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BOEKBESPREKINGEN 

Georgius Everhardus Rumphius, Antwoordt en 
rapport op enige pointen iiijt name van seker heer 
in't Vaderlant voorgestelt door d'Edele heer Anthonij 
Hurt, W. Buijze ed. [facsimile, transcriptie, Engelse 
vertaling en aantekeningen], ISBN 90-804527-1-8. 
100 blzn., ill. Verkrijgbaar via boekhandel Hout-
schild, Den Haag. 

W. Buijze, die eerder een uitgave verzorgde van 
Rumphius' verslag over de aardbeving op Ambon 
van 1674, heeft in 1998 (door een misverstand ter 
redactie liep de recensie enige vertraging op) een 
gelijksoortige uitgave verzorgd van de antwoorden 
die Rumphius gaf op de schriftelijke vragen van 
liefhebbers in het vaderland. Dit rapport was al 
bekend uit een uitgave uit 1856, maar Buijze heeft 
het originele manuscript teruggevonden tussen de 
papieren van de Deventer burgemeester Gisbertus 
Cuperus die bewaard worden op de KB. Cuperus, 
een bekende virtuoso, moet degene zijn geweest 
die de vragen, via Rumphius' superieur Hurdt, 
aan Rumphius deed toekomen. Het gaat om in 
totaal twaalf vragen, vooral op het gebied van de 
geografie: zeewegen, recente ontdekkingen, de 
gesteldheid van de binnenlanden, het voorhanden 
zijn van kaarten en beschrijvingen, en dergelijke. 

De uitgave bevat een (slechte) facsimile van het 
originele manuscript, een transcriptie en een 
Engelse vertaling. De tekst is bovendien voorzien 
van een uitvoerig notenapparaat, dubbel uitge
voerd in het Nederlands en het Engels. Het gaat 
om een weinig pretentieuze, maar daarom niet 
minder welkome uitgave. Het is zonder meer nut
tig dat deze bron nu eenvoudig toegankelijk is 
gemaakt. Blijft de vraag naar de betekenis ervan. 
Voor de biografie van Rumphius is hij niet van 
grote betekenis. Buijze plaatst het stuk in het 
kader van de nieuwsgierigheid die er bij Neder
landse amateurs ten aanzien van de wonderen van 
de Oost bestond en de inforniatieuitwisseling die 
daarvan het gevolg was. Als bijlage geeft hij een 
andere lijst van twaalf vragen, door dezelfde 
Cuperus gericht aan Cornelis Moerkercken, fiscaal 
op Malakka. Dit aangezien de lijst die Rumphius 
beantwoordde niet bewaard is gebleven. Inder
daad lijkt de betekenis van deze bron vooral op dit 
gebied gezocht te moeten worden. 

Rienk Vermij. 

Hervé Jamin, met medewerking van Marijke Huis
man, Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 
1636-2002. Utrecht: Matrijs, 2001. 224 blzn., geïll. 
ISBN 9053451889. 

Kennis als op<iradif behandelt de geschiedenis van 
de Utrechtse Universiteit in vogelvlucht. Het boek 
is mooi verzorgd en rijk geïllustreerd. Het doet 
geen verslag van oorspronkelijk onderzoek, maar 
steunt geheel op de (ruime) secundaire literatuur. 
Het boek gaat dan ook vooral uitgebreid in op 
thema's waarover de laatste tijd al veel geschreven 
is: de sociale betekenis van een universitaire stu
die, de deelname van vrouwen, en dergelijke. Een 
duidelijke keus wat wel en niet belangrijk is wordt 
niet echt gemaakt. De nadruk ligt vrij sterk op 
sociale en maatschappelijke aspecten, maar waar 
literatuur voorhanden was wordt ook ingegaan op 
de inhoud van het onderwijs. Voor wat de gewi-
na-vakken betreft is het echter duidelijk dat de 
schrijver alles uit de tweede hand heeft. De behan
deling van de ontwikkelingen in de natuurfilosofie 
in de zeventiende en achttiende eeuw is behoorlijk 
obligaat. Het stuk over de opkomst van de natuur
wetenschap in de negentiende eeuw en over de 
oogheelkunde van Donders is geheel gebaseerd op 
het werk van Theunissen. De bekende gegevens 
zijn niet onverdienstelijk samengevat, maar wie 
echt iets over de behandelde onderwerpen wil 
weten kan toch beter naar de oorspronkelijke lite
ratuur grijpen. Overigens verbaast het mij dat 
Jamin zo stellig beweert dat het 'Harderwijkse 
model' van snelle promoties in Utrecht nooit in 
zwang is geweest (p. 53), aangezien ikzelf ooit het 
tegendeel heb betoogd. 

Een boek moet worden beoordeeld op wat het 
wil zijn. We hebben hier een vlot leesbaar en over 
het geheel verantwoord werk waarin de buiten
staander een redelijk overzicht krijgt van wat er 
op het gebied van de Utrechtse universiteitsge
schiedenis te koop is. Als dit het gedenkboek zou 
zijn van een koekjesfabriek zou die fabriek dik 
tevreden mogen zijn. Dat dit boek mij toch enigs
zins in het verkeerde keelgat is geschoten komt 
door de manier waarop het wordt gepresenteerd 
als eerste produkt van een langlopend en ambiti
eus project om de geschiedenis van de Utrechtse 
Universiteit bekend te maken. Uiteraard moeten 
wij het waarderen dat instellingen hun geschiede
nis koesteren en universiteiten behoren daarbij 
voorop te lopen. Maar een koekjesfabriek heeft in 
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het algemeen minder pretenties en benoemt 
meestal een begeleidingscommissie van buiten. 
Het Utrechtse project zou nog meer zijn te waar
deren als het ook in de kwaliteitsbewaking het 
goede voorbeeld zou geven en als men niet auto
matisch zou aannemen dat iets wetenschappelijk 
verantwoord is puur omdat het uitgaat van de 
universiteit. In dat geval hebben ze de les van 300 
jaar universiteitsgeschiedenis slecht geleerd. 

