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AGENDA: ' 
(de met een * gemerkte aankondigingen zijn voor de eerste maal opgenomen) 

1980 * 

•29 januari: Medisch-Historische Club, Instituut voor de Geschiedenis der 
Geneeskunde, "Huize Heyendael", Geert Grooteplein Noord 9, 
Nijmegen; tel. 080-513359. 

*2 februari-30 april: Tentoonstelling Het verhaal bij het materiaal. Een 
kennismaking met de archeologische studieverzameling van de 
Utrechtse Universiteit. Utrechts Universiteitsmuseum, Trans 8, 
Utrecht; tel. 030-332114. 

*26 februari: Medisch-Historische Club Nijmegen. 
*25 maart: Medisch-Historische Club Nijmegen. 
*19 april: Voorjaarsvergadering Genootschap GeWiNa, Naarden. 

BOEKBESPREKINGEN 

Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur 51 (1979), nr. 2, p. 57-169 (Epi-
demieen in Oudheid en Middeleeuwen). 

Het tijdschrift Hermeneus, dat wordt uitgegeven door het Nederlands 
Klassiek Verbond, geniet reeds meer dan een halve eeuw bekendheid als 
forum waar minnaars van de antieke cultuur elkaar regelmatig ontmoeten. In 
de tweemaandelijks verschijnende deelnummers treft men telkens een kleurig 
divertimento aan van historische, archeologische en vooral ook letterkundige 
bijdragen. Sinds enige jaren verschijnen op gezette tijden bovendien 
deelnummers die aan e^n bepaald onderwerp zijn gewijd en — hoe kan het 
anders — themanummers worden genoemd. 
De hier te bespreken Hermeneus-aflevering handelt in haar geheel over 
epidemische ziekten in Oudheid en Middeleeuwen en wordt reeds vulgatim 
"het pestnummer van Hermeneus" genoemd. Alle artikelen in dit nummer 
zijn geschreven door leden of oud-leden van het in 1913 te Leiden opgerichte 
Collegium Classicum c.n. M.F. Het 65-jarige gezelschap toont zich met deze 
lustrumactiviteit nog kras ter been; de keuze van het onderwerp getuigt zelfs 
van zekere jeugdige overmoed: historisch onderzoek naar epidemische 
ziekten is. zoals H.F.J. Horstmanshoff in een inleidend artikel£/j/<yew;>£'>j/n 
de antieke wereld uiteenzet, immers ongemeen moeilijk. 
Heeft de Leidse classicus in dezen volledig gelijk, voor het overige kan men uit 
medisch en medisch-historisch oogpunt over een aantal zaken met hem van 
mening verschillen. "Een verkeerde beoordeling van de factor epidemische 
ziekte in de geschiedenis", zo kan men bijvoorbeeld lezen, "wordt in de hand 
gewerkt doordat wij geneigd zijn te vergeten dat pas in de negentiende eeuw de 
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mens zich bewust wordt van het bestaan van microparasieten als 
ziekteverwekkers". Zelfs indien de auteur had gesproken van micro-
organismen en hij deze minuscule schepsels een plaats had gegund in een 
enigszins acceptabel zinsverband. zou zijn beweringals minder valide moeten 
worden gequalificeerd. De idee van een contagium vivum bestaat immers al 
veel langer: Fracastoro, Kircher, Van Leeuwenhoek en de in hetzelfde 
Hermeneus-nummer door M. van Raalte genoemde Varro verkondigden 
haar reeds. 
Zijn betekenis ontleent dit artikel aan de uiteenzetting die Horstmanshoff 
wijdt aan de "readies" die epidemieen onder de bevolking teweeg brachten. 
Het blijft evenwel betreurenswaardig dat deze bijdrage wordt ontsierd door 
