eeuw v.Chr. 
tot en met de eerste eeuw n.Chr. In die periode is 
wel het een en ander veranderd, bijvoorbeeld de 
waardering voor de geneeskunde bij de joden. 

Medici die zich op het hfstorische pad wagen, 
trappen al gauw in de valstrik van het zogenaam
de 'medisch materialisme', een term van de gods
diensthistoricus William James. Men maakt zich 
daaraan schuldig als men veronderstelt dat ratio
nele hygiënische overwegingen schuil gaan achter 
bepaalde religieuze voorschriften. De hypothese 
van Nater (p. 27) dat de in Numeri 19: 18-23 be
schreven reinigingsprocedures, die moeten worden 
toegepast na het aanraken van een lijk van een 
mens, zouden zijn bedoeld om het verspreiden van 
een mogelijk besmettelijke aandoening te voorko
men, is een voorbeeld van medisch materialistisch 
denken. De cultureel-antropologe Mary Douglas 
heeft ons geleerd dat opvattingen in een maat
schappij over reinheid en onreinheid voortvloeien 
uit een zekere behoefte aan ordening: 'Impurity 
exists in the eye of the beholder', lets is onrein, als 
het zich op een plaats bevindt waar het niet hoort. 
Een opvatting als die van Nater, kan pas bespro
ken worden tegen de achtergrond van kennis van 
de joodse reinheidswetten. 

Hoe onmisbaar kennis van de cultuurhistorische 
achtergrond is bij de interpretatie van 'medische' 
bijbelplaatsen, blijkt als men Naters behandeling 
van de ge.schiedenis van de maanzieke jongeling 
(Mattheus 17: 15; Marcus 9: 17-18) vergelijkt met 
die van M. Stol in zijn Epilepsy in Babylonia 
(Cuneiform Monographs II, Groningen: Styx 
Publications 1993, pp. 121-125). Bij Stol wordt pas 
echt duidelijk welk verband in de oudheid werd 
gelegd tussen de maan en epilepsie. 

H.F.J. Horstmanshoff 

J. Steendijk- Kuypers, Volksgezondheid in de 16e en 
l/e eeuw te Hoorn. Een bijdrage tot de beeldvorming 
van sociaal-geneeskundige structuren in een stede
lijke samenleving. Nieuwe Nederlandse Bijdragen 
tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der 
Natuurwetenschappen 46. (Rotterdam: Erasmus 
Publishing 1994; 437 pp., ill., ƒ 74,50, ISBN 90-
5235-061-2. 

De stelling dat de organisatie van de 'gezond
heidszorg' tot ver in de achttiende eeuw vooral tot 
ontwikkeling kon komen in steden met een grote 
autonomie kan, dunkt mij, moeilijk worden weer
legd. De steden in Italië en de Nederlanden heb
ben in dit opzicht een duidelijke voorsprong 
genomen ten opzichte van landen met een sterk 
centraal gezag. Een illustratie van het resulterende 
schrijnende verschil vormen de toestanden die 
Gerard van Swieten in 1745 te Wenen aantrof in 
vergelijking met die in zijn vaderstad Leiden. Pas 
toen het idee van de 'medische politie' in het 
kader van het verlichte absolutisme voet aan de 
grond kreeg, kwam in de Europese monarchieën 
een intensieve bemoeienis van de overheid met 
gezondheidszorg op nationaal niveau van de 
grond. Tot die tijd vormen de autonome steden de 
meest dankbare bron voor de beoefening van de 
geschiedenis van de gezondheidszorg. 

Op welke wijze het bestuur van een stad als 
Hoorn in de zestiende en zeventiende eeuw verant
woordelijkheid nam voor het lichamelijk wel en 
wee van haar inwoners wordt in de dissertatie van 
mevrouw Steendijk-Kuypers uitvoerig en grondig 
aan de orde gesteld. Een dergelijke casestudy is 
uiterst welkom gezien de nog steeds geldende 
schaarste aan dit genre van onderzoekingen. Voor 
Nederland komen als vergelijking in feite alleen 
Stadshelang en standsbesef. Gezondheidszorg en me
disch beroep in Groningen (1300-1730) (Rotterdam 
1992) van F.G, Huisman en Vijf eeuwen medisch 
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leven in een Hollandse stad (Assen 1955) van 
J.G.W.F, Bik in aanmerking. 

Voorzover op grond van de huidige kennis is te 
zien, is er een opvallende gelijkvormigheid en 
- minder uitgesproken - gelijktijdigheid in de 
wijze waarop de regulatie van de geneeskundige 
zorg zich in de diverse steden in de Nederlanden 
ontwikkelde; dat daarbij de Italiaanse steden als 
voorloper en voorbeeld hebben gediend, lijkt op 
zijn minst waarschijnlijk. Als oudste maatregelen 
vinden wij veelal ordonnanties betreffende het 
rein houden van de openbare ruimte en andere 
die kwaliteitseisen stellen aan het te koop aange
boden voedsel. .Aan dergelijke keuren kan men 
een zekere preventief geneeskundige betekenis 
toekennen, hoewel het uiteraard de vraag is of 
deze als zodanig waren bedoeld. Eveneens van 
vroege datering zijn voorschriften waarbij aan 
heelmeesters en vroedvrouwen bepaalde verplich
tingen ten opzichte van de justitie worden opge
legd. Daarop volgen vele andere maatregelen zoals 
het aantrekken van (stads-)doctores, het inrichten 
van algemene en 'categorale' hospitalen, de be
strijding van (pest)epidemieën, onderwijs en exa
minering van medische beroepsbeoefenaren en 
inperking van kwakzalverij. Dit alles ook in 
Hoorn, waarbij af en toe de bijzonderheid om de 
hoek komt kijken dat hier sprake is van een 
havenstad. Hier was bovendien een admiraliteit 
gevestigd, dat wil zeggen dat er zonodig ook oor
logsschepen werden uitgerust en bemand. De au
teur wil ons doen geloven (pp. 97-100) dat boven
genoemde maatregelen vooral moeten worden 
gezien in het licht van het renaissance-ideaal van 
een gezonde samenleving. Dit is een nogal opzien
barende visie die meer en degelijker onderbou
wing vraagt dan gegeven wordt. Ik vraag mij na 
lezing onder meer af: was de Renaissance niet veel 
meer gericht op het individu dan op de samenle
ving? Moeten wij niet veeleer aan de Verlichting 
denken wanneer het gaat om het gezond maken 
van de samenleving? Heeft men in de Middel
eeuwen al niet gestreefd naar gezondheid (denk 
aan Salerno)? En indien het antwoord op de laat
ste vraag ja luidt, waaruit bestaat dan de 'breuk' 
tussen de Middeleeuwen en het tijdperk van de 
Renaissance? 