Rienk Vermij. 

The Four Seasons of Human Life. Four Anonymous 
Engravings from the Trent Collection. Edited with 
Translation and Full Commentary by H.F.J. Horst-
manshoft', A.M. Luyendijk-Elshout, E.G. Schlesinger 
(Rotterdam/Durham: Erasmus Publishing / Trent 
Collection, Duke University 2002). 109 pagina's. 
ISBN 90-5235-136-8. Prijs inci. CD-rom EUR 85,00. 

In Duke University Medical Center Library in 
Durham, North Carolina, bevindt zich een mys
terieuze reeks van vier prenten. Zij tonen de 
opeenvolgende fasen van het mensenleven, van 
kind tot graf, en zijn tot in alle uithoeken gevuld 
met medische, botanische, alchemistische, astro
nomische en astrologische informatie in woord en 
beeld. De onbekende ontwerper (de prenten zijn 
ongesigneerd en ongedateerd) had zelfs niet 
voldoende aan twee dimensies. Hij bracht beeld
informatie aan op schijfjes die over elkaar heen-
vallen en die je successievelijk kunt opklappen. De 
eerste ons bekende eigenaar was de Engelse chi
rurg en verzamelaar Sir D'Arcy Power (1855-1941), 
maar hoe hij ze verwierf is onbekend. Er is geen 
tweede exemplaar van deze serie bekend, ze is dus 
tot nader order uniek. 

De prenten stellen kunstzinnig niet veel voor, 
maar de rijkdom aan gegevens maakt nieuwsgierig 
naar een interpretatie. In 1989 zijn de prenten 
voor onderzoek naar Leiden gebracht, waar een 
interdisciplinaire groep er jarenlang op heeft zit
ten studeren. In 1993 organiseerde Gewina samen 
met het Werkgezelschap Antieke Geneeskunde 
een eerste presentatie in Museum Boerhaave (zie 
Gewina 16 (193) 277). Nu is de vrucht van het 
onderzoek dan verschenen in een beeldschone 
publicatie op folioformaat. De prenten (45 x 35 
cm) zijn op ongeveer 80% van de ware grootte 
afgebeeld, tezamen met tal van afbeeldingen van 
details. Een bijgevoegde CD-rom geeft extra 
mogelijkheden om de beelden te bekijken, de 
laagjes open te klappen etc. De prenten zijn ook 
on-line te zien op http://www.mclibrary.duke.edu/ 
respub/hmc/fourseasons. html. 

Na een transcriptie en vertaling van de talrijke 
Latijnse teksten, waaronder veel Hippocrates, vol
gen de commentaren. De grafiekhandelaar Th. 
Laurentius laat zijn licht schijnen over de prenten 
als object, en dateert ze onder meer op grond van 
watermerken tussen 1680 en 1710. De in de pren
ten verwerkte gegevens waren vrijwel alle reeds 
rond 1640 in gepubliceerde vorm bekend, zoals de 
opeenvolgende experts in hun bijdragen aanto
nen. Voor de anatomie zijn dat A.M Luyendijk-
Elshout, H. Beukers en H.T. Haneveld. R.H. van 
Gent neemt de astronomie en astrologie (inclu
sief kalenders en een horoscoop) voor zijn reke
ning. Het commentaar over de planten is van D.O. 
Wijnands ( t 1993), terwijl J.G. de Bie Leuveling 
Tjeenk-Brands en M.A.P. van der Geest in naar 
mijn mening het minst overtuigende hoofdstuk 
de kunsthistorische aspecten, met veel hermeti
sche symboliek en alchemie, proberen te duiden. 
Al met al is het is een indrukwekkende staalkaart 
van historisch detectivewerk. 

Toch zijn de auteurs de eersten om te erkennen 
dat vele vragen overblijven. Zo blijft het gissen 
naar de identiteit van de ontwerper, en zelfs naar 
in welk land ze zijn vervaardigd. Helaas komen we 
ook niets te weten over de afzetmarkt voor deze 
prenten. Wie had er in de late zeventiende eeuw 
nu behoefte aan zulke grabbeltonnen vol verstopte 
en deels ook onbruikbare informatie? Toch moet 
de serie in een grote oplage gedrukt zijn, want 
deze druk duidt op sleetse koperplaten. Des te 
onverklaarbaarder is het dan ook, dat tot nu geen 
tweede exemplaar van deze reeks is opgedoken, 
zelfs niet een enkele prent. Zo blijven we wat 
onbevredigd achter. Maar dat deze prenten nu 
voor andere onderzoekers beschikbaar zijn, prach
tig gereproduceerd en met een overvloed aan ver
klarende informatie, is verheugend. 