een notenapparaat dat ritselt van opera citata, waarvan de oorspronkelijke 
titels schier onvindbaar zijn. 
De boeiende iconografische bijdrage Antieke en latere pest in heeld van de 
archeoloog R.A, Tybout sluit op het artikel van Horstmanshoff goed aan. 
Mede omdat de auteur godsdienst-historische aspecten niet onbesproken 
laat, is naast bekijken ook lezen van dit stuk alleszins de moeite waard. 
Zulks geldt naar mijn mening niet voor Morbidus aer. Antieke opvattingen 
over de oorzaak van epidemische ziekten door de classica Marlein van Raalte. 
Haar bijdrage vormt een onomstotelijk bewijs voor de stelling dat de 
geschiedenis van de antieke geneeskunde door classici en medisch-historici 
gezamenlijk dient te worden beoefend. Zoekend naar "oorzaken (van 
epidemische ziekten) die wij geneigd zouden zijn als fysisch te beschouwen" 
stuit schrijfster op het volgens Thucydides (5e eeuw voor Chr.) onder de 
Atheners gaande gerucht dat vergiftiging van het drinkwater in 430 voor Chr. 
oorzaak van de pestepidemie zou zijn geweest. Dat een dergelijk vermoeden 
op niets kan berusten leidt Van Raalte af uit het feit dat "het verband tussen 
gif en pest" de Atheners volgens Aretaeus (2e of 3e eeuw na Chr.) nog niet 
bekend was. Als daarentegen Livius (die ten tijde van Christus leefde) 
vermeldt dat de pest die omstreeks 330 voor Chr. te Rome uitbrak volgens 
sommigen op soortgelijke wijze teweeggebracht zou kunnen zijn, acht 
schrijfster dat wei reeel: volgens Dio Cassius (deze historicus leefde in 
dezelfde tijd als de arts Aretaeus) zou men in 189 voor Chr. namelijk "een 
pestilentie hebben doen uitbreken door vissen met gif te bewerken". 
Bovendien. aldus Van Raalte. brak blijkens mededeling van Julius Caesar te 
Marseille eens pest uit nadat de overheid bedorven voedsel had verstrekt. 
Men ontkomt niet aan de indruk dat Marlein van Raalte Thucydides, Livius, 
Aretaeus, Dio Cassius en Caesar zelf met behulp van een alles verhaspelende 
tijdmachine aan de bittertafel van het lustrerende Leidse genootschap heeft 
geinviteerd. Dat daar stevig moet zijn geborreld blijkt uit de ietwat beneveld 
aandoende conclusie dat "gif en bedorven etenswaren ... hun verklarings-
kracht ten aanzien van het bij een groot aantal mensen gelijktijdig optreden 
van dezelfde symptomen ..." gemeen hebben, maar niettemin slechts "ad hoc-
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verklaringen" zijn. "Bovendien wordt op de precieze inhoud van dit 'zeker iets 
verkeerd gegeten hebben' in deze gevallen niet ingegaan". 
Dat de schrijfster de enorme betekenis van de humoraal-pathologie slechts 
ten dele heeft onderkend, blijkt uit het feit dat zij pas na de hierboven 
besproken alinea Alcmeon (6e eeuw voor Chr) en Empedocles (6e-5e eeuw v. 
Chr.) ten tonele voert. In dezelfde richting wijst de omstandigheid dat 
Galenus' commentaren op de Hippocratische verhandelingen over 
epidemieen geen aandacht krijgen. 
Beter gefundeerd is het artikel Lucretius over pestilentie: een tekstanalyse van 
Saskia van der Lee, dat volgt op Thucydides' pestbeschrijving in de als een 
voortreffelijk hors-d'oeuvre opgediende vertaling van M.A. Schwartz. In een 