Trouwens een van de zwakke kanten van dit 
boek vormt de bespreking van externe invloeden 
die de gezondheidszorg in het zestiende- en ze-
ventiende-eeuwse Hoorn (mede) hebben bepaald. 
Juridische en economische factoren komen nog 
wel ter sprake, maar de religie blijft vrijwel volle
dig buiten beeld. De overgang die Hoorn in de 
behandelde periode doormaakte van strikt katho-

a p «ipoiit <roTOrtift.rnii«cr/ «oftUbmroiirr/lnBmnte 1 
iiiWanTtim«et;UiDr tifft»1i1rt(t»!il«). 1 

Dat Grote Planetenboeck, gedrukt in Hoorn (1591); illu
stratie uit het besproken boek (p. 326) 

lieke tot hoofdzakelijk protestantse gemeenschap, 
moet toch wel zijn stempel hebben gedrukt op de 
zorg voor de gezondheid, al was het alleen nog 
maar in de praktijk van de zorg voor armen en 
verpleegbehoeftigen? 

Tenslotte nog de volgende overpeinzing naar 
aanleiding van het boek van mevrouw Steendijk. 
In de inleiding (p. 3) stelt zij dat de hedendaagse 
belangstelling voor de ge,schiedenis der genees
kunde vooral uitgaat naar de zieken zelf en de 
ziekten als elementen in de samenleving. Dat is 
ongetwijfeld juist - en betekent even ongetwijfeld 
een verrijking van de geschiedschrijving. Het zou 
mijns inziens echter te betreuren zijn wanneer dit 
tot verwaarlozing zou leiden van de geschied
schrijving van de geneeskunde als wetenschap, 
want op dat terrein valt nog minstens evenveel te 
doen. 
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Mag deze bespreking mij verleid hebben tot een 
aantal kritische kanttekeningen, dan wil ik aan het 
eind nog eens benadrukken dat het voorliggende 
gedegen en gedetailleerde werkstuk, gebaseerd op 
uitputtend lokaal archiefonderzoek, onze kennis 
over de stedelijke gezondheidszorg in de vroeg
moderne tijd in belangrijke mate heeft versterkt. 

J.K. van der Korst 

J.T.M, van der Heyden, Het ziekenhuis door de 
eeuwen. Over geld, macht en mensen (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 1994) 128 pp., ill, ƒ 35, ISBN 
90-5235-068-X. 

Over Nederlandse ziekenhuizen is al veel gepubli
ceerd. Naast een groot aantal gelegenheidsuit-
gaven verschenen er ook enkele wetenschappelijke 
publicaties over een ziekenhuis, zoals over het 
Wilhelminagasthuis en het Coolsingelziekenhuis. 
Meer algemene werken zijn in de Nederlandse 
literatuur veel schaarser. Het meest bekende daar
van is Querido's studie over de geschiedenis van 
de West-Europe.se ziekenhuizen Godshuizen en 
Gasthuizen (i960). Dit boek is inmiddels wat ver
ouderd, zodat er in de Nederlandse literatuur 
zeker behoefte is aan een algemeen overzicht 
waarin recente medisch-historische inzichten zijn 
verwerkt. Afgaande op de titel en inhoudsopgave 
van het boek van de internist Van der Heyden, 
lijkt deze auteur in deze behoefte te voorzien. Hij 
beschrijft achtereenvolgens de ontstaansgeschie
denis van ziekenhuizen van vóór de jaartelling tot 
de negentiende eeuw, ziekenverpleging, finan
ciering en architectuur van het ziekenhuis. Hij 
baseert zich daarbij op secundaire bronnen. 

De eerste hoofdstukken stellen echter al teleur. 
Van der Heyden leunt zowel in de opzet van zijn 
boek als in zijn beschrijving te sterk op het werk 
van Querido. Zonder verwijzingen neemt hij daar
bij bijna letterlijk zinnen over; vergelijk daarvoor 
bijvoorbeeld Van der Heyden blz. 12 tweede alinea 
regel 11 e.v. en blz. 13 regel 1-5 en tweede alinea, met 
Querido blz. 6 eerste alinea en blz. 7. In de litera
tuuropgave vermeldt de auteur evenwel dat het 
boek van Querido 'eenzelfde invalshoek als en een 
overlap met het hier gepresenteerde boek' heeft (p. 
121). 

Hoofdstuk zes is voor de auteur het belangrijk
ste hoofdstuk en 'mede bedoeld om achtergrond
informatie te bieden' (p. 65). Het hoofdstuk be
slaat ruim de helft van het boek en handelt over 
de financiële aspecten en toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg. Van der Heyden herschrijft ook 
in dit hoofd.stuk delen uit het werk van anderen, 
met name de dissertatie van Henk van der Velden 
over de financiële toegankelijkheid tot de gezond
heidszorg en de studies van de ziekenfondshistori-
cus H.C. van der Hoeven. Daarnaast geeft Van der 
Heyden een beschrijving van de stelselherziening 
in de gezondheidszorg die de diverse staaLssecre-
tarissen na 1982 probeerden door te voeren, 
Daarover ontstonden conflicten met de specialis
ten. Deze recente geschiedenis zal bij de geïnteres
seerde krantenlezer bekend zijn, maar deze para
graaf is oorspronkelijker dan de voorgaande. Het 
onderwerp 'ziekenhuis' in bredere zin is belang
wekkend genoeg. Het descriptieve betoog van Van 
der Heyden is evenwel onbevredigend. De auteur 
gaat niet alleen nonchalant om met historische 
methoden, er zijn nog andere tekortkomingen. 
Het eerste deel is oppervlakkig en de auteur 
schenkt geen aandacht aan de inmiddels veran
derde inzichten op dit gebied. Zo dateert Van der 
Heyden de modernisering van de ziekenhuizen al 
in het midden van de negentiende eeuw (pp. 62, 
72) én hij koppelt dat alleen aan medische ontwik
kelingen. Zelfs in de meer oorspronkelijke para
grafen maakt Van der Heyden zich er wat gemak
kelijk van af Ik beperk mij tot één opmerking 
daarover. Van der Heyden stelt dat er in de perio
de 1945 en 1980 tussen specialisten en ziekenfond
sen geen al te grote problemen waren. Specialisten 
bleken geen zware acties te hoeven toepassen 
'waartoe de huisartsen en tandartsen in het verle
den dus wel overgingen' (pp. 82, 100). Tussen 1947 
en 1953 waren de honoreringsonderhandelingen 
tussen ziekenfondsen en specialisten wel degelijk 
conflictueus. In 1953 verbrak een deel van de spe
cialisten de overeenkomst met de ziekenfondsen 
en ontstond er een scheuring in de Landelijke 
Specialisten Vereniging (Medisch Contact 25, 24-
6-1987, 787-790). Het doel van Van der Heyden is 
met de ontstaan,sge,schiedenis van de ziekenhuizen 
een bijdrage te leveren aan de huidige discussies 
over de kosten van de intramurale gezondheids
zorg (p. 9), Hij heeft dat bij deze gedaan, maar 
daarbij krijgen de specialisten een wat overtrok
ken aandacht. Bovendien kunnen voor dat doel de 
hoofdstukken twee tot en met vier wel worden 
gemist. 

.Alice Juch 
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J.L. Kool-Blokland, Zeven eeuwen ziekenverzorging 
in Dordrecht en Sliedrecht. Van Heilig-Sacraments-
gasthuis tot Merwedeziekenhuis (Dordrecht: Morks 
Drukkerij en Uitgeverij 1995) ^50 pp., ill., ƒ 49,50 
(geb,), ISBN 90-9009105-X, 

Het is verheugend dat met deze uitgave aandacht 
wordt geschonken aan de boeiende geschiedenis 
van de geneeskunde, zoals die zich in Dordrecht 
heeft afgespeeld, want dat is deze waard. Met 
name omdat in de Dordtse medische geschiedenis 
zo fraai de landelijke medische ontwikkelingen 
naar voren komen. De auteur behandelt in een 
elftal hoofdstukken de geschiedenis van het Hei-
lig-SacramenLsga.sthuis tot en met het hedendaag
se Merwedeziekenhuis. Daarnaast komen veel 
andere aspecten van de medische en maatschap
pelijke ontwikkelingen aan de orde, zoals een aan
tal ziekten (bijvoorbeeld pest en tuberculose), het 
chirurgisch handelen door de eeuwen heen, de 
Franse tijd en de sociale ontwikkelingen in de ver
schillende periodes. Tevens wordt met wisselende 
diepgang de moderne geschiedenis behandeld van 
de verschillende Dordtse ziekenhuizen en het Ge
meenteziekenhuis Sliedrecht en tenslotte (uiter
aard) van het Merwedeziekenhuis. Ook passeren 
talloze artsen uit de verschillende tijdperken de 
revue, maar voornamelijk uit de jongste ander
halve eeuw. 

Enige detailkritiek moet echter wel worden 
gegeven. De schrijfster is niet optimaal thuis is in de 
medische wereld en evenmin in de regio Dordrecht. 
Dat komt vooral naar voren hij de moderne ge
schiedenis, waarvoor haar duidelijk minder secun
daire literatuur ter beschikking stond. Enkele voor
heelden mogen dit toelichten. Ten onrechte worden 
de inwoners van Dordrecht 'Dordrechters' en niet 
'Dordtenaren' genoemd. Diverse namen, maar ook 
medische organisaties worden foutief weergegeven 
(het moet zijn Augustijnenkerk, Bercfcepoort, 
sanatorium Weizi^l, vóór 1950 is het de NMG niet 
de KNMG). Zo is het niet het Mededelingenblad 
van het Medisch Dispuutgezelschap der K.N.M.G. 
(p. 231 noot 71), maar wordt het Mededelingenblad 
van de Afdeling Dordrecht en Omstreken der 
K.N.M.G. (opgericht in 1945) bedoeld. Het Me-
dLsch Dispuutgezelschap daarentegen, is in 1900 
opgericht en een onathankelijke vereniging, los van 
de K.N.M.G., hoewel de onderlinge relatie goed is. 

Inhoudelijke moeilijkheden ontstaan bij de 
beschrijving van het medisch bedrijf Op p. 180 is 
sprake van 'de chirurg Goemans en de internist 
Stoop'. Dr. Th.J.L. Goemans (1870-1966) was in
derdaad chirurg (en gynaecoloog), maar d r Th. 
Stoop (1861-1933) praktizeerde aanvankelijk ook 

als chirurg (op de Dordrechtsche Polikliniek). 
Daarnaast had Stoop een praktijk als huisarts en 
niet als internist, voordat hij zich geheel ging wij
den aan de politiek. D.P. van Kammen wordt 
genoemd (p. 160) als arts van het Consultatie
bureau van de Dordrechtsche Vereeniging tot 
Bestrijding der Tuberculose aan de Stationsweg, 
terwijl het hier zijn vader betrof de (huis)arts 
E. van Kammen (1878-1913). Genoemde D.P. van 
Kammen (1910-1979) was pas vanaf 1942 in Dor
drecht voor de tbc-bestrijding werkzaam. Het is 
jammer, dat bij talloze in het boek genoemde art
sen de jaartallen van geboorte en overlijden niet 
compleet zijn vermeld. Zeker niet onvermeld had 
mogen blijven dat de atoombomvrije schuilkelder 
(voor de toenmalige Bescherming Bevolking) een 
belangrijke factor vormde bij het tot stand komen 
van de nieuwbouw van het Gemeenteziekenhuis 
te Sliedrecht (p. 237). 

Het gehele werkstuk overziende, kan gesteld 
worden, dat vooral de oudere medische geschiede
nis van Dordrecht zeer leesbaar is beschreven, 
maar dat de laatste twee eeuwen er minder goed 
zijn afgekomen. Wellicht had in de opdracht aan 
de schrijfster meer de nadruk gelegd moeten wor
den op de moderne geschiedenis. Voorts wordt 
een register op de behandelde onderwerpen en 
personen node gemist: hiermee had men de zes 
pagina's die nu blanco zijn, zinvol kunnen vullen. 
Wel is een lijst van geraadpleegde literatuur opge
nomen. Hoewel die een redelijke omvang heeft, 
ontbreekt hierin toch een aantal algemene pu
blicaties, zoals bijvoorbeeld werk over ziekenhuis
geschiedenis van prof dr M.J. van Lieburg en het 
boek van C. Koopmans, Dordrecht 1811-1914, een 
eeuw demografische en economische geschiedenis 
(1992). Helaas wordt aan de goede keuze van de 
illustraties afbreuk gedaan door de te kJeine weer
gave. Te veel afbeeldingen komen hierdoor on
voldoende tot hun recht. Financiële argumenten 
hebben hier wellicht de doorslag gegeven ten 
koste van de zichtbaarheid, 

Het verschijnen van deze uitgave mag worden 
toegejuicht, want de medische ge,schiedenis van 
Dordrecht kent vele boeiende facetten. Hoewel de 
gesignaleerde bezwaren en slordigheden afbreuk 
doen aan de waarde van deze publicatie, blijft het 
toch een uitgave waarin de geïnteresseerde lezer 
veel van zijn gading kan vinden, mits hij bij ge
bruik van de gegevens ook de bronnen raadpleegt. 

E. van Kammen 
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Tom Nieuwenhuis, Vroedmeesters, vroedvrouwen 
en verloskunde in Amsterdam 1746-1805 (Amster
dam: Het Spinhuis 1995) 111 pp., ill., ƒ 35,00, ISBN 
90-5589-031-6. 

In de zestiende en zeventiende eeuw kreeg langs 
wegen van geleidelijkheid en onder druk van de 
stedelijke overheden de medische beroepsdiffe
rentiatie gestalte. De competenties van medicus, 
apotheker chirurgijn en vroedvrouw werden vast
gelegd in door het stadsbestuur gesanctioneerde 
verordeningen binnen het Collegium Medicum, 
de chirurgijnsgilde-keuren en vroedvrouwenregle
menten. Waren het aanvankelijk medici en apo
thekers die hooglopende ruzies kregen, omdat zij 
'in eikaars vak traden', in de achttiende eeuw waren 
het vooral chirurgijns die de territoriumstrijd aan
gingen op het terrein van de verloskunde. 

Tom Nieuwenhuis heeft met zijn archiefstudie 
over de Amsterdamse vroedmeesterskwestie voor 
een brede lezerskring een heldere analyse gepre
senteerd van de problematiek die samenging met 
de entree van de chirurgijn in de kraamkamer In 
het spanningsveld van de achttiende-eeuwse ver
loskunde wordt een viertal type hulpverleners 
voorgesteld. In de eerste plaats de chirurgijn die in 
uiterste noodgevallen de vroedvrouw te hulp 
kwam om de kraamvrouw van de (dode) vrucht te 
verlossen, vervolgens de vroedmeester die met 
behulp van specifieke instrumenten moeilijke 
bevallingen begeleidde en tot een goed einde wist te 
brengen, daarnaast de vroedmeester die op grond 
van deze bekwaamheden de gehele verloskundige 
praktijk tot zich wilde trekken, en ten slotte de van 
ouds door de kraamvrouw hooggewaardeerde 
vroedvrouw. 

De essentie van de vroedmeesterskwestie lag in 
de door het Collegium .Medicum opgelegde ver
plichting tot het afleggen van een verloskundig 
examen door chirurgijns die de verloskunde wil
den beoefenen. Het chirurgijnsgilde hield daaren
tegen .staande dat het chirurgijnsexamen deze 
bevoegdheid impliceerde. Nieuwenhuis benadrukt 
terecht dat bij deze discussie de vaardigheid in het 
hanteren van de Roonhuysiaanse hefboom cen
traal stond. Hij laat geen twijfel bestaan dat dit 
instrument niet alleen de geboorte van het kind 
bevorderde, maar dat het ook de heflioom was bij 
de geboorte van de vroedmeester als verloskundig 
specialist. Hij geeft aan hoc heelmeesters trachtten 
de verloskunde uit handen te nemen van de 
vroedvrouwen. Ook de tweede vroedmeesterkwes-
tie wordt duidelijk en soms verrassend uit de doe
ken gedaan. Deze speelde zich af na opheffing van 
de gilden door Napoleon, toen men moest voor

zien in de opleiding van deskundige verloskun
digen. Het notenapparaat is uitvoerig; in diverse 
gevallen zou de interessante toelichting in de tekst 
zeker niet misplaatst zijn geweest. 

Bij zijn analyse gaat Nieuwenhuis met name 
uit van het 'marktprincipe' van vraag en aanbod, 
van kwantiteit en kwaliteit van de hulpverleners. 
Hij ziet dit als een geheel nieuwe aanpak van 
bestudering van de medische geschiedenis, anders 
dan de wijze waarop voorheen medici hun vak 
historisch beschouwden. Binnen de hedendaagse 
gezondheidszorg wordt de gedachte van de 'markt
economie' vaak tot leidraad genomen; het is een 
verleidelijke keuze het verleden eveneens te bena
deren vanuit dit 'marktprincipe'. Hoe competentie 
en concurrentie - alsook de rol van de kraam
vrouw daarbij - elkaar beïnvloedden, komt toch 
niet geheel uit de verf Het werkt mijns inziens 
bovendien storend en verwarrend wanneer de 
begrippen 'verloskunde' en 'heelkunde' herhaal
delijk worden vervangen door 'vroedmarkt' en 
'heelkundige markt'. Nieuwenhuis draagt vol
doende feitenmateriaal aan om de ontwikkelingen 
duidelijk neer te zetten en met het gebruik van 
neologismen wordt zijn gulden geen daalder 
waard. 

Het voorliggende boek is een eerste deelstudie 
van het rijke archiefmateriaal, waarbij Nieuwen
huis doelbewust bepaalde aspecten heeft laten 
rusten. Als een schot voor de boeg noemt hij wel 
enkele opmerkelijke gegevens, zoals het verschijn-
.sel dat men op een gegeven moment de verlos
kundige hulp op termijn ging bestellen. Het lezen 
van Vroedmeesters, vroedvrouwen en verloskunde in 
Amsterdam 1746-1S05 roept daarmee in positieve 
zin vragen op. We hopen in de vervolgstudie de 
antwoorden aan te treffen en ongetwijfeld zal 
daarin ook meer aandacht worden gegeven aan de 
kraamvrouw zelf want legde ook zij geen gewicht 
in de schaal, - als we over 'vroedmarkt' spreken? 

J. Steendijk-Kuypers 

B.J.M. Aulbers en G.J. Bremer (red.). De huisarts 
van toen. Een historische benadering. Pantaleon 
reeks 19 (Rotterdam: Erasmus Publishing 1995) 188 
pp., i l l , ƒ42,50, ISBN 90-5235-086-8. 

Dit keurig verzorgde boek met zijn prachtige 
omslag bevat naast artikelen van de redacteurs 
bijdragen van W. Brouwer, H,H,W. Hogerzeil, E.S. 
Houwaart, C.P. Schouwstra en G.Th. van der 
Werf Uit hun antecedenten kan worden gecon-
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cludeerd, dat zij nagenoeg allen gedurende vele 
jaren de huisartsgeneeskunde praktisch hebben 
uitgeoefend. 

Het openingsartikel van Houwaart geeft een 
prettig lezend en logisch geconstrueerd resumé 
van de ingewikkelde gezondheidszorg in de ne
gentiende eeuw. De opkomst van de specialisten 
aan het eind van de negentiende eeuw bracht een 
verandering in de verhoudingen tussen de artsen 
onderling. De specialist liet de patiënt naar het 
spreekuur komen, een verandering waartoe ver
volgens ook niet-gespecialiseerde artsen overgin
gen, zodat de benaming huisarts daarmee een 
andere inhoud kreeg. 

Bremer oud-hoogleraar in de huisartsgenees
kunde te Groningen, heeft zich verdiept in de 
term huisarts en in de betekenis van het daarmee 
aangeduide beroep. Zowel de titel arts als het 
woord huisarts zijn al heel lang in gebruik, de 
term huisartsgeneeskimde is evenwel nog van vrij 
recente datum; lange tijd heeft men deze niet als 
een aparte tak aan de medische boom willen 
erkennen. 

Aan de hand van cijfers toont Hogerzeil, die als 
hoogleraar sociale geneeskunde in Groningen zijn 
gevarieerde medische loopbaan beëindigde, aan 
dat de periode 1870-1970 voor wat de huisarts
geneeskunde betreft wordt gekenmerkt door een 
geweldige verschuiving in het mortaliteits- zowel 
als het morbiditeit.sspectrum. Dit heeft conse
quenties gehad voor de inhoud van de praktijk. 
Hij beschrijft de maatschappelijke verankering 
van de huisarts, die behalve patiënten steeds meer 
cliënten in de wachtkamer krijgt. Zijns inziens zal 
echter de medisch-wetenschappelijke kennis de 
basis van dit beroep blijven, 

Vóór de Tweede Wereldoorlog kon er volgens 
Van der Werf geen sprake zijn van huisartsgenees
kunde als wetenschappelijke discipline. De oplei
ding tot arts vond plaats in het ziekenhuis, aan de 
extramuraal zich voordoende gezondheidspro
blematiek werd tijdens deze opleiding weinig aan
dacht besteed. De algemeen arts die zich na het 
afstuderen als huisarts vestigde, was dan ook 
onvoldoende voorbereid op zijn taak. De oprich
ting van het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) en van het Nederlands Huisartsen Insti
tuut in 1964 bracht daarin verbetering. Voorzich
tig kwamen vervolgens op universitair niveau de 
leerstoelen, de laatste in 1973, het jaar waarin de 
registratie van huisartsen een feit werd. 

Toen Polak op 12 mei 1970 het ambt van lector 
in de huisart.sgeneeskundc aan de universiteit van 
Amsterdam aanvaardde, schetste hij onder andere 
de taak en functie van de huisarts in de gezond

heidszorg: 'Als eisen aan de huisartsen te stellen 
noemt hij in de eerste plaats de beschikking over 
voldoende kennis en verder een warm hart en 
sociale bewogenheid, een grote ijver en een zeer 
goede gezondheid' (p. 60), Aan deze ei.sen moes
ten zo'n zestig jaar eerder de huisbezoeksters in de 
tuberculosebestrijding voldoen! 

De ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde 
is niet los te denken van de maatschappij waarin 
deze tak van geneeskunde moet worden bedreven. 
Veranderingen in de maatschappelijke opvat
tingen bepalen haar handelwijze, regels worden 
tot richtlijnen en deze weer tot wetten verheven, 
aldus Schouwstra. In het kort bespreekt deze oud-
huisarts en huisarts-opleider de betekenis van de 
Ziekenfondswetgeving voor de huisarts en het 
belangrijke aandeel van de KNMG bij het tot 
stand komen van regels. 

Brouwer belicht de huisarts op zoek naar zich
zelf, geconfronteerd met classificatiesystemen, 
NHG, wetenschappelijk onderzoek, psychosoma
tische en psychosociale geneeskunde. Er blijven 
vragen, onder andere over de invloed die 'een klei
ne groep voortrekkers' heeft gehad op het dage
lijks werk van de huisarts. Uit dit artikel komt als 
een reële mogelijkheid naar voren dat de huisarts 
nooit huisarts-als-instituut zal worden! 

Vaardig beschrijft Aulbers de werkzaamheden 
van de huisarts, die te voet, per paard of per koets, 
rond de eeuwwisseling gaandeweg per automobiel 
huisbezoeken aflegt. 'Boodschappenhuizen' boden 
uitkomst toen communicatie per telefoon nog 
niet mogelijk was. Uit eigen ervaring tijdens een 
waarneming voor een huisarts in Sint Anna 
Parochie herinner ik me, dat zijn praktijkvoering 
onder andere bestond uit het rijden van vaste rou
tes op vaste dagen; de gezinnen, die een visite 
vroegen, gaven dat aan óf via boodschappenhui
zen óf door middel van een vlaggetje aangebracht 
aan de omheining van het eigen erf 

Dit boek, dat afsluit rond 1970 bij de registratie 
van huLsartsen, brengt een veelheid aan informa
tie waarin echter, doordat iedere auteur zijn eigen 
onderwerp belicht, wel enige overlapping bestaat. 
Wat ontbreekt, is een bijdrage van een vrouw; dit 
is in overeenstemming met het feit dat huLsart.sen 
in de beschreven periode bijna altijd mannen 
waren. Het boek is interessante lectuur voor de 
huisarts van nu en roept op tot nader onderzoek, 
waarvoor handreikingen en suggesties worden 
geboden. 

B. Abbo-Tilstra 
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V. Nutton and R. Porter (eds.), The history of 
medical education in Britain. Clio Medica 30 
(Amsterdam/Atlanta GA: Rodopi 1995) X -I- 380 
pp., ƒ 50,00, ISBN 90-5183-571-X, 

Deze bundel met veertien artikelen over de 
geschiedenis van het medisch onderwijs in Groot-
Brittannië opent veelbelovend. De redacteuren 
constateren in hun inleiding dat kritiek op het 
medisch onderwijs vrijwel even oud is als de 
geneeskunst zelf Maar de aard, inhoud en vorm 
van die kritiek verandert telkens, evenals uiteraard 
de wijzigingen die worden voorgesteld. Een up-to-
date overzicht van de geschiedenis van het 
medisch onderwijs in Groot-Brittannië ontbreekt 
echter; deze bundel wil daarin voorzien. 

Zo spannend als de inleiding ons de geschiede
nis van het medisch onderwijs schildert, is The 
History of Medical Education in Britain niet 
geworden. De bijdrage die nog het meest de door 
de inleiding gewekte verwachtingen inlost, is W.F. 
Bynums 'Sir George Newman and the American 
Way', Abraham Flexners Medical Education in 
Europe (1912) maakte deel uit van een beweging 
die het Amerikaanse medisch onderwijs wflde 
hervormen. De vergelijking met Sir George New
mans opvattingen over het medisch onderwijs in 
Engeland leert dat alhoewel Newman Flexners 
pleidooi voor een universitaire, wetemschappelijke 
medische opleiding onderschreef, hij niet in alle 
opzichten Flexners aanbevelingen overnam. Dat 
kwam, aldus Bynum, doordat Newman, anders 
dan Flexner, de preventieve geneeskunde in de 
toekomst een belangrijke rol toedacht. 

In de overige bijdragen komen controversen 
over de medische opleiding niet meer zo expliciet 
aan bod als bij Bynum. Dat heeft vermoedelijk 
met de behandelde periode te maken. Bynum 
bespreekt een onderwerp uit de vroege twintigste 
eeuw. De overige auteurs behandelen eerdere 
periodes. (De late twintigste eeuw blijft onbespro
ken; ook de veranderende positie van vrouwen in 
het medisch onderwijs blijft daardoor buiten 
beeld.) Voor auteurs die zich op de vroeg-moder-
ne tijd of nog eerdere periodes richten, blijkt het 
vaak al een hele klus om een onvertekend beeld 
van het medisch onderwijs te schetsen. Faye Getz 
verschaft zicht op laat-Middeleeuws Engeland, 
waar de universitaire liberal education een belang
rijk onderscheidend criterium vormde. Peter 
Murray Jones' reconstructie van het medisch 
onderwijs in 'Tudor Cambridge' vond ik ver
rassend. In de Joop van de zestiende eeuw ver
honderdvoudigde het aantal gedrukte medische 
titels. Bijgevolg verkreeg het zelfstandig lezen van 

- deels door de profes,sor geannoteerde - boeken 
een veel groter aandeel in het geneeskunde-onder-
wijs dan het volgen van colleges. Helen King gaat 
ook in op het belang van boeken, maar dan voor 
vroedvrouwen in de zeventiende eeuw. Zij stelt de 
vraag voor wie de gedrukte aanbevelingen rond
om het bevallen nu eigenlijk bedoeld waren. En ze 
komt tot de conclusie dat de wijze raad in een 
aantal boeken bestemd was voor vrouwen in het 
algemeen, en voor zwangere vrouwen in het bij
zonder Margaret Pelling laat in haar bijdrage zien 
hoe complex de opleidingssituatie in de vroeg
moderne tijd was, wanneer men zich tenmin.ste 
buiten de kaders van de academisch gevormden 
begeeft. Ook het artikel van Susan Lawrence heeft 
tot intentie de opleidingssituatie - zonder preoc
cupatie met de academisch gevormden - te 
reconstrueren. In haar geval gaat het dan om de 
positie van het anatomie-onderwijs aan chirurgen 
in achttiende-eeuws Londen. Zij slaagt er wonder
wel in de praktijk van de dissectie weer tot leven te 
wekken. Stephen Jacyna tenslotte gaat in op de 
veranderende positie van het fysiologie-onderwijs 
aan de universiteit van Edinburgh in de eerste 
helft van de negentiende eeuw. 

Een tweede cluster van artikelen dat ik meen te 
kunnen onderscheiden, cirkelt rond de regulering 
(of het ontbreken van regulering) van de toegang 
tot de praktijkuitoefening. Deze aanpak is wat tra
ditioneler en sluit aan bij - of zet zich af tegen -
professionaliseringsstudies. Juanita Burnby's 'An 
Examined and Free Apothecary' over onderwijs in 
meester-gezel verband voorafgaand aan de .Apoth
ecaries' Act van 1815, S.W.F. Holloways 'Producing 
Experts, Constructing Expertise: The School of 
Pharmacy of the Pharmaceutical Society of Great 
Britain, 1842-1896' en I. Loudons artikel 'Medical 
Education and Medical Reform' dat gewijd is aan 
de negentiende eeuw, geven tezamen een adequaat 
beeld van de Britse situatie, waar langer dan op 
het continent een hiërarchi.sche taakverdeling tus
sen diverse standen van beroepsbeoefenaren stand 
hield. 

Resteren de artikelen met een comparatieve 
aanpak. Johanna Geyer-Kordesch vergelijkt het 
achttiende-eeuwse onderwijs aan Schotse univer
siteiten met andere Verlichte universiteiten. Er is 
een artikel van Laurence Geary over 'The Scot-
tish-Au,stralian Connection, 1850-1900'. Godelieve 
van Heteren analyseert het bezoek aan Duitse uni
versiteiten door Britse studenten. Zij concludeert 
dat pas na 1880 de wetenschappelijke roem van 
Duitsland zo groot was dat de grote trek uit esta
blishment-Oxbridge op gang kwam. Voor 1850 
was het aantal Britse bezoekers aan Duitsland veel 
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kleiner Bovendien werd de reis toen vooral inge
geven door een praktisch-klinische interesse: een 
belangstelling in waterkuren en specifieke ortho
pedische, obstetrische of oftalmologische wijzen 
van behandelen. Onder de generatie die tussen 
1870 en 1881 Duitsland aandeed, bevonden zich 
veel later leidende Britse fysiologen en patholo
gen. Het artikel waarmee John Harley Warner de 
bundel afsluit, is een krachtig slotakkoord. Hij 
constateert dat Amerikaanse doktoren die tussen 
1815 en i860 op studiereis naar Parijs trokken, vaak 
ook enkele weken Londen aandeden. Werden zij 
gelokt door de roem van medisch Parijs en ver
klaart dat de korte duur van hun oponthoud in 
Londen? Wat in de .standaardhistoriografie een 
retorische vraag is, wordt onder de handen van 
Warner opeens een serieuze kwestie. De Ameri
kanen waren immers van mening dat de Engelsen 
therapeutisch gezien de Fransen overtroffen. De 
taal sprak in het voordeel van Londen, en de 
onzedelijkheid van Parijs was afschrikwekkend. 
Waarom verkozen die Amerikanen Parijs dan toch 
boven Londen? Omdat, aldus Warner, het me
disch onderwijs in Parijs voor buitenlanders 
openstond en gratis was. De voorzieningen voor 
klinisch onderwijs en anatomisch onderzoek 
waren in Parijs veel beter dan in Londen. Pas na 
hun terugkeer in de Verenigde Staten beklem
toonden de Amerikaanse reizigers het empirisme 
en anti-rationalisme van de Parijse School. Omdat 
dat op dat moment aansloot op het streven de 
Amerikaamse geneeskunde te hervormen. 

Joseph Wachelder 

P.H. van der Brug, Malaria en malaise: de VOC in 
Batavia in de achttiende eeuw (Amsterdam: De 
Bataafsche Leeuw 1994) 256 pp., ill., ƒ 49,90, ISBN 
90-6707-349-0. 

De 'ongesondheijt van Batavia' is volgens Van der 
Brug 'in een waas van mysterie gehuld geweest' (p. 
9), een waas dat hij met deze publicatie, zijn 
proefschrift, wil wegvegen. Van der Brug studeer
de - na zijn pensionering als ingenieur bij de Shell 
- geschiedenis in Leiden. Het is zonder meer een 
verdienste dat hij de - deels wel bekende - nume
rieke gegevens over de V.O.C, in Batavia van het 
stol heeft ontdaan en ze met moderne statistische 
methoden opnieuw heeft geanalyseerd. Aantallen 
nieuw-aangekomen en gerepatrieerde Compag
nie-dienaren zijn gegeven voor de jaren 1714 t/m 
1767; de sterfte in de hospitalen, de totale sterfte 

en het aantal begravenen is, voor zover mogelijk, 
genoteerd voor de periode 1680-1798 en vergeleken 
met overeenkomstige gegevens van de volwassen 
christelijke bevolking van Batavia in dezelfde tijd. 
Tevens geeft hij inzicht in de bedrijfsresultaten van 
de V.O.C, die aan het eind van de achttiende eeuw, 
onder meer door een tekort aan manschappen, 
steeds vaker problemen kreeg met het organiseren 
van de retourvloot uit Batavia naar Nederland. 

Van der Brug wil echter meer bieden dan een 
opsomming van cijfers. Hij getroost zich veel 
moeite om aan te tonen dat de door hem gesigna
leerde hoge sterfte onder de V.O.C.-dienaren in de 
jaren 1733-1738, een sterfte die daarna gemiddeld 
steeds veel hoger blijft dan vóór die tijd, alleen is 
veroorzaakt door malaria-epidemie (p. 56). Deze 
verhoogde frequentie van malaria schrijft hij ver
volgens toe aan de aanleg van vi.svijvers vlakbij de 
stad. In deze vLsvijvers zouden malaria-muskieten 
een ideale broedplaats hebben gevonden en daar
door een malaria-epidemie hebben veroorzaakt in 
1733-1738. Deze aanleg van visvijvers heeft Van der 
Brug niet gevonden, maar, zo luidt zijn redene
ring, die moet wel zijn gebeurd, want dat blijkt uit 
de sterftepieken in 1733 en dat sterfteverloop moet 
door malaria zijn veroorzaakt (p. 111). Dit is toch 
een cirkelredenering die geen ruimte overlaat voor 
een multifactoriële verklaring van de 'ongezond
heid van Batavia' die voor niedisch-historici meer 
acceptabel zou zijn. 

Van der Brug is zozeer overtuigd van malaria 
als enige oorzaak van de ongezondheid dat hij niet 
serieus de moeite neemt zijn waarnemingen aan 
andere hypothesen te toetsen. Hij lijkt onbekend 
met de verschillende verklaringsmodellen voor 
epidemieën, zoals die zo duidelijk door Charles E, 
Rosenberg zijn onderscheiden. Ro.senberg geeft 
immers in zijn bundel E.\plaining epidemics (Cam
bridge 1992, pp. 293 e.v.) aan dat er een holistische 
en een reductionisti.sche benadering bestaat. De 
eerste gaat uit van de 'configuration', het geheel 
aan (omgevings)factoren dat invloed heeft op de 
gezondheid van de mens, de tweede noemt hij 
'contamination', waarbij een monocausale verkla
ring in de vorm van een infectieus agens als oor
zaak wordt gezocht. In de pre-bacteriologische era 
werd het ontstaan van een epidemie uitgelegd vol
gens het configuratie-model, aangevuld met het 
begrip predispositie waarmee het verschil in in
dividuele gevoeligheid werd verklaard. 

Van der Brug stelt zich dus op een monocau
saal standpunt, maar onderkent onvoldoende dat 
de achttiende en negentiende eeuwse bronnen de 
situaties beschrijven vanuit het configuratie-den
ken. Hij hanteert een ahistorische benadering van 
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het malariavraagstuk in de achttiende eeuw, wan
neer hij in zijn hoofdstuk over malaria en muskie
ten (pp. 69-85) en zijn paragrafen over de broed
plaatsen van Anopheles suiidaicus (pp. 92 e.v.) de 
twintigste-eeuwse situatie schetst. Uit dergelijke 
stukken blijkt dat Van der Brug zich verdiept heeft 
in de epidemiologie van malaria en de versprei
ding van ,4. sundaicus, maar niet dat door deze 
muskiet in 1733 een malaria-epidemie in Batavia 
werd veroorzaakt. 

Van der Brugs eenzijdige benadering van het 
historische materiaal blijkt eveneens uit zijn op
merkingen over oudere publicaties over de 'plot
selinge' ongezondheid van Batavia, een thema dat 
geenszins aan de aandacht van vroegere geschied
schrijvers is ontsnapt. Zo noemt hij het werk van 
Swaving uit 1878 een 'wat warrig artikel' (p. 182); 
in G.A. Lindeboom, .4 Dutch medical Biography 
(1984) wordt het echter betiteld als een 'an excel
lent monograph' (k. 1929). Men moet namelijk 
niet vergeten dat .Swavings werk juist is ontstaan 
in de periode vóór de ontdekking van de malaria
parasiet, maar tijdens de eerste bacteriologische 
ontdekkingen, een verwarrende tijd. Evenmin 
heeft Van der Brug veel begrip voor de standaard
werken over de geneeskunde in Nederlandsch 
Oost-Indië van de medicus D. Schoute (1873-
1953). Hoewel Van der Brug toegeeft dat Schoutes 
monografieën 'veel informatie bevatten', schrijft 
hij vervolgens: 'Malaria komt merkwaardig ge
noeg in Schoutes boek nauwelijks voor en immu
niteit in het geheel niet. Allerlei andere ziekten 
krijgen des te meer aandacht' (p. 183). Het eerste is 
onjuist - voor Schoute staat de invloed van de 
'koortsen', de term waarmee vroeger onder meer 
de moderne malaria werd aangeduid, niet ter 
discussie - en wat had Schoute over 'immuniteit' 
moeten schrijven in de jaren dertig? En zou 
Schoute niet terecht veel aandacht aan andere 
ziekten hebben gegeven? Dysenterie is bijvoor
beeld altijd een erkende oorzaak van grote sterfte 
geweest. 

Van der Brug sluit dysenterie echter als oor
zaak van deze epidemie uit, omdat het 'niet sei
zoensgebonden [is] want overbrenging geschiedt 
door verontreinigd voedsel of drinkwater, en 
dysenterie geeft bovendien geen immuniteit' (p. 
61). Hierbij gaat hij voorbij aan een van zijn eigen 
gegevens, namelijk dat er pieken in de .sterfte zijn 
in augustus en in januari. De eerste piek kan ook 
worden verklaard doordat dat het dan de droge 
tijd is met weinig geschikt drinkwater en er in die 
periode veel schepen aankwamen waarvan de 
schepelingen nog extra vatbaar waren voor alle 
tropische ziekten. Voor de tweede piek in de sterf

te in de natte tijd zoekt Van der Brug een inge
wikkelde verklaring: de begroeiing van de veron
derstelde visvijvers zou toenemen en daardoor 
zouden er meer muskieten komen. Waarom niet 
gedacht aan eenvoudige oplossingen in verband 
met overstromingen, verspreiden van uitwerpse
len en dergelijke, oorzaken die ook tegenwoordig 
tot epidemieën van bijvoorbeeld cholera leiden. 
Mijns inziens is het aannemelijk dat de verstoorde 
waterloop in de stad na een aardverschuiving in 
1699 in toenemende mate voor problemen zorgde 
in de steeds sterker bevolkte stad. 

Uit Van der Brugs cijfers blijkt duidelijk dat de 
grote sterfte onder de Europeanen in Batavia een 
enorme economische schade aan de V.O.C, toe
bracht; hij gaat zelfs zover dat hij stelt 'Zo hebben 
de visvijvers tenslotte geleid tot de afbraak van de 
eens zo machtige hoofdvestiging van de Com
pagnie in Azië' (p. 169). Hier laat hij zich toch wel 
al te zeer meeslepen door zijn hypothese over de 
visvijvers. De casus die Van der Brug heeft opge
bouwd, is aantrekkelijk in zijn eenvoud, maar de 
werkelijkheid wordt in het algemeen door com
plexiteit gekenmerkt. 

Annemarie de Knecht-van Hekelen 

Marianne I.C. Offereins ea.. Vrouwenminiaturen. 
Biografische schetsen uit de exacte vakken (Utrecht: 
Vrouwen en exacte vakken 1996) 96 pp., ill., 
ƒ 35,00, ISBN 90-800122-5-4. Te bestellen bij: 
Centrum Vrouwen en Exacte Vakken, Postbus 
85475, 3524 SJ Utrecht, tel: 030-2856746. 

Vrouwcnniiniaturen is een bundeling van eerder 
verschenen bijdragen van de hand van Marianne 
Offereins aan het tijdschrift iVV-'0.\', Tijdschrift 
voor natuurwetenschap op school. Enkele stukjes 
van haar collega's vullen een paar 'witte vlekken' 
op. In vijfendertig scheLsen van elk een paar blad
zijden geeft Offereins beelden van het leven en 
werken van vrouwen in de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen. Daar zijn bekende vrou
wen bij, zoals Marie Curie met haar werk over 
radioactiviteit en Maria Sibylla Merian, die zulke 
prachtige tekeningen naar de natuur heeft 
gemaakt. Ik trof ook voor mij minder bekende 
personen, bijvoorbeeld Hildegard von Bingen, de 
abdis die in de twaalfde eeuw over kennis der 
natuur schreef en Caroline Herschel, een astrono-
me uit de achttiende eeuw. Het is duidelijk dat 
deze vrouwen soms hun doel konden bereiken 
dankzij hun omgeving, maar meer nog ondanks 
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de .samenleving waarvan zij deel uitmaakten. Mij 
treft de respectvolle manier waarop dit onderwerp 
in de teksten aan de orde wordt gesteld. Er wordt 
niet veroordeeld, niet in de richting van mannen, 
niet in de richting van vrouwen, maar er wordt 
wel verwezen naar de tijdgeest die het vrouwen 
zoveel moeilijker heeft gemaakt hun talenten op 
natuurwetenschappelijk gebied te ontplooien. 

In de schets van Tine Tammes, de eerste hoogle
raar in de genetica, beschrijft Ida Stamhuis het 
fenomeen van de onderwaardering als het 'Matilda 
effect'. Dit verschijnsel is niet aan tijd gebonden en 
kan voor vrouwen van nu nog steeds een barrière 
vormen. Juist de herkenning van wat vroeger was 
en nu nog is, maakt dit boekje zo welkom voor 
gebruik in het onderwijs. Middelbare scholen 
kunnen het inpassen in het nieuwe vak 'algemene 
natuurwetenschappen' dat binnen enkele jaren 
aan alle havo- en vwo-leerlingen zal worden 
onderwezen. Eén van de uitgangspunten van dit 
vak is het verduidelijken van de betekenis van de 
natuurwetenschappen voor de samenleving, waar
aan immers zowel vrouwen als mannen hun bij
dragen leveren. Wie weet gaan leerlingen zich wel 
herkennen in de uitspraak die Herrad van Lands
berg (1125-1195) van haar eigen werk gaf 'Als een 
nijver bijtje heb ik het sap uit de bloemen van de 
goddelijke en filo.sofische literatuur opgezogen en 
er een hele van honing druipende rij van ge
vormd' (p. 18). 

.\nita van Meeuwen 

Urban Wiesing, Kunst oder Wissenschaft? Konzeptio-
nen der Medizin in der deutschen Romantik. Medizin 
und Philosophic 1 (Stuttgart-Bad Cannstatt: Froni-
mann-Holzboog 1995) 365 pp., DM 78,00, ISBN 3-
7728-1634-7. 

In Gewina worden in het algemeen publicaties 
besproken die betrekking hebben op het Neder
landse en Vlaamse taalgebied of die geschreven 
zijn door auteurs uit onze contreien. Internatio
naal is het aanbod aan boeken op het gebied van 
de GeWiNa-vakken zo groot, dat slechts bij uit
zondering in onze kolommen aandacht aan een 
dergelijke uitgave kan worden gegeven. 

Met deze korte bespreking van het boek van 
Wiesing, dat een bewerking is van zijn proefschrift 
voor de medfsche faculteit in Munster wil ik in de 
eerst de plaats aandacht vragen voor de nieuwe 
reeks waarin dit boek als eerste is verschenen. 
Onder de titel 'Medizin und Philo,sophie. Beitrage 

aus der Forschung' is een .serie opgezet onder 
redactie van Nelly Tsouyopolos, Ludwig Siep en 
Urban Wiesing. De redactie stelt zich voor onder
zoek te publiceren 'die aktuelle Fragen aufgreifen 
sowie historische Entwicklungen untersuchen' op 
het gebied waar geneeskunde en filosofie elkaar 
ontmoeten. Met deze opzet kunnen de collega's 
uit Munster gebruik maken van de huidige trend, 
waarin behoefte lijkt te bestaan aan een bespre
king van moderne medisch-ethische en -filosofi
sche vraagstukken tegen een historische achter
grond. 

Hoewel men vanuit de medische geschiedenis 
vraagtekens bij deze doelstelling kan zetten, moet 
worden geconstateerd dat het boek van Wiesing 
een - ook voor de medisch-historicus - boeiend 
thema aansnijdt. Ingeleid door een informatief 
historiografisch overzicht geeft hij een heldere uit
eenzetting van het spanningsveld tussen 'genees
kunst' en 'geneeskunde'. Daarbij richt hij zich 
voornamelijk op de periode rond 1800 waarbij hij 
de relatie tussen Duitse filosofen en medici aan 
een analyse onderwerpt. Hij behandelt het werk 
van Andreas Röschlaub, wiens uitwerking van de 
prikkeltheorie van Brown wij kennen uit eerder 
werk van Nelly Tsouyopoulos, en van een aantal 
natuurfilosotlsche art.sen. 

.Aanleiding voor de achttiende-eeuwse discus
sie over de grondslagen van de geneeskunst was 
een anoniem artikel 'Über die .Medicin. Arkesilas 
an Ekdemus', gepubliceerd in 1795; de auteur bleek 
later de Kantianer Johann B. Erhard (1766-1827) te 
zijn. Erhard, een voorstander van een empirisch-
inductieve methode in de genee.skunst, stelde als 
probleem aan de orde hoe uit medi.sche kennis 
medisch handelen zou moeten ontstaan. Als de 
arts geen zekere kennis kan ontlenen aan de waar
neming van de ziekte of symptomen van de ziekte, 
waarop moet hij dan zijn diagnose, prognose en 
therapie baseren? Erhard beschouwde het medisch 
handelen derhalve als een kunst die echter tot op 
zeker hoogte kan worden geleerd en waaraan 
wetenschap, in het bijzonder de f\'siologie, een 
bijdrage kan leveren. 

In een epiloog .stelt Wiesing de vraag 'genees
kunst of geneeskunde' aan de moderne tijd. Hij 
komt terug op de relatie tussen weten en han
delen, twee aspecten van het medfsch beroep die 
niet van elkaar te scheiden zijn. Geneeskun.st zon
der 'kunde' is ondenkbaar, evenals geneeskunde 
zonder 'kun.st'. 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 
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