Peter de Clercq 

Joost Vijselaar, De magnetische geest; Het dierlijk 
magnetisme ijjo-iSiO. (Nijmegen: SUN 2001) 559 
pp., ill., ISBN 90-58750159. 

Wie zich bij het doorbladeren van dit lijvige boek 
laat leiden door de vele afbeeldingen en spotpren
ten van seances met zwijmelende vrouwen en 
door allerlei apparaten omgeven magisch bezwe
rende en strijkende magnetiseurs, krijgt al gauw 
de indruk van een uitvoerig met tekst aangeklede 
catalogus van medisch-psychiatrische rariteiten. 
En wie de auteur, Joost Vijselaar, kent als betrokke
ne bij tentoonstellingen over de wonderlijke 
geschiedenis van de krankzinnigenzorg in Neder-
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land, wordt wellicht nog gesterkt in deze verwach
ting. Wie begint te lezen wordt al gauw op het 
goede been gezet, om te ontdekken dat de auteur 
- die op deze studie in 1999 in Utrecht cum laude 
promoveerde - niet alleen een monumentaal his
torisch overzicht van een bijna vergeten episode 
uit de geschiedenis van de geneeskunst heeft 
geschreven, maar ook afrekent met een al jaren
lang voortlevende misvatting over de historische 
plaats van het magnetisme en somnambulisme. 

Het voorgaande wil overigens niet zeggen, dat 
lezers die op rariteiten uit zijn niet aan hun trek
ken komen. Ze worden door hem meegevoerd 
naar het laat-achttiende eeuwse Wenen, waar de 
welgestelde arts Franz Anton Mesmer, de uitvin
der van het 'dierlijk magnetisme', zijn vrouwelijke 
patiënten langs magnetische weg in een met hef
tige toevallen, zwijmelingen, krampen en sidde
ringen gepaard gaande crisis bracht, waarna ze 
van hun kwaal genezen bleken te zijn. Ze worden 
deelgenoot gemaakt van het wonderbaarlijk 
schouwspel rondom de in 1784 door de markies de 
Puységur door magnetisering geneeskrachtig 
gemaakte boom op het dorpsplein van het Franse 
dorpje Busancy. Ze zijn getuige van de enkele 
jaren later door De Puységurs volgeling De 
Niphond in Rotterdam georganiseerde séances, 
waarbij de in magnetische slaap gebrachte onge
huwde 'weesdochter' Batje niet alleen van haar 
eigen kwaal genas maar ook haarscherp in staat 
was die van anderen te beschrijven en de juiste 
remedie te openbaren. Niemand minder dan de 
later beroemd geworden vaderlander Gijsbrecht 
Karel van Hogendorp legde de kwalen van zijn 
dochtertje aan haar voor. Na zich het magnetise
ren zelf eigen te hebben gemaakt, bezorgde hij zijn 
vrouw bij de geboorte van hun volgende kind een 
pijnloze bevalling door haar in een somnambule 
toestand te brengen. En in hetzelfde Rotterdam 
treffen ze zo'n vijfentwintig jaar later, wanneer het 
magnetisme in de geleerde wereld al over zijn 
hoogtepunt heen is, de magnetische wonderdokter 
Jodocus Meijer aan, die steunend op de gaven van 
een uitzonderlijk somnambule weduwe, door het 
hele land heen tegen betaling diagnoses verstrekt op 
grond van een opgestuurde, door de patiënt gedra
gen, "wel doorwasemde" slaapmuts' - een hoogst 
origineel magnetisch postorderbedrijf. 

Deze door Vijselaar met smaak opgediste ver
halen zijn ingebed in een met grote eruditie opge
zet historisch vertoog, als dissertatie inmiddels 
meervoudig bekroond. Eigenlijk had hij op deze 
studie tweemaal kunnen promoveren: eenmaal op 
de 'sociale receptiegeschiedenis' van het magnetis
me in Europa waaruit het boek voor ruim de helft 
bestaat, en eenmaal op de op jaren archiefonder

zoek berustende detailstudie van de ontwikkelin
gen in Nederland die het boek completeert. Met 
name het lezen van de eerste delen vormt een 
waar intellectueel genot. De lezer krijgt een genu
anceerd beeld van de innige vervlochtenheid van 
de Europese wetenschap en cultuur in de periode 
rond 1800, veel fijnmaziger dan het desbetreffen
de, mede door Vijselaars promotor Mijnhardt 
geschreven, deel van het pretentieuze en kostbare 
NWO-project Nederlandse cultuur in Europese 
context heeft te bieden - opnieuw een reden om de 
voorkeur van NWO voor grootschalige projecten 
boven individuele creativiteit in twijfel te trekken! 