goed geschreven inleiding zet de schrijfster uiteen dat een tekstanalyse van 
Lucretius' beschrijving — als zodanig een verregaande imitatie van die van 
Thucydides — nadere inlichtingen kan verschaffen over de specifieke 
bedoelingen van de dichter-filosoof. Zij slaagt in deze poging heel wel; de 
conclusie, die na een minitieuze vergelijking van beide teksten wordt 
getrokken, is even interessant als overtuigend. 
Hoe belangrijk het aandeel is, dat de classicus kan leveren bij de bestudering 
van de antieke geneeskunde, blijkt ook uit de drie korte artikelen die op dat 
van Van der Lee volgen. C.G. Leijenhorst onderzoekt Demortibus boum van 
de Christelijke rhetor en dichter Endelechius (4e eeuw na Chr.) De auteur 
toont aan dat dit bucolische gedicht geenszins een veterinaire v erhandeling is, 
maar veeleer een allegoric, waarin de lezer wordt aangespoord zich tot het 
Christendom te bekeren. 
E.J. Bakker bespreekt vervolgens Procopius' beschrijving van de 
pestepidemie, die ten tijde van keizer Justinianus het Byzantijnse Rijk 
teisterde; een heel leesbaar verhaal, al is de titel wat ongelukkig gekozen: 
Procopius en de pest van Justinianus. 
Het relaas van de pest, die in 1347 te Constantinopel heerste, is te boek gesteld 
door de Byzantijnse historicus Cantacuzenus. E.J. Schoten onderwerpt dit 
verslag aan een critisch onderzoek: Joannes VI Cantacuzenus over depest in 
Constantinopel. Interessant is de beschouwing die Schoten wijdt aan het 
merkwaardige feit, dat Cantacuzenus, hoewel persoonlijk bij de epidemic 
betrokken, toch Thucydides' pestbeschrijving imiteert. 
Hoe de samenstellers van dit Hermeneus-nummer het artikel Italie en depest 
van 1348 als hekkesluiter hebben kunnen opnemen. is de recensent een 
raadsel. Aangezien men zich in de Oudheid weinig moeite heeft getroost"een 
helder beeld te schetsen van de pest en haar consequenties voor het dagelijks 
leven" haalt de schrijfster. Mevrouw A. Leijenhorst-Wit. de epidemic die 
anno 1348 in Italie uitbrak van stal, omdat deze "vermoedelijk beter 
gedocumenteerd is dan welke andere ook". 
De auteur neemt aan. dat "er constanten zijn in de reactie op zulke rampen of 
dat er tenminste verwantschap bestaat in de manier waarop zich de reactie 
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voltrok". Dat zal best, is men geneigd uit te roepen, wisten we nu maar voor 
welke constanten dat geldt! Gelukkig heeft de auteur er een gevonden: 
Thucydides meldt, dat als de nabestaanden voor "hun eigen dierbare" een 
brandstapel oprichtten, "passanten" daar dankbaar gebruik van maakten — 
vanzelfsprekend alleen, ingeval zij zelf een lijk mee voerden. Laat nu toch 
Bocaccio bijna achttien eeuwen later een soortgelijk verhaal doen. Nu kan 
schrijfster postuleren dat de pest van 1348 "wellicht in aanzienlijke mate als 
paradigmatisch (zal) mogen gelden ..." Zouden Kuhn of zijn Europese 
apostelen het nu echt zo hebben bedoeld? 
De reeks artikelen wordt afgesloten met een beknopte bibliografie. Ook hier 
moet men constateren dat er kennelijk geen overleg is geweest met 
beoefenaren van de medische geschiedenis. En dat terwiji Leiden een leerstoel 
in dit zo aardige vak rijk is. 

A.H.M. Kerkhoff 

Th.A. McGahagan. Cartesianism in the Netherlands. 1639-1676: The New 
Science and the Calvinist Counter-Reformation (Londen: University 
Microfilms International, 1976; no. 77-858), Ui + 387 p., ± /50,00. Xero-
grafie van een ongepubliceerde dissertatie. University of Pennsylvania. 

Deze niet gepubliceerde. maar wel op aanvraag verkrijgbare dissertatie geeft 
een beschrijving en een analyse van het debat dat in de 17e eeuw binnen de 
Nederlandse universiteiten heeft gewoed tussen het cartesianisme en de 
gereformeerde orthodoxie onder aanvoering van de Utrechtse theoloog 
Voetius. Het onderzoek leert volgens de schrijver dat dit debat niet alleen 
door intellectuele, maar ook door sociale motieven is bepaald. De 
universitaire versie van het cartesianisme, behoudender dan het iets latere 
radicale cartesianisme van Spinoza en Meyer, en ontwikkeld vooral door 
Regius, Heereboord en De Raey, was niet alleen een verzoening van de ideeSn 
van Descartes met andere filosofische stromingen, maar ook een aanpassing 
van de ideeen van Descartes aan de grenzen van de tolerantie in de Republiek. 
Voorts maakt volgens de schr. het resultaat van het onderzoek herziening van 
een aantal gerespecteerde theorieen noodzakelijk. De tolerantie in de 
Republiek ging minder ver dan men doorgaans meent, het positieve verband 
dat Merton zag tussen puritanisme en natuurwetenschap wordt weersproken 
door Voetius' kruistocht tegen het cartesianisme, de sociaal-politieke 
stabiliteit van de Republiek moet minder hecht gedacht worden omdat blijkt 
dat het cartesianisme-debat er een reele bedreiging van vormde en door het 
samengaan van cartesianisme en de nieuwe, modernistische theologie van 
Coccejus blijft er tenslotte niet veel over van de beweerde religieuze 
neutraliteit van het cartesianisme (p. 1-2). 
Afgezien van de laatste theorie betwijfel ik of de schrijver er werkelijk in 
geslaagd is genoemde theorieen te ondermijnen. Dat de tolerantie in de 
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Republiek haar grenzen had, die met de politieke situatie mee verschoven en 
niet zozeer door principiele als wel door praktische overwegingen werden 
bepaald. is niets nieuws. Een duidelijke illustratie daarvan was altijd al het 
besluit van de Leidse curatoren in 1647 dat in disputaties de naam van 
Descartes niet mocht vallen, een besluit genomen om de rust in de academic te 
herstellen en in de praktijk in het voordeel van de cartesianen (p. 235-242). 
Dat Voetius' aanval op het cartesianisme de Merton-these zou weerleggen, is 
onjuist, aangezien het Merton ging om een positief verband tussen puriteins 
ethos en experimentele natuurwetenschap, terwiji het in het onderhavige 
geval gaat om een negatief verband tussen puriteins dogma en rationalistische 
metafysica. Tenslotte is het gevaar van het cartesianisme-debat voor de 
sociale orde sterk overdreven. Weliswaar zagen beide partijen het zo en 
vergeleek Voetius de dreiging van het cartesianisme met die van eertijds het 
arminianisme, de werkelijkheid was anders. Om een verschil te noemen: bij de 
Bestandstwisten speelde de sociale tegenstelling tussen Noordnederlandse 
regenten en Zuidnederlandse, in de Noordnederlandse samenleving niet echt 
geaccepteerde en geintegreerde immigranten een hoofdrol, bij het 
cartesianisme-debat ontbrak zo'n sociale basis. De crisis van 1618 werd dan 
ook terstond gevolgd door een grootscheepse zuivering van universiteit en 
bestuurscolleges, in 1676, pas 4 jaar na de crisis van 1672, moest alleen 
Heidanus het veld ruimen, en dat meer nog door eigen onvoorzichtigheid dan 
door overmacht. 
Toch heeft de vergelijking tussen arminianisme en cartesianisme zin gehad 
omdat in dat perspectief de beweegredenen en argumenten van Voetius, vaak 
afgedaan als alleen maardebating-trucs, duidelijke betekenis krijgen. Voetius 
had gestudeerd toen de strijd tussen Gomarus en Arminius begon en het 
verloop van die strijd had bij hem de overtuiging doen ontstaan dat men nooit 
weer zo ver mocht gaan in het tolereren van onorthodoxe meningen. Zijn 
ervaringen met het arminianisme bepaalden zijn latere houding tegenover het 
cartesianisme. 
De schrijver duidt de positie van Voetius aan als "Calvinistische Contra-
Reformatie", een nauwelijks toegelichte, ongebruikelijke en ongelukkige 
term. Evenals dat het geval is bij de term "Katholieke Contra-Reformatie" 
wordt teveel nadruk gelegd op het negatieve aspect van de beweging. 
Bovendien is een betere term voorhanden: "Nadere Reformatie". Voetius 
ging het niet alleen om bestrijding van onorthodoxe leerstellingen en 
gebruiken, maar ook om heiliging van het dagelijks en verdieping van het 
geestelijk leven. 
Ook tegen het begrip cartesianisme zijn bezwaren aan te voeren, maar een 
alternatief is hier minder makkelijk te vinden. Zoals de schrijver zelf terecht 
opmerkt waren de eerste 'cartesianen' eclectici, die in Descartes slechts een 
van de vernieuwers van wetenschap en wijsbegeerte zagen. "Heereboord was 
the leading representative of the eclectic New Science version of 
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Cartesianism, a 'Cartesianism' which was more closely related to Gassendism, 
Baconianism. atomism and humanist Aristotelism than to the Cartesianism 
of Descartes" (p. 221). Met welk recht kunnen we hierbij nog over cartesianen 
spreken? De schrijver ondermijnt zijn constructie nog meer als hij er op wijst 
dat de opvattingen over geloof en natuurwetenschap van Gassendi in de 
universiteit zeer populair waren omdat daarmee een mogelijke verzoening 
tussen orthodoxie en natuurfilosofie werd gegeven die Descartes niet kon 

' leveren. Overigens is het een van de verdiensten van de dissertatie dat dezede 
niet onaanzienlijke invloed van Gassendi, door Sassen ontkend, duidelijk 
aantoont. 
Al met al moet men concluderen dat de schrijver er niet geheel in is geslaagd 
om de analyse van de standpunten van de twistende partijen, de harde en 
waardevolle kern van de dissertatie. te plaatsen in het bredere kader van de 
sociaal-politieke en intellectuele ontwikkeling van de Republiek. 

K. van Berkel 

A. van 't Riet, August Bier en de homoeopathic (Eindhoven: Gema, 1978), 
320 p., ill., bijl. Dissertatie Amsterdam Vrije Universiteit. 

August Karl Gustav Bier (1861-1949) wordt meestal vermeld als hoogleraar in 
de chirurgie. uitvinder van de lumbaal anaesthesie (1899) en van de 
"Hyperaemie als Heilmittel" (1897, 1903), de zogenaamde Bier'se stuwing. 
Men kan er aan toevoegen: uitvinder van de duitse Stahlhelm (1915). 
Deze "eerste chirurg in het Keizerlijk Duitsland" schreef in 1925 in het 
Munchener Medizinische Wochenschrift een artikel "Wie soUen wir uns zu 
der Homoopathie stellen?" met als conclusie: "Die medizinische Wissenschaft 
sollte meiner Meinung nach auch noch Platz fiir die Homoopathie haben". 
Men moest dan echter wel van de homoeopathen verwachten dat zij zich niet 
exclusief zouden opstellen, hun grenzen niet zouden overschrijden en niet 
zouden pretenderen alles te kunnen. Bier's artikel heeft een stroom van 
geschriften losgemaakt, een tumult dat lange jaren duurde. Wat was er de 
oorzaak van dat Bier zich met deze "verwarde duistere homoeopathic" — 
zoals Vogeler (1942). zijn biograaf, het uitdrukte — bemoeide? In de meeste 
medisch-historische lexica wordt over zijn homoeopathische belangstelling 
niet of nauwelijks gerept. 
Het is de verdienste van Van't Riet geweest dit aspect nader te belichten. Hij 
heeft daarvoor. o.a. in de D.D.R. gesprekken gevoerd met bekenden en 
familieleden van professor Bier en gebruik gemaakt van ongepubliceerde 
familie archieven. De dissertatie waarbij professor Lindeboom promotor was 
en Dr. de Moulin coreferent, geeft daardoor veel meer dan dit enkele 
homoeopathische "incident". Eerst is er een goede levensbeschrijving van 
August Bier, gevolgd door een verhandeling over diens "prikkeltherapie" die 
haar oorsprong vond in de hyperaemiebehandeling van ontstekingen. 
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Geleidelijk aan verschijnen er dan parallellen met de homoeopathische 
gedachtengang en hier zien we Van't Riet dan op zijn best: hij geeft een kort 
en bondig overzicht der homoeopathic, nuchter, wetenschappelijk en 
uitstekend gedocumenteerd. 
In de vergelijking tussen Bier's visie en die van Hahnemann blijkt Bier de 
homoeopathic vooral te beschouwen als een vorm van prikkeltherapie die op 
ziekten is gericht: hij schrijft bijvoorbeeld joodtinctuur en sulfur (D6) voor als 
behandeling van neusverkoudheid resp. steenpuisten. Hahnemann daaren
tegen ziet de homoeopathic als een behandeling van de zieke mