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BOEKBESPREKINGEN 

Brand Kruithof, Het conflict tussen apothekers en 
drogisten - De professionalisering van twee beroeps
groepen tussen 1865 en 1932 (Houten: Bohn Stafleu 
Van Loghum 1995) XV, 594 pp., ƒ 125,00, ISBN 90-
313-2036-6 (Proefschrift Erasmus Universiteit Rot
terdam). 

Vroeger verbaasde me het niet dat er in Neder
land drogisten bestonden. .\ls apotheker verwees 
ik mensen regelmatig naar een naburige drogiste
rij. Daar was een veel ruimer assortiment genees
middelen voor de zelfmedicatie voorhanden dan 
in de apotheek. 

Pas tijdens buitenlandse reizen viel me op, dat 
in andere landen geen drogisten voorkwamen. 
Kennelijk was het bestaan van drogisten een op
merkelijk fenomeen. Toen bleek dat er veel histo
risch materiaal voorhanden was over de strijd 
tussen apothekers en drogisten om de markt van 
de zelfmedicatie, lag het onderwerp van mijn 
proefschrift vast. 

Zo verantwoordt Brand Kruithof in zijn voorwoord 
zijn keuze voor het onderwerp dat hij behandelt in 
zijn proefschrift Het conflict tussen apothekers en 
drogisten — De professionalisering van twee beroeps
groepen tussen 1865 en 2932. Een terechte verant
woording, want de verhouding tussen drogisten en 
apothekers in Nederland is inderdaad een opmer
kelijk fenomeen. Na de Franse overheersing en de 
hereniging van de Nederlanden werd door de wet 
van 1818 de positie van de drogisten geregeld. 
Drogisten kregen het recht tot verkoop in het 
groot van allerlei producten en ook 'van scheikun
dige voorwerpen welke in het groot fabrieksmatig 
en niet door hen zelve bereid worden'; de drogis
ten leverden kruiden en chemicaliën aan de apo
thekers en apotheekhoudende geneeskundigen. 
Daarbij waren ze verplicht een staatsexamen af te 
leggen. Deze regeling werd afgeschaft met de ver
schijning van de vier Geneeskundige wetten van 
Thorbecke in 1865. Een speciale regeling voor dro
gisten werd niet nodig geacht; het aantal drogisten 
was gering; en de markt voor handelaren van 
geneesmiddelen en chemicaliën in het groot werd 
vrijgelaten. Er werd een lijst, de zogenaamde C-
lijst, opgesteld van geneesmiddelen die de drogist 
niet onder een bepaald gewicht mocht verkopen. 
Tegelijkertijd lieten de apothekers de 'geheimmid-
delen' en de 'specialité's', de producten van de op
komende farmaceutische industrie, links liggen. 

Vele mannelijke apothekersassistenten richtten dro-
gistenbedrijfjes op. Deze assistenten werden ver
drongen door vrouwen, vaak afkomstig uit hogere 
kringen, die bereid waren (tijdelijk) voor minder 
geld te werken en in de apotheek een alternatief 
vonden voor de verzorgende beroepen die zij vaak 
uitoefenden. De gevolgen zijn dramatisch. In 1865 
waren er 233 drogisten, in 1908 al meer dan 2000, 
en in 1942 bijna 6000. Ter vergelijking: het aantal 
apotheken in Nederland daalde van 1000 in 1863 
tot 572 in 1922. 

Zo beschouwd, is het verrassend dat maar weinig 
historici de voor de hand liggende vraag hebben 
gesteld hoe drogisten erin geslaagd zijn zich een 
belangrijke positie te verwerven ten koste van de 
apothekers. In zijn proefschrift slaagt Kruithof erin 
een antwoord te geven door de presentatie van een 
enorme hoeveelheid heterogene informatie over 
geneeskundige wetten, marktpositie van drogisten 
en apothekers, ontwikkelingen in de drogistenbran
che, positie en salariëring van apothekersassisten
ten, de rol van farmaceutische technologie etc. 

Het boek valt in twee delen uiteen: de periode 
1865-1893: de totstandkoming van de professionele 
groepen (in 1893 wordt de Drogistenbond opge
richt); en de periode 1893-1932: de periode waarin 
de professionele groepen in ernstig conflict met 
elkaar komen en die eindigt met de succesvolle 
actie van de drogisten om het ontwerp Genees
middelenwet voor onbepaalde tijd van de politieke 
agenda af te voeren. Voor de beschrijving van beide 
perioden maakt Kruithof gebruik van de sociologie 
van het beroep en de professie, meer in het bijzon
der van het model van professionalisering van Van 
der Krogt. Volgens Van der Krogt spelen drie fac
toren een cruciale rol in het proces van profes
sionalisering: kennis en kunde, gebruikswaarde en 
onderhandelingswaarde, en collectieve machtspo
sitie en gemeenschappelijke belangenbehartiging. 
Omdat dergelijke modellen van professionalisering 
niet geschikt zijn voor de totstandkoming van een 
professie ruimt Kruithof voor een drietal 'externe' 
factoren een belangrijke plaats in bij zijn beschrij
ving en verklaring: a. wettelijke maatregelen; b. 
sociaal-economische omstandigheden; en c. tech
nologische omstandigheden. Deze uitbreiding is 
niet alleen verstandig, zij verschaft Kruithof de 
ruimte tot historisering van zijn sociologisch 
thema. 
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Hiermee is direct het spanningsveld van het proef
schrift gegeven. Is hier de socioloog aan het woord 
die gebruik maakt van historisch materiaal ter 
toetsing van zijn theorie? Of maakt de auteur als 
historicus gebruik van een - in historische kringen 
geenszins onomstreden - .sociologische theorie? 
Voor het antwoord op deze vragen en de relatie 
tussen beide laat Kruithof de lezer in het ongewisse. 
Dat is jammer, want de gevolgen zijn verstrekkend. 
Het sociologisch spoor volgend, zou mijns inziens 
een uitvoerige uiteenzetting met de recente ont
wikkelingen in de sociologie van het beroep en de 
professie niet mogen ontbreken. Zo mis ik bijvoor
beeld een discu,ssie met de benadering van De 
Swaan - de auteur voert in zijn voorwoord Elias, 
één van de grondleggers van de figuratiesociologie, 
als inspiratiebron op! Indien het historisch spoor 
de nadruk heeft, zou een uitvoerige beschouwing 
over het gebruik van het professie-sociologische 
model bij de keuze en de verwerking van de bron
nen op zijn plaats zijn geweest. Illustratief is de wijze 
waarop de auteur zich beroept op de kern-tijd
schriften uit beide beroepsgroepen. Deze bronnen 
worden gebruikt om zowel allerlei gegevens (aan
tallen beroepsbeoefenaren, salarissen, beroepsmo
gelijkheden etc.) als standpunten, strategieën en 
opinies als feitelijkheden in kaart te brengen. Deze 
'objectieve' lezing van teksten is op z'n minst 
problematisch. Tijdschriften als De Drogist en 
Pharmaceutisch Weekblad hebben ook een rol 
gespeeld in de evolutie van het beroep en de tot
standkoming van de identiteit van de beroeps
beoefenaren. In dit opzicht mis ik de culturele, 
ideologische en economische factoren, toch al niet 
de sterkste punten van de professiesociologie: het 
beroepsbewustzijn van de drogisten en apothekers, 
de opvattingen omtrent geneesmiddelen bij het 
publiek en de andere partijen, en de evolutie van het 
stelsel van geneesmiddelenvoorziening als zorg- en 
marktsysteem zijn van groot belang bij het conflict 
tussen apothekers en drogisten. 

Er zijn ook andere minpunten te noemen. De 
tekst bevat vele herhalingen en leest niet prettig; 
verder zijn de gehanteerde regressie-analyses in de 
appendices zo niet dubieus, dan toch zeker overbo
dig. Ondanks deze minpunten vult het proefschrift 
een leemte in de geschiedenis van de farmacie. Over 
de geschiedenis van het conflict tussen apothekers 
en drogisten, en over de relatie ervan met de evo
lutie van de rol van apothekers en drogisten in de 
geneesmiddelenvoorziening in Nederland is nog 
maar weinig bekend. Voor de fijnproever van de 
geschiedenis van de farmacie blijft er voldoende 
over om van te genieten, maar hij of zij moet daar
voor wel een dikke 'pil' toch zich nemen. En zoals 

voor elke pil geldt, dat gaat niet zonder bijwerkin
gen gepaard. 

Rein Vos 

Klasien Horstman, Verzekerd leven. Artsen en levens
verzekeringsmaatschappijen iSSo-1920 (Amsterdam: 
Babylon-De Geus 1996) 285 pp., ill., ƒ 49,50, ISBN 
90-6222-315-X (Proefschrift Rijksuniversiteit Lim
burg). 

Levensverzekeringsmaatschappijen behoren tot de 
eerste bedrijven die academisch-geschoolden in
schakelden. Het thema dat Klasien Horstman in 
haar proefschrift behandelt: de rol van artsen in 
deze organisaties, is daarom van een breder belang 
dan het behandelde onderwerp. Een analyse van 
de inschakeling van artsen in levensverzekerings
bedrijven kan als een inspiratiebron en hypothese-
leveraar fungeren voor verder onderzoek naar een 
fenomeen dat in de loop van de twintigste eeuw 
grote proporties heeft aangenomen: academisch-
geschoolde deskundigen en wetenschappelijke des
kundigheid in het bedrijfsleven. 

Horstman gebruikt de inleiding om haar po.si-
tie te markeren ten opzichte van 'traditionele' 
wetenschapshistorische en sociologische inzichten. 
De heersende opvatting zou zijn dat de medische 
advisering zich in de tweede helft van de vorige 
eeuw zo sterk heeft kunnen ontwikkelen door de 
toename van medische kennis en vaardigheden. 
Horstman problematiseert deze volgens haar te 
eenvoudige monocausale voorstelling van zaken. Ze 
schetst met instemming Latours voorstelling van de 
verhouding tussen wetenschap en praktijk als een 
translatiemodel in plaats van een diffusiemodel. 

In het eerste hoofdstuk wordt de opbouw van 
het netwerk in kaart gebracht. Aandacht wordt 
besteed aan: de groeiende rol van levensverzeke
ringen in een zich industrialiserend Nederland; de 
claim van de levensverzekeringsinstelling bij te 
dragen aan de armoedebestrijding; de belangrijke 
rol die daarbij aan de geneeskundigen werd toege
kend: 'De Heeren geneeskundigen hebben feitelijk 
den sleutel onzer brandkast in hun bezit.' (geci
teerd op p. 39); de ontwikkeling van het beroep 
van medisch advi.seur en de functie van keurings
arts. Helder wordt gemaakt hoe de functie van 
huisarts en keuringsarts op gespannen voet met 
elkaar staan. 

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de 
medische keuring. Een keuringsarts kan geen 
enkele medewerking van zijn cliënt verwachten: 
het belang van de cliënt is geheel gezond te lijken; 
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de keuringsarts moet elk gebrek opsporen dat zou 
kunnen duiden op een mogelijke verkorting van 
de levensduur. 

Levensverzekeringsmaatschappijen probeerden 
meer greep te krijgen op wat er in de onderzoek-
kamer van de keuringsarts gebeurde door hun 
medisch adviseurs keuringsformulieren te laten 
ontwerpen. Horstman concludeert uit deze ont
wikkeling, dat de betrekkingen tussen de diverse 
partijen gebureaucratiseerd raakten en dat de 
machtsverhoudingen in het netwerk getransfor
meerd werden ten nadele van de persoonlijke 
invloed van de keuringsarts. 

Het derde hoofd.stuk be.spreekt de tegenstelling 
openbaar en geheim. Het beroepsgeheim van artsen 
staat op gespannen voet met de taak van de keu
ringsarts informatie over de gezondheidstoestand 
van de kandidaat door te spelen. De beroepsvereni
ging van artsen, de NMG, stelde zich in 1864 en 
opnieuw in 1888 eenzijdig ten faveure van het 
beroepsgeheim op. Deze mening werd niet door de 
gehele bertiepsgroep gedeeld. Langdurig is er over 
gediscussieerd of doodsoorzaken wel doorgegeven 
mochten worden. Een beroep op de wetenschap
pelijke relevantie gaf in 1910 de doorslag om deze 
beslissing aan de artsen zelf over te laten. Een keu
ringsrapport was toen niet meer controversieel. 

Het vierde hoofdstuk gaat over sterfterisico's. 
Volgens Horstman was er rond 1900 een omslag in 
het denken waar te nemen. Vóór die tijd, toen 
levensverzekeringsmaatschappijen hun plaats in de 
samenleving nog moesten waarmaken, gingen eco
nomie en ethiek hand in hand. Tussen het bedrijfs
belang en het algemeen belang werd niet duidelijk 
onderscheid gemaakt. De maatschappij rechtvaar
digde haar bestaan onder meer door het ethische 
argument van de armoedebestrijding. Een medisch-
wetenschappelijke benadering van de bepaling van 
de risico's was zowel in het belang van het bedrijf 
als uitdrukking van betrouwbaarheid en rechtvaar
digheid. Na 1900 kwamen deze twee aspecten op 
gespannen voet met elkaar te staan. De schrijfster 
illustreert dit proces onder meer aan de hand van 
de problematiek rond het wel of niet uitsluiten van 
levens met een grotere sterftekans. Rond 1900 was 
er een trend om ook personen met een iets ver
hoogd sterfterisico de mogelijkheid te bieden zich 
te verzekeren, uiteraard op basis van een aange
paste premie. Voor de berekening van dergelijke 
premies waren sterftetafels voor deze groep mensen 
nodig. Pogingen van medische adviseurs om maat
schappijen te bewegen de noodzakelijke gegevens te 
verzamelen bleven zonder resultaat. Hieruit conclu
deert de schrijfster dat economische en ethische 
overwegingen niet langer samengingen. Horstman 

heeft mij niet kunnen overtuigen dat er een derge
lijke discontinuïteit is opgetreden. Ik denk dat het 
verzamelen van adequate gegevens voor zo'n hete
rogene groep mensen ook niet zal zijn meegevallen. 
Als directies het ethische argument vóór 1900 vaker 
gebruikten om hun bestaan te rechtvaardigen dan 
erna, wil dit nog niet zeggen dat dit argument toen 
belangrijker voor hun handelen was dan na die 
tijd. Dergelijke organisaties gebruiken argumenten 
die het publiek overtuigen, en dat zijn niet nood
zakelijkerwijs hun werkelijke beweegredenen. 

Uit Horstmans onderzoek is duidelijk geworden 
dat geneeskundigen niet zonder meer in het verze
keringsbedrijf ingepast konden worden. .̂ 1 drukten 
levensverzekeringsmaatschappijen een stempel op 
de medische advisering, ze moesten terdege reke
ning houden met de artsen. De positie van de ene 
partij was steeds afhankelijk van de ontwikkeling 
van die van de ander. Het translatiemodel van 
Latour is in dit geval dus adequaat gebleken. Wel 
sloeg de 'machtsbalans' wel erg door naar de maat
schappijen. Het lukte de ingeschakelde artsen niet 
zelf een machtsfactor te worden. Een reden zou 
hun zwakke organisatie kunnen zijn: een beroeps
vereniging, hoewel in 1901 opgericht, kwam niet 
tot wasdom. 

Deze conclusie is voor verder onderzoek naar de 
rol van deskundigen in het bedrijfsleven van belang. 
Zijn dergelijke processen ook te onderscheiden bij 
de inschakeling van andere deskundigen in andere 
organisaties? Om dichtbij het levensverzekerings
bedrijf te blijven: de wiskundig adviseurs waren 
eerder en beter georganiseerd. Zij richtten al in 
1889 een eigen vereniging op en begonnen zes jaar 
later met het uitgeven van een eigen tijdschrift. 
Een relevante onderzoeksvraag is nu of zij in hun 
interactie met de directies hun ideeën en belangen 
beter hebben kunnen verwerkelijken. 

Ik had af en toe flink moeite met het abstrahe
rende taalgebruik van Horstman. Is dit filosofisch 
en sociologisch jargon? Een voorbeeld: 'Het feit 
dat wetenschap en technologie constitutief zijn 
voor de genese van risico's, en niet zozeer risico's 
in kaart brengen en berekenen maar produceren, 
wordt door het objectiviteitsimago van weten
schap en de macht van de instituties waar zij mee 
is verbonden - bijvoorbeeld overheidsinstellingen 
en verzekeringsmaatschappijen - onzichtbaar ge
maakt.' (p. 208). Toch heb ik Horstmans pioniers
werk met veel belangstelling gelezen. Ik acht het 
een veelbelovende aanzet tot verder onderzoek 
naar de rol van deskundigen en deskundigheid in 
het bedrijfsleven. 

Ida Stamhuis 
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R.B.M. Rigter ed., Overheid en gezondheidszorg in 
de twintigste eeuw. Verslag van het symposium ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van 
de Stichting Historia Medicinae op 7 mei 1993 
(Rotterdam: Erasmus Publishing 1995) 139 pp., ill., 
ƒ49,50, ISBN 90-5235-084-1. 

Dit boek bevat de bijdragen aan het symposium 
dat in 1993 werd georganiseerd ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig jubileum van de Stichting 
Historia Medicinae. Het symposium was in veel 
opzichten een succes. De sprekers waren stuk voor 
stuk prominenten uit wetenschap of gezondheids
zorg en ongeveer 160 deelnemers luisterden naar 
lezingen over de rol van de overheid in de gezond
heidszorg gedurende deze eeuw. Zonder twijfel is 
er op 7 mei 1993 veel 'good will' voor de medische 
geschiedenis in Nederland gekweekt. De aanpak 
had echter ook een nadeel: lang niet alle promi
nenten hadden op het historische vlak een waarde
volle bijdrage te leveren, en dat valt op papier 
natuurlijk meer op dan in een zaal. Er blijft echter 
genoeg lezenswaardig over. 

De bijdragen van Vandenbroucke, Kruisinga en 
Borst-Eilers zijn terecht kort gebleven. Veel beter is 
Van Londens artikel over de internationalisering 
van gezondheidsvraagstukken. Hij laat met name 
zien dat de agenda van internationale organisaties 
op het gebied van de gezondheidszorg tot op heden 
door de Westerse landen wordt bepaald en niet in 
het minst door de smetvrees van 'Fort Europa'. 
Rigter en Dercksen behandelen de medisch-techno-
logische innovatie aan de hand van de ontwikke
lingen in de hartchirurgie. Ze concluderen dat 
technische vernieuwing een langdurig proces met 
vele schakels is, waarbij ambitieuze individuen wel 
belangrijk maar niet beslissend zijn. Bovendien is 
de ontwikkeling, acceptatie en verspreiding van 
nieuwe technieken mede afhankelijk van de sociale 
en politieke context, en de auteurs prijzen met 
name het efficiënte Nederlandse spreidingsbeleid. 
Het laatste artikel is van de hand van de Britse 
hoogleraar Webster en vertelt in vogelvlucht de 
adminfstratieve ge,schiedenis van de 'National 
Health Service'. 

De bijdragen van Schnabel, Van Lieburg en 
Kerkhoff vormen wat mij betreft het interessantste 
deel van het boek. Hier spelen de Nederlandse ver
houdingen tussen overheid, burger en particulier 
initiatief, en tussen centrale en lokale overheid de 
hoofdrol. De historiografie over dit onderwerp heeft 
vaak een anachronistisch of ideologisch karakter 
gehad, waarbij de naoorlogse verhoudingen op het 
verleden werden geprojecteerd en als een natuur
lijk eindpunt van de twintigste-eeuwse ontwikke

lingen werden behandeld. Deze bijdragen tonen 
aan dat de medLsche geschiedenis geleidelijk op 
weg is naar een genuanceerder beeld. Schnabel 
benadrukt dat de overheidszorg voor de volks
gezondheid nooit doel op zich is geweest, maar in 
dienst stond van hogere doeleinden van economi
sche, sociaal-politieke, financiële of desnoods 
morele aard. Die doeleinden waren kennelijk lange 
tijd geen aanleiding om het lastige veld van de 
gezondheidszorg serieus aan te vatten ot de vrij
heid van burgers en particuliere instellingen al te 
veel in te perken. Volgens de auteur werd de volks
gezondheid pas na de Tweede Wereldoorlog een 
zelfstandig beleid.sterrein en sind.sdien is de over
heid steeds actiever geworden met de huidige 
fundamentele discussie over de verhoudingen tus
sen overheid, burger en particulier initiatief als 
resultaat. Uit Van Lieburgs artikel over medische 
professie, ziekenhuiswezen en overheid blijkt dat 
er meermalen verschillende wegen openstonden, 
waarbij de uitkomst niet bij voorbaat vast stond. 
Kerkhoffs bijdrage over de gemeentelijke gezond
heidszorg is in feite een samenvatting van zijn 
boek Honderd jaar gemeentelijke geneeskundige en 
gezondheidsdiensten dat een jaar na het symposium 
verscheen. Aan de hand van de geschiedenis van de 
GGD maakt hij korte metten met de mythe van de 
lakse gemeenten. Daarmee nuanceert hij tevens het 
beeld van de weinig actieve Nederlandse overheid, 
dat in de artikelen van Schnabel en Van Lieburg nog 
zo prominent aanwezig is. Het onderwerp van het 
symposium nodigde uit tot de presentatie van der
gelijke inzichten en daardoor overstijgt dit boek 
het belang van een eenvoudig .symposiumverslag. 

H.F. van der Velden 

L. van Bergen, De zwaargewonden eerst? Het Nedcr-
landsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en 
vrede 1867-1945 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
1994) 544 pp., ill., ƒ 79,50, ISBN 90-5235-072-8 
(Proefschrift Erasmus LIniversiteit Rotterdam). 

Leo van Bergen, een medewerker van het Studie
centrum voor Vredesvraagstukken te Nijmegen, 
verdient lof voor het beschrijven van de geschiede
nis van het Nederlandse Rode Kruis. Zijn boek telt 
544 bladzijden, waarvan 495 tekst, de rest litera
tuurlijst en indexen; de onvermijdelijke notities 
zijn opgenomen als voetnoten. Een goede samen
vatting in het Engels vervolmaakt het geheel. 
Hoewel het eind 1994 is verschenen is een bespre
king van dit boeiende werk zeker op zijn plaats. 
Het moet wel met aandacht worden gelezen; de 
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auteur had kennelijk een uitgebreide documentatie 
tot zijn beschikking en heeft dit materiaal grondig 
bestudeerd, waardoor hij gedetailleerde informatie 
aanbiedt over feiten en personen. 

Centraal staat de relatie van het Nederlandse 
Rode Kruis met de militair geneeskundige dienst. 
'Rode Kruis geschiedenis is niet alleen medische, 
maar ook, en wellicht zelfs bovenal, militaire ge
schiedenis.' De opmerkelijke titel van het boek 
wordt op biz. 305 verklaard. De militair geneeskun
dige dienst zette zich in de beginjaren van deze eeuw 
voornamelijk in voor de lichtgewonden en de offi
cieren, met het oogmerk de gevechtskracht van het 
leger te bewaren; het Rode Kruis daarentegen 
bepleitte op humanitaire gronden de meeste aan
dacht te besteden aan de zwaargewonden. 

Van Bergen zet uiteen dat in Nederland in de 
tweede helft van de vorige eeuw een 'vredesbewe
ging' bestond - die is er thans nog - maar daarnaast 
ook een 'pro oorlog beweging' die de oorlog als een 
normaal, ja zelfs wenselijke uiting van menselijke 
driften beschouwde. In die tijd ontstonden in veel 
landen humanitaire verenigingen voor het lenigen 
van de nood op het slagveld. Bekend zijn de Engelse 
hulpcolonnes die naar verre oorlogsgebieden wer
den gezonden om de militair geneeskundige organi
saties terzijde te staan met geneeskundige zorg, 
afvoer van gewonden en verstrekking van hulpgoe
deren zoals dekens en voedselpakketten. Die hulp 
werd overigens niet of nauwelijks verleend aan de 
bevolking, die ook van de oorlog te lijden had. Ook 
Nederlandse colonnes verrichtten heilzaam werk in 
het buitenland. 

De Nederlandsche Vereeniging tot het Verleenen 
van Hulp aan Zieke en Gewonde Krijgslieden, in 
Tijd van Oorlog, de voorloper van het Nederlandse 
Rode Kruis, werd dan ook in 1867 op last van 
Koning Willem III opgericht; de ministers van oor
log en van marine werden met de uitvoering van het 
Koninklijk Besluit belast en het bestuur werd bij 
hetzelfde besluit door de Koning benoemd. De ver
eniging had tot doel het leger te steunen; pas vele 
jaren na de oprichting ging men er toe over ook de 
bevolking te helpen, en dan nog was deze 'vrede
staak' slechts bedoeld als oefening voor het echte 
werk, de oorlogstaak. 

In de meeste landen werden de hulpverlenings
organisaties al snel ingedeeld bij of beschouwd als 
verlengstuk van de militair geneeskundige organisa
tie, en dit werd van beide zijden normaal en wense
lijk gevonden. Ook de Nederlandse militaire autori
teiten zagen in de comités voor vrijwillige 
hulpverlening een mogelijkheid om tegen geringe 
kosten aan aanvullende geneeskundige zorg te 
komen. Het Nederlandse Rode Kruis zag het als zijn 

taak het moreel van de troep te versterken en de 
mankracht te handhaven, en beschouwde zich als 
een verlengstuk van het leger. Hoe dan ook, het staat 
vast dat het Nederlandse Rode Kruis nimmer zou 
zijn gegroeid zonder de steun van de krijgsmacht. 

In 1895 werd de naam gewijzigd in 'Het Neder
landsche Roode Kruis' maar in feite bleef de 
minister van oorlog de gang van zaken bepalen. De 
leden van het hoofdbestuur kregen in 1909 rangen 
van majoor tot kolonel. De animo om lid te wor
den van de plaatselijke colonnes was overigens 
maar gering; om aan mankracht te komen ijverde 
het hoofdbestuur voor een verplichte dienst voor 
mannen en vrouwen bij de Rode Kruis-eenheden, 
en in de jaren dertig bepaalde de Minister van 
Oorlog dat gewondendragers hun dienstplicht kon
den doorbrengen en een mobilisatiebestemming 
kregen bij het Nederlandse Rode Kruis, terwijl bij 
oorlog of mobilisatie de Rode Kruis-artsen even
eens een militaire rang zouden krijgen. 

Dat het Rode Kruis zich thans wat betreft de 
daadwerkelijke hulpverlening in Nederland voor
namelijk richt op de burgerbevolking (samen met 
de Brandweer heeft het Rode Kruis de taken van 
de Organisatie Bevolking overgenomen) hadden 
de oprichters wel nooit kunnen bevroeden. 

In het boek komen veel militairen aan de orde. 
De bekendste is wel de officier van gezondheid 
l.H.C. Basting, een van de twee personen die de 
aanzet hebben gegeven tot de oprichting van de 
Nederlandsche Vereeniging. Hij was een voorstan
der van de neutraliteitsgedachte en vanuit zijn 
christelijke opvatting streefde hij naar een humane 
behandeling van zieke en gewonde militairen te 
velde. Hij bezocht internationale bijeenkomsten in 
Berlijn en Geneve en maakte kennis met Henri 
Dunant, wiens ideeën met de zijne strookten. Een 
- inmiddels gesloten - kazerne werd naar hem 
genoemd. 

Met de bezetting kwam in 1940 ook het Duitse 
Rode Kruis naar ons land. Deze nazi-organisatie 
was niet neutraal en heeft op velerlei wijze de 
Geneefse Conventies overtreden. De auteur argu
menteert dat de Duitsers na de bezetting het 
Nederland.se Rode Kruis feitelijk hadden kunnen 
opheffen, waarna het Duitse Rode Kruis de taken 
had kunnen en zelfs moeten overnemen. Dit 
gebeurde niet, het Nederlandse Rode Kruis bleef 
bestaan, en toen het niet door de bezetter noch 
door het eigen bestuur werd opgeheven, was men 
gaandeweg wel gedwongen aan de Duitse wensen 
gevolg te geven, vooral toen enkele Duits-gezinde 
personen in het bestuur werden opgenomen. Het 
hoofdbestuur heeft nimmer getracht contact op te 
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nemen met de illegaliteit of met de regering in 
Londen, de wens de 'neutraliteit' te kunnen hand
haven overheerste. Voor de illegaliteit werd door 
het hoofdbestuur niets ondernomen, en evenmin 
voor de joden, hoewel men wist dat daarmee ver
schrikkelijke dingen gebeurden. Uitgebreid wordt 
ingegaan op het samenstellen van een ambulance 
voor het Vrijwilligerslegioen Nederland; thans 
zouden wij dat een veldhospitaal noemen. Deze 
militaire eenheid werd tot in de puntjes uitgerust 
met toen zeer modern materieel. 

Na het verschijnen van het proefschrift hebben 
de media veel aandacht besteed aan dit laatste 
hoofdstuk, met koppen als 'Het Nederlandse Rode 
Kruis collaboreerde met de bezetter'. Schrijver 
maakt duidelijk dat dat nog nét niet plaatsvond, 
maar dat de houding van het hoofdbestuur toch 
niet als uitermate patriottisch kan worden be
schouwd. De lezer zal overigens niet aan de indruk 
ontkomen dat de auteur hier en daar een eigen 
interpretatie geeft aan de geschiedenis van het 
Nederlandse Rode Kruis tot 1945. 

1. de Lange, kolonel b.d. 

T.W. van Heiningen, Gerard Sandifort (1779-1848) 
in tivee werelden (Utrecht: Elinkwijk 1995) 455 pp., 
ill, ƒ 65,00, ISBN 90-802753-1-X (Proefschrift Rijks
universiteit Leiden; te bestellen bij dr. T.W. van 
Heiningen, Diepenbrocklaan 11, 7582 CX Losser, 
tel. 053-5388088). 

In dit omvangrijke proefschrift geeft Van Heiningen 
een overzicht van het leven van Gerard Sandifort, 
als anatoom en als beoefenaar en verzamelaar van 
de schone kunsten. Uitgangspunt is Sandiforts niet-
uitgegeven manuscript Ontleedkunde voor Beel
dende Kunstenaars dat enige jaren geleden door de 
Leidse Universiteit werd aangekocht. Dit manu
script blijkt in niet onbelangrijke mate te steunen 
op het boek Lefons de Dessin (tekenlessen) van de 
Zuid-Nederlander Mathieu Ignace van Brée. 

Maar de schrijver biedt meer. Na een kort over
zicht van de familiegeschiedenis van de Sandiforts 
maakt van Heiningen in zijn biografie al duidelijk 
waar Gerards belangstelling naar uitging, namelijk 
naar de anatomie én naar de tekenkunst. Het twee
de deel van de titel, 'in twee werelden' wordt hier 
dan ook door bepaald. De lezer raakt geboeid door 
de veelzijdigheid van de man die het gezicht van 
de Leidse anatomie van 1812, toen hij tot hoogle
raar werd benoemd, tot zijn dood in 1848 heeft 
bepaald. Duidelijk wordt dat Sandifort als ana
toom geen grensverleggende ontdekkingen heeft 

gedaan. Mijns inziens wordt hij terecht als een 
kundig, mogelijk wat conservatief, docent afge
schilderd. Zijn omvangrijke oeuvre aan boeken, 
artikelen en verslagen voor de vele genootschap
pen waar hij lid van was, ondersteunen die stelling 
ook. De belangrijkste anatomische thema's uit zijn 
tijd waren de teratologie en de antropologie, 
onderwerpen waarin Sandifort zich eveneens het 
meest heeft geprofileerd. 

Hoewel de relatie tussen anatomie en kunst al 
eerder is ontdekt en beschreven, wordt in deze stu
die duidelijk dat deze relatie verder ging dan alleen 
het onderwijs in de topografische anatomie aan 
kunstenaars. Van Heiningen schenkt uitvoerig 
aandacht aan de (fysische) antropologie inclusief 
de frenologie en de raskenmerken alsmede aan het 
thema van de proportionele verhoudingen bij 
man, vrouw of kinderen. 

De verschillende hoofdstukken volgen elkaar 
niet allemaal even logisch op, dat maakt het lezen 
er niet gemakkelijker op. Hoewel daar met een zo 
veelzijdig onderwerp niet altijd aan te ontkomen 
is, vervalt de schrijver nogal eens in herhaling. Hij 
heeft soms veel woorden nodig om iets eenvoudigs 
te melden, waardoor het niet altijd duidelijk is of 
het nu om het betoog van de schrijver gaat of om 
de historische gegevens. 

Veel aandacht wordt besteed aan het toenma
lige Leidse kunstleven en de geschiedenis van de 
'Stadsteekenschool' en de genootschappen 'Mathe
sis Scientiarum' en 'Ars .Aemula Naturae'. Er blijkt 
nogal wat broodnijd geweest te zijn tussen de 
verschillende verenigingen en genootschappen. 
Daarbij komen details naar voren die niet altijd 
even Interessant lijken en het betoog nodeloos 
langdradig maken. De grootste kracht van het 
boek is de uiteenzetting van de relatie van de ana
tomie als basiswetenschap met de kunst en haar 
beoefenaars. 

Het goed geannoteerde boek - met een Neder
landse, Franse en Engelse samenvatting - is behou
dens een aantal zet- of tekstverwerkingsfouten, 
keurig verzorgd en voorzien van een groot aantal 
afbeeldingen die in de meeste gevallen de tekst ook 
wezenlijk verduidelijken. De bijlagen geven even
eens ruim extra informatie voor wie zich nog 
verder in de materie wenst te verdiepen. Niet een 
boek om zomaar eens even door te lezen. Het geeft 
echter wel een schat aan informatie over de ont
wikkeling van de medisch-anatomische weten
schap en van het kunstleven in de eerste helft van 
de negentiende eeuw. 

Willem ). Mulder 

333 



134 Boekbesprekingen 

I. den Tonkelaar, H.E. Henkes en G.K. van Leersum, 
Eye and instrunwnts. Nineteenth-century ophthal-
nwlogical instruments in the Netherlands (Amster
dam; L)e Bataafsche Leeuw/Batavian Lion 1996) 
304 pp., ill, ƒ 149,00, ISBN 90-6707-400-4. 

Onder de 36 Nederlanders die Jan en Annie 
Romein in hun bekende opstellenbundel aanmerk
ten als Erflaters van onze beschaving, waren er vijf 
actief in de GeWiNA-vakken: Stevin, Huygens, 
Swammerdam, Boerhaave en, als enige negentien-
de-eeuwer, de Utrechtse fysioloog en oogarts F.C. 
Donders (1818-1889). Dankzij dat boek heeft menig 
Nederlander al eens een blik kunnen werpen op 
een suggestief apparaat uit de wereld van de oog
heelkunde. Twee houten oogbollen, draaibaar 
gemonteerd in messing zuiltjes die naast elkaar op 
een plank zijn vastgezet, staren de lezer aan. Dit 
"'model ter instructie van de oogbeweging' uit het 
door Donders gestichte Fysiologische Labora
torium in Utrecht", zoals het onderschrift vermeldt 
(p. 685 in mijn editie van 1973) vinden we in kleur 
terug in de catalogus Eye and instruments, waar het 
nog niet eens het meest Indrukwekkende mechani
sche oogmodel uit de hier behandelde Utrechtse 
verzameling oogheelkundige instrumenten blijkt 
te zijn. 

Donders raakte geïnteresseerd in de bewegin
gen van het oog toen hij in 1846 de Nederlandse 
editie verzorgde van het Lehrbuch der Opthalmo-
logie van de hand van zijn collega C.G.T. Ruete uit 
Göttingen. Hij vond het onderzoek naar de wer
king van de oogspieren niet alleen belangwekkend 
om de zuivere fysiologie. Hij hoopte de hiermee te 
verwerven kennis ook toe te passen in correctieve 
behandelingen, zoals operaties ter genezing van 
scheelzien. Dit typeerde Donders, bij wie onder
zoek en praktijk altijd in nauw verband hebben 
gestaan. Hij was hoogleraar-directeur van het 
fysiologisch laboratorium van de Utrechtse univer
siteit, maar ook, in 1858, stichter en eerste directeur 
van het Nederlands Gasthuis voor Behoeftige en 
Minvermogende Ooglijders, het eerste oogzieken
huis In ons land. In deze catalogus zijn alle kanten 
van het oogheelkundig bedrijf dan ook vertegen
woordigd. 

We vinden er instrumenten voor de demon
stratie van de eigenschappen van het licht, die ook 
ieder fj'sisch laboratorium bezat, maar daarnaast 
tevens meer specitieke apparaten voor het meten 
van de gezichtsscherpte, de lichtgevoeligheid of het 
vermogen tot het zien van kleuren. We vinden 
zoals gezegd ingenieuze oogmodellen, maar ook 
het dagelijkse handwerk van de oogarts is er verte
genwoordigd. Zo zijn er in de kliniek gebruikte 

magneten om staalsplinters te verwijderen die 
metaalwerkers bij bedrijfsongevallen in het oog 
hadden gekregen. Bijna als surrealistische kunstwer
ken ogen de drie zwarte oefenhoofden, metalen 
maskers met holle kassen waarin voor de oogchi
rurg In opleiding varken.sogen werden geplaatst. 

De catalogus is geschreven door twee voor dit 
project tijdelijk bij het Utrechts Universiteits
museum gedetacheerde onderzoekers in samen
werking met de Rotterdamse oogarts H.E. Henkes 
(over wiens loopbaan zie Cewina 19 (1996), p. 109). 
Hun stonden twee doelen voor ogen. Allereerst 
wilden zij een beschrijving geven van de door 
Donders en zijn opvolger Herman Snellen (bekend 
als ontwerper van de leeskaarten aan de muur bij 
de opticien) gebruikte en deels zelf ontwikkelde 
apparatuur. Het merendeel van de bijna 300 hier 
beschreven stukken komt dan ook uit het 
Ooglijdersgasthuis en is sinds 1989 in permanent 
bruikleen bij het Utrechts Universiteitsmuseum. 
De rijksoverheid erkende in 1985 de bijzondere 
waarde van deze verzameling door haar op te 
nemen in de llj.st van beschermde collecties vol
gens de Wet tot Behoud van Cultuurbezit. Omdat 
de schrijvers tezelfdertijd inzicht wilden geven in 
de ontwikkeling van de oogheelkunde in Neder
land en Europa in de bestreken periode, hebben zij 
hier en daar ontbrekende stukken, als een missing 
link, uit andere collecties toegevoegd. Dit geeft het 
boek een enigszins hybride karakter, maar het gaat 
om zo weinig stukken dat het mij niet stoorde. 

De drie auteurs hebben een mooi werkstuk 
afgeleverd, en de uitgever verdient lof voor de 
fraaie uitvoering. Gelet op de internationale repu
tatie van Donders en Snellen is terecht voor een 
Engelstalige uitgave gekozen. 

Peter de Clercq 

J.M.D. de Waardt, Voedselvoorschriften in boeteboe-
ken. Motieven voor het hanteren van voedselvoor
schriften in vroeg-middeleeuwse Ierse boeteboeken 
Soo-iwo (Rotterdam: Erasmus Publishing 1996) 
229 pp., ƒ 49,50, ISBN 90-5235-090-6 (Proefschrift 
Erasmus Universiteit). 

Tot voor enkele jaren placht men in (godsdienst)-
historische overzichtswerken te lezen dat de religieu
ze beleving in de vroege middeleeuwen overwegend 
ritueel van karakter was en daarom als 'externalis-
tisch' zou kunnen worden aangemerkt. Pas vanaf 
het Vierde Lateraans Concilie van 1215 werden 
biecht en communie immers voor iedere gelovige 
verplicht gesteld, wat een sterke 'internalisering' 
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van de christelijke normen en waarden tot gevolg 
zou hebben gehad. De recente belangstelling voor de 
oorspronkelijk uit Ierland afkomstige boeteboeken 
nuanceert deze opvatting nogal. De boeteboeken -
ten behoeve van de biechtvader opgestelde lijsten 
met overtredingen van christelijke gedragsregels en 
richtlijnen voor op te leggen boetes - maken 
duidelijk dat er wel degelijk reeds in een eerder 
stadium een besef van private zonde en boetedoe
ning bestond. De hedendaagse populariteit van 
een bron als het boeteboek houdt natuurlijk ook 
verband met de verschoven belangstelling van de 
historicus/mediëvist: hij of zij wil zich een beeld 
vormen van het gedrag en het dagelijks leven van 
de middeleeuwse mens en denkt dat op te kunnen 
maken uit schendingen van de christelijke zeden 
en gewoonten. 

Vanuit een dergelijke nientaliteitshistorische 
belangstelling heeft ook De Waardt zijn dissertatie 
over de voedselvoorschriften in Ierse boeteboeken 
geschreven. De lezer krijgt een bont geheel van, in 
hedendaagse ogen zeer curieuze, maatregelen 
voorgeschoteld. Daarbij toont de auteur overtui
gend aan dat de Angelsaksische religieuzen primair 
een disciplinerende bedoeling hadden met de ver
boden op het nuttigen van bepaalde etenswaren. 
Hun kennis van de geneeskunde was dermate 
gering dat men het aflcondigen van spijswetten 
onmogelijk aan medisch-hygiënische motieven 
kan toeschrijven. Het nuttigen van door dode 
muizen verontreinigd voedsel, het drinken van 
urine of het tot zich nemen van huidschilfers of 
luizen mag dan niet bevorderlijk zijn voor een 
goede gezondheid, maar de promovendus stelt 
terecht dat deze gebruiken toch vooral terug te 
voeren zijn op magisch-geïnspireerde opvattingen 
onder het volk die in de ogen van de geestelijken 

onoorbaar waren. De voed.selvoorschriften in de 
boeteboeken zijn dus primair op te vatten als een 
Instrument om de door de kerk gewenste verande
ringen in de samenleving te verwezenlijken. 

De these van dit boek wordt met kracht en 
trouwens ook bij herhaling geponeerd. Bij de 
uitwerking van een en ander kunnen echter vraag
tekens worden geplaatst. Dat het boek vrij traag op 
gang komt, dat de uiteenzettingen soms erg om
slachtig zijn geformuleerd en dat de beschrijvende 
hoofdstukken tamelijk veel handboekkennis bevat
ten, valt nog te billijken, maar dat de argumentatie 
meermalen te beperkt is, vormt wel een ernstig 
bezwaar. Deze bedenking geldt met name het ver
dwijnen van de spijswetten in de twaalfde eeuw, 
wat (p. 99) slechts summier wordt geduid door te 
wijzen op het doorzetten van de scholastiek en de 
codificatie van het kerkelijk recht, terwijl dit feno
meen tevens in relatie staat met de toenemende 
zorg aangaande judaïserende tendensen en met 
een heroriëntering van de Bijbelexegese op het 
Nieuwe Testament. Tenslotte moet mij nog een 
opmerking van het hart betreffende de diverse 
vergelijkingen die de auteur met hedendaagse 
omstandigheden meent te moeten maken. Het 
zien van dergelijke parallellen brengt storende stijl
breuken en anachronismen met zich mee. In een 
tijd waarin de NS duizenden Nederlanders met 
dagtochten naar de 'healings' van Jomanda lokt, 
behoeft men zelfs niet erg politiek correct te zijn 
om de manier waarop de auteur de volksgenees
kundige en magische praktijken van de vroege 
middeleeuwen over één kam scheert met het 
medische gedrag van hedendaagse allochtonen als 
ongepast te ervaren. 

Catrien Santing 
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