Vijselaars benadering kan worden omschreven 
als een meervoudig contextualisme. Om te begin
nen plaatst hij de opkomst van het magnetisme in 
wat ik gemakshalve aanduid als de conceptuele 
context de iatromechanica, die het "discours over 
zenuwen, zenuwziekten en elektriciteit van die 
dagen beheerste. Hij laat zien hoezeer de model
len en metaforen van het geneeskundig denken 
werden geleid door recente ontdekkingen en theo
rieën, zoals Newtons conceptie van een alles 
doordringende ether. Daarnaast besteedt hij ruim
schoots aandacht aan de culturele context in zijn 
nationale verscheidenheid: de nabloei van de 
hogere standen en de opkomende burgerlijke 
beschaving in Frankrijk, de opkomende roman
tiek en natuurfilosofie in Duitsland, de utilistische 
Victoriaanse cultuur in Engeland, en de Neder
landse nuchterheid - maar ook de nu hier, dan 
daar opbloeiende occultistische, spiritistische en 
bevindelijk-christelijke nevenstromen. Hij maakt 
duidelijk, dat de per land zo uiteenlopende recep
tie behalve door deze culturele verschillen ook 
werd bepaald door fundamentele verschillen in 
institutionele context, het Franse academisch cen
tralisme, dat een vroege professionalisering en 
domeinafbakening van het medisch handelen mo
gelijk maakte, waarin voor het magnetisme geen 
plaats was; de invloed van gezaghebbende voor
standers die het magnetisme bij de Duitse 
'Reform von Oben' de wind in de zeilen blies; de 
Engelse liberale /nisser-fdirt'-politiek met zijn 
marktwerking; de sfeer binnen de Nederlandse 
genootschappen en universiteiten, die ruimte 
bood voor magnetische demonstraties en een 
medisch-magnetische praktijk. En bij dit alles let 
Vijselaar ook op de receptionele context van wisse
lende pubHeken in veranderende tijden: hier sen
sibele vrouwen uit de gegoede burgerij met hun 
'beschavingsziekten', daar het gewone volk dat een 
remedie zoekt voor vulgaire kwalen. 

In zijn omvattendheid kan Vijselaars studie 
model staan voor goed wetenschapsonderzoek, 
niet het minst omdat elk schematisme aan zijn 
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benadering ontbreekt en hij steeds oog blijft hou
den voor saillante bijzonderheden: de glasharmo
nica, de rol van de vrijmetselarij, de magnetische 
verklaring van de wonderen van Jezus, het model 
van de mannelijke wilskracht en vrouwelijke pas
siviteit, seksuele ondertonen en zelfs bijslaap tij
dens de magnetische slaap, de opkomst van de 
chirurgie onder hypnose en nog veel meer. 

Wat is, tot slot, de hardnekkige misvatting 
waaraan ik in de eerste alinea refereerde en waar
tegen Vijselaar front maakt? In zijn in 1970 
verschenen standaardwerk The discovery of the un
consciousness laat Henri F. Ellenberger met het 
magnetisme de 'dynamische psychiatrie' beginnen 
en andere auteurs vielen hem daarin bij: het mag
netisme als een vroege vorm van psychotherapie 
en Mesmer en Puységur als voorlopers van Preud! 
Verwijzend naar het toenmalige fysisch geïnspi
reerde discours, ziet Vijselaar hierin een presentis-
tisch anachronisme: er werden geen psychische 
problemen opgelost maar animale krachten over
gedragen, en de dialoog tussen magnetiseur en 
somnambule draaide niet om verdrongen ervarin
gen maar om lichamelijke toestanden. 

Betekent dit nu dat hedendaagse psychologen 
Vijselaars Magnetische Geest ongelezen kunnen 
laten? In zijn (overigens lovende) recensie in het 
blad De Psycholoog merkt Douwe Draaisma plage
rig op dat het eigenlijk inconsequent was het boek 
hier ter bespreking aan te bieden. Het trekken van 
lijnen naar het heden - de healings van Jomanda 
bijvoorbeeld - valt immers buiten het gekozen 
anti-presentistisch bestek! Dit moge zo zijn, maar 
historici van de psychologie kunnen er in ieder 
geval niet om heen: Het feit dat Mesmer en soms 
ook De Puységur al lang vóór Ellenberger in klas
sieke geschiedenisboeken van dit vak, zoals die 
van Brett (1911), Flugel (1933), Dennis (1948) en 
Boring (1950) als voorlopers van de abnormal of 
dynamic psychology worden opgevoerd, dwingt 
hen op zijn minst hun voorgeschiedenis kritisch te 
bezien in het licht van Vijselaars analyse. 

Maar er is meer, en nu kom ik op mijn enige 
bezwaar tegen het boek: Tussen de regels door 
blijkt voortdurend hoezeer het discours over de 
menselijke ziet rond 1800 verweven was met het 
door Vijselaar beschreven breed-intellectuele dis
cours. Had hij dit explicieter gethematiseerd, dan 
was het duidelijker geweest dat het magnetisme en 
somnambulisme niet uit de geschiedenis van de 
psychologie kunnen worden weggeschreven maar 
eerder dwingen de geschiedenis van haar pre-acade
mische en pre-disciplinaire vormen grondig te her
schrijven. 

Pieter J. van Strien 

H. van Deventer, Manuale operatien, zynde een 
nieuw ligt voor vroed-meesters en vroed-vrouwen. 
Facsimile en commentaar. Deel I: Facsimile (uitga
ve van de derde druk: Leiden: Jan en Hermanus 
Verbeek, 1746]. Deel II: R.W. Bakker, M.A.C. 
Lubsen-Brandsma en A.Th.M. Verhoeven ed., 
Commentaar. Nieuwe aanmerkingen ('t Goy-
Houten: Hes en De Graaf, 2001) 8°, vol. I: 
[321+555+113]. vol. II: 120 pp. Dutch Classics in 
History of Science, vol. XX. ISBN 90-6194-059-1. 
Prijs Euro 135. 

Zesentwintig jaar na het verschijnen van het 
negentiende deel {Ohservationes Atmtomicae Col-
legii Amstelodamensis) herleeft met de verschij
ning van deze kloeke facsimile de serie Dutch 
Classics in History of Science. Of deze gewaar
deerde serie daarmee een nieuwe start maakt, 
blijft onduidelijk: vervolgdelen worden door de 
uitgever niet aangekondigd. Over de commerciële 
kanten van dit initiatief behoeft een recensent 
gelukkig geen uitspraak te doen. Wel zijn er enkele 
algemene kwesties die hier in beeld gebracht kun
nen worden. In het digitale tijdvak is er allereerst 
de vraag of een fasciniile nog wel de meest ge
schikte vorm is waarin een historische tekst 
opnieuw beschikbaar moet komen; een cd-rom of 
dvd met electronisch te doorzoeken tekst en 
afbeeldingen biedt de serieuze onderzoeker uiter
aard vele voordelen. Ten tweede is er de onvermij
delijke discussie over de keuze van de bron, 
waarbij het niet alleen gaat om de vraag of de 
hoofdtitel past in het serieprofiel, maar ook om de 
keuze van de druk, editie, bewerking of vertaling. 
In de Dutch Classics in History of Science werd de 
categorie 'classic' indertijd een eigenzinnig profiel 
gegeven, maar met de keuze voor het befaamde 
handboek van Hendrik van Deventer dat alge
meen tot de hoogtepunten van de Nederlandse 
verloskundige literatuur wordt gerekend, heeft de 
uitgever zich aan de gangbare invulling van het 
begrip Idassiek gehouden. De keuze voor de derde, 
postuum verschenen (een belangrijk criterium) en 
door anderen vermeerderde editie ligt in zoverre 
voor de hand, dat het inderdaad de meest ge
bruikte uitgave is. De fascimile is keurig verzorgd 
uitgegeven, gebonden in eenvoudige band, met 
contrastrijke teksten en scherpe aftjeeldingen: 
kwalificaties die bij andere fascimile-uitgaven 
nogal eens te wensen overlaten. 

De fascimile verscheen in cassette tezamen met 
een eveneens gebonden deeltje, waarin het com
mentaar van elf auteurs gebundeld is onder redac
tie van het gynaecologentrio R.W. Bakker, M.A.C. 
Lubsen-Brandsma en A.Th.M. Verhoeven. Het 
prachtige schilderij dat sinds 1996 bekend is als 
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een portret van Van Deventer, is tegenover de titel
pagina als kleurenreproductie ingeplakt. In hun 
voorwoord presenteert de redactie de facsimile en 
het commentaar als een uitgave bij gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de Werkgroep Historie van 
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie, met de bedoeling zo een einde te 
maken aan Van Deventers onbekendheid 'buiten 
de kleine kring van geïnteresseerden in de geschie
denis van de medische wetenschappen'. Om de 
actieradius te vergroten tot 'een breder publiek 
dan dat van de vakgenoten' (bedoeld worden de 
vrouwenartsen) is een verklarende woordenlijst 
toegevoegd, echter niet van de vaktermen die Van 
Deventer hanteerde, maar die de inleiders in hun 
bijdragen gebruiken. Het feit dat in die lijst termen 
als Apgar-score en bloedgroepantagonisme te vin
den zijn, maakt indirect al duidelijk dat de inleiders 
hun taak in het algemeen ruim hebben opgevat. 

Natuurlijk is het legitiem wanneer een medisch 
specialisme de belangstelling voor de geschiedenis 
van het desbetreffende vakgebied onder collega's 
en niet-medisch geïnteresseerden probeert te ver
groten door de facsimile-uitgave van een 'klassie
ker'. Daarbij kan 'modern' commentaar bij een 
medisch-historische tekst zeker leerzaam en ver
helderend zijn, wanneer een clinicus op grond van 
zijn of haar expertise de lezer attendeert op klini
sche details en toelichting geeft op klinische kwes
ties die in de onderhavige tekst aan de orde 
komen. Op deze expertise van de auteurs die het 
commentaar leverden op Van Deventers Manuale 
operatiën valt werkelijk niets aan te merken, maar 
in hun rol van amateur-historici hebben zij tek
sten geleverd die de redactie van een medisch-his-
torisch vakblad nooit waren gepasseerd. Een 
uitzondering is de tekst van de historica Mirjam de 
Baar, die in haar bijdrage 'Van Deventers verbon
denheid met het huisgezin [in overdrachtelijke 
betekenis, v.L.] van Jean de Labadie' beschrijft en zo 
de biografie van Van Deventer laat profiteren van 
de nieuwe geschiedschrijving over het Labadisme. 
Wat de medische inleiders zoal lieten liggen aan 
medisch-historisch relevant commentaar, heb ik 
inmiddels duidelijk proberen te maken in de uitga
ve 'Nieuw ligt op Hendrik van Deventer' (Supple
ment bij Gewina 2002). In die omvang behoeft dat 
uiteraard geen onderdeel te zijn van een inleiding 
bij de uitgave van een facsimile, maar het uitbren
gen van een medische 'klassieker' zonder enig 
medisch-historisch vakmanschap is gewoon een 
gemiste kans. Dat is vooral daarom zo jammer, 
omdat een samenwerking tussen medisch-histo-
rici en historisch geïnteresseerde medici harde 
noodzaak is om door te dringen tot de geschiede
nis van het medische denken en medische hande

len. Een zich gezamenlijk buigen over een klassie
ke medische tekst lijkt me daarvoor een ideale 
methode. De beschikbaarheid van zulke teksten in 
facsimile of in digitale vorm is daarvoor een con
ditio sine qua non. Met het verloskundige hoofd
werk van Van Deventer onder handbereik opent 
zich hier wellicht een nieuw perspectief voor de 
inspanningen van de Werkgroep Historie in het 
tweede decennium van haar bestaan. Aan de oer
tekst van Van Deventer zal het niet liggen: die 
levert in gemakkelijk leesbare vorm zo'n rijkdom 
aan inzichten en ervaringen uit het medisch leven 
rond 1700 en biedt nog zoveel aanknopingspunten 
voor vervolgonderzoek, dat een aanschaf van de 
facsimile zeker loont. 

M.J. van Lieburg. 

Bartje Abbo-Tilstra, Om de si'inens fan it Fryske folk. 
Tuberculose en haar bestrijding bij bevolking en vee
stapel in Frysldn, 1890-1940 (Diss.) (Ljouwert/ Leeu
warden 2002) 467 p., € 30.-, ISBN 90-6171-929-1. 

Het is haast niet meer voor te stellen hoe tubercu
lose nog niet eens zo lang geleden een stempel 
drukte op het leven van de bevolking. Iedereen 
kon deze chronische ziekte krijgen en vooral 
onder min-vermogenden was het sterftecijfer 
hoog. In de negentiende eeuw gingen zelfs meer 
mensen aan tuberculose dood dan aan de destijds 
beruchte epidemieën van cholera en pokken bij 
elkaar (blz. 1). Deze ziekten kregen alle aandacht, 
terwijl tegenover tuberculose een zekere gelaten
heid heerste. Rond de eeuwwisseling kwam tuber
culose echter in het centrum van de belangstelling 
te staan. De ontdekking van de tuberkelbacil door 
Koch in 1882 was al een belangrijke stap; minstens 
zo belangrijk was een tiental jaren later de ontdek
king dat tuberculose ook te genezen was. Dat was 
het startsein voor grootschalige acties om tuber
culose onder minvermogenden te bestrijden. Een 
plaatselijk, provinciaal en landelijk netwerk van 
georganiseerde tuberculosebestrijding met con
sultatiebureaus, lighallen en sanatoria was het 
resultaat. Over de beste bestrijdingsmethode ver
schilde men aanvankelijk van mening. Aanhan
gers van de besmettingsleer richtten zich op de 
bestrijding van de bacil (de directe benadering). 
Anderen bleken niet overtuigd van de besmettelijk
heid daarvan. Zij zagen sociaal-economische en 
hygiënische omstandigheden als belangrijkste oor
zaken voor de besmetting (de indirecte benade
ring). De twee bestrijdingsmethoden integreerden 
geleidelijk en ook de behandelingsmogelijkheden 
namen toe. Tussen 1890 en 1940 daalde het sterfte-
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cijfer, maar de echte doorbraak kwam pas rond 
1950 toen werkzame tuberculostatica in Nederland 
werden geïntroduceerd. 

Na een eerste algemeen hoofdstuk beschrijft de 
auteur in vijf hoofdstukken hoe deze geschiedenis 
in Friesland vorm kreeg. Het enthousiasme van 
Abbo-Tilstra, die zelf als tuberculosearts werk
zaam is geweest, brengt haar ertoe diverse excur
sies buiten de periode 1890-1940 te maken. De 
lezer krijgt een overzicht van de tuberculosebe
strijding in haar gehele omvang, inclusief de bovine 
tuberculose, en zowel op plaatselijk als provinciaal 
niveau. .Alleen de beleving van de patiënt komt 
niet ter sprake. De tuberculosebestrijding ging 
voornamelijk uit van het Comité ter bestrijding 
van tuberculose of een Kruisvereniging. Beide 
organisaties waren zowel plaatselijk als overkoepe
lend actief In Friesland speelde vooral het (neu
trale) Groene Kruis een opvallende rol. Dit ging 
ten koste van het Comité, dat in eerste instantie 
veel minder plaatselijke afdelingen had dan het 
Groene Kruis met zijn ziekenverenigingen. Deze 
werden onder meer door predikanten en huisart
sen opgericht. Minvermogenden, waaronder 
tuberculosepatiënten, konden zich daar verzeke
ren voor doktershulp en verpleging. 

De georganiseerde tuberculosebestrijding kwam 
pas in het tweede decennium op gang. Dit was 
vooral aan de Tuberculosecommissie van het pro
vinciale Groene Kruis (sinds 1902) te danken. De 
commissie had echter weinig invloed op de plaat
selijke activiteiten. De afdelingen waren, als 
neveneffect van hun ontstaansgeschiedenis, zelf
standig; daardoor was ook de behoefte aan eigen 
zuilen in het kruiswerk gering. De Tuberculose
commissie ging uit van de bestrijding van de bacil 
waarvoor zij n geschoolde huisbezoeksters en 
wijkzusters inzette. Deze werkten preventief door 
voorlichting te geven hoe gezinnen met tuberlo-
sepatiënten besmetting moesten voorkomen. In 
de praktijk bleken huisbezoeksters echter ook een 
bijdrage te leveren aan de verbetering van de soci
aal-hygiënische omstandigheden in de gezinnen. 
Zo verenigden huisbezoeksters - in een vroeger 
stadium dan veel medici - de twee bestrijdings
methoden. De meerderheid van de huisartsen in 
Friesland was in de eerste twee decennia aanhanger 
van de sociale, indirecte benadering. Huisbezoek
sters en wijkzusters kwamen als bacillenbestrijders 
nogal eens in aanvaring met die huisartsen. 

Levendig beschrijft de auteur de tegenwerking 
van de laatsten. Wijkzusters moesten zich van 
deze huisartsen beperken tot verplegen. Zij moch
ten geen voorlichting geven omdat dit volgens de 

huisartsen de tuberculosevrees onder de be
volking zou aanwakkeren. Hier vraag ik mij overi
gens af of de auteur niet te gemakkelijk de 
motivering van de artsen aanvaardt. Dat de lande
lijke artsenorganisatie de huisartsen daarin onder
steunde zegt niet veel over de eigenlijke motieven 
van de artsen. Voor sommigen deden wijkzusters 
en huisbezoeksters een aanslag op hun gezag en 
ook concurrentiemotieven moeten niet worden 
uitgevlakt. Bovendien was tuberculosevrees on
miskenbaar aanwezig en de bevolking kende 
inmiddels de verschijnselen. Een andere vraag die 
bij het lezen opkomt is in hoeverre de tuberculos
evrees van invloed was op de werving van wijk
zusters en huisbezoeksters. Waren vacatures 
moeilijk in te vullen? Raakten velen besmet? 

De directe benadering kreeg ondersteuning van 
de centrale overheid toen deze rond 1910 bepaalde 
subsidievoorwaarden ging stellen. Ook een aantal 
Friese consultatiebureaus, waaronder in Sneek en 
Leeuwarden, koos daarop die richting. Gezien de 
slechte en onhygiënische omstandigheden waarin 
onvermogenden vaak leefden, kan men zich afv'ra-
gen of het voor het resultaat van de behandeling 
veel uitmaakte welke richting de huisarts aanhing. 
Was er in de praktijk wel zo'n scherpe grens te 
trekken tussen de directe en indirecte behan
deling? Na 1920 groeide ook in Friesland de tu
berculosebestrijding uit tot een geïntegreerde 
organisatie. De Friezen hadden toegang tot de 
preventieve en curatieve voorzieningen die er des
tijds waren en op de einddatum van deze studie 
was een pragmatische aanpak door medici geac
cepteerd. Op het gebied van de bovine tuberculo
se had Friesland als eerste tuberculose-vrije 
provincie zelfs een primeur (in 1950). 

De auteur heeft met deze studie een gedegen en 
waardevolle bijdrage geleverd aan de geschied
schrijving van de tuberculosebestrijding. Het 
wachten is nu op volgende lokaal-provinciale 
onderzoeken. Wellicht kunnen wij uit die studies 
ook meer over de patiënt zélf te weten komen. En 
zou daar dan bijvoorbeeld uit blijken dat 'overal' 
in Nederland huisartsen buiten de grote steden de 
wetenschappelijke ontwikkelingen negeerden? In 
.Amsterdam keek men altijd met een zeker dédain 
naar 'de provincie'. Maar waren er wel zoveel kwa
liteitsverschillen tussen de 'Randstad' en de rest 
van het land? De vele tabellen, het personenregis
ter en het zakenregister in dit boek zullen bij der
gelijke onderzoeken zeker van pas komen. 

Alice Juch 
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p. C. Boutens en de kosmos 
Op 14 maart 2003 - de zestigste sterfdag van de 
dichter en classicus P.C. Boutens (1870-1943) -
promoveerde Marco Goud aan de Universiteit 
Maastricht op het proefschrift Ziende verbeelding. 
Over zien en (on)zichtbaarheid in poëzie en poëtica 
van P.C. Boutens. Hij verrichtte zijn onderzoek 
aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen, on
der begeleiding van prof.dr. Wiel Kusters en dr. 
Jan Baetens. 

In dit boek ga ik niet alleen in op Boutens' poëzie 
zelf, maar óók op de relatie tussen Boutens' poë
zie, zijn literatuuropvattingen en kosmologie, in 
het bijzonder in hoofdstuk VI over het gedicht 
'Sterren' (1917) en in hoofdstuk VII over de lezing 
'Vorm en vormeloosheid in de dichtkunst' (1933). 
In het hoofdstuk over 'Sterren' behandel ik onder 
meer verwantschappen met klassieke kosmologi
sche ideeën, zoals verwoord in Plato's dialoog 
Timaios, vertaald door Boutens' leerling en vriend 
Jan Prins. Het kijken naar de sterrenhemel is 
wezenlijk voor de mens om de harmonie van de 
kosmos te kunnen nastreven. Om een idee van 
Boutens' complexe gedicht te geven volgt hier een 
aantal strofen (strofen 6 t/m 8 uit het elf strofen 
tellende gedicht): 

Geheven door den doop van helle duizelingen, 
Weiflen onze oogen voor den uiterstverren zoom 

Waar naar Gods klaar geheim de stille sferen zingen 
Aan de overzij van ongemeten aetherstroom. 

Rond spiegeleffen wrong van mclkwegs binnen
zeeën 

Wier scheemrend bodemzand in hellen baaiert 
smelt, 
Uit al de voren van de zongeploegde steeën 

Dringt gouden brand van bloei in daverstil 
geweld... 

Tuinen vergrondeloosd naar labyrinthen gangen-
Een aangelaaide orkaan in harmonie gezwicht-

Een vuren hagelslag in 't storten ondervangen-
Een vlammen ondergang in talmend evenwicht— 

Er zijn tal van parallellen te vinden met het be
roemde gedicht Cheops (1915) van J.H. Leopold, 
waarin zich ook veel sterrenkundige noties bevin
den (zie daarover de studies van J.D.F, van Halse-
ma). 

In 1933 hield Boutens zijn lezing 'Vorm en vor
meloosheid in de dichtkunst' voor de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te 
Gent. Het is een van de zeldzame keren dat 
Boutens zich uitliet óver literatuur en de rol van 
de dichter in de maatschappij. Een intrigerende 
passage is die waarin Boutens de onbegrensdheid 
van de dichterlijke verbeelding tegenover 'de be
grensdheid van het heelal, waarover dezer dagen 
zooveel gerekend en gepraat wordt' stelt. In het 
hoofdstuk over deze lezing ga ik ook in op (popu-
lair-)wetenschappelijke publicaties van Einstein, 
Charles Nordmann, James Jeans, Arthur Edding-
ton en Willem de Sitter over de (on)begrensdheid, 
(on)eindigheid en uitdijing van het heelal. Inder
daad werd daarover in de jaren '20 en '30 veel 
geschreven. Boutens moet daarvan iets hebben 
opgepikt in kranten, een tijdschrift als De Gids of 
aan de borreltafel bij de Haagse sociëteit De Witte. 
Ook ga ik in op Boutens' ideeën over de vorm van 
poëzie, rhythme, het afwijken van het metrum en 
de relaties met ideeën over kosmos en chaos. 

Naar de relatie tussen literatuur en wetenschap, 
en niet alleen bij Boutens, valt nog veel onderzoek 
te doen. Ook binnen de literatuurgeschiedenis 
bestaat daar steeds meer belangstelling voor en ik 
hoop daar in de toekomst verder aan bij te dragen. 

Van het proefschrift is een handelseditie verschenen 
bij uitgeverij Peeters (www.peeters-leuven.be) te 
Leuven in de Accentreeks (ISBN 90-429-1263-4). 

Marco Goud 
e-mail: M.Goud@LK.Unimaas.NL 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2002 

* Voorjaarsbijeenkomst 
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden in de Leidse Hortus Botanicus op 13 april. Het 
thema was 'Wetenschap in Indië, Indië in de wetenschap'. Sprekers waren Prof. dr. P. Baas, 
Dr. H. Maat, Prof.dr. E. Homburg, Drs. G. van Heeteren en Dr. M. Bloembergen. Tijdens de 
huishoudelijke vergadering werd penningmeester F.J. Dijksterhuis herkozen voor een vol
gende termijn. Als opvolger van de in oktober 2001 afgetreden drs. N. Wiegman werd 
Prof.dr. G. Vanpaemel benoemd. Als extra bestuurslid werd drs. P. van der Heijden 
benoemd. Prof dr. E.S. Houwaart en Dr. G. Verbong worden met terugwerkende kracht tot 
voorjaar 2004 herbenoemd voor een termijn van 3 jaar. De dag trok 60 belangstellenden. 

' Najaarsbijeenkomst 
De najaarsbijeenkomst rond het thema 'Wetenschap en Oorlog', werd op 12 oktober gehou
den in Delftstede te Delft met een excursie naar het Legermuseum. Sprekers waren Dr. L. 
van Bergen, Prof dr. D. van Dalen, Dr. G. Alberts en Dr. ir. L. Molenaar; de nabeschouwing 
werd gegeven door drs. L. Wecke. De dag werd bijgewoond door 32 belangstellenden. 

' Tijdschrift 
In 2002 verschenen vier nummers van het tijdschrift Gewina. De totale omvang van de jaar
gang was 294 pagina's. Nummer 1 was een themanummer, gewijd aan de maatschappelijke 
taak van wetenschapsstudies. Nummer 4 was eveneens een themanummer en ging over de 
geschiedenis van de medische publiekscommunicatie. Ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van het tijdschrift verscheen een extra nummer getiteld 'Nieuw licht op Hendrik 
van Deventer (1651-1724)' van de hand van prof.dr. M.J. van Lieburg. 

* Overige activiteiten 
In 2002 is een begin gemaakt met het uitwerken van plannen voor een internationale 
(Europese) workshop in 2003 en een groter internationaal congres in 2004. In overleg met 
uitgever en redactie heeft het bestuur in 2002 een lezersenquête voorbereid, die meer zicht 
moet geven op de waardering van de lezers voor het tijdschrift in de huidige vorm. De resul
taten zullen in 2003 bekend worden. 
Er is een begin gemaakt met een PR-beleid, dat onder andere geresulteerd heeft in aanpas
singen aan de website www.gewina.nl 

* Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam 6 keer bijeen, te weten op 15 januari, 19 februari, 21 mei, 27 augustus, 29 
oktober en 10 december. 

•* Ledenbestand 
Het aantal leden bedroeg aan het eind van 2002 461 (418 in Nederland en 43 in het buiten
land) waarvan 21 student/promovendi-leden, 4 gastleden, 6 corresponderende leden en 3 
ereleden. 

http://www.gewina.nl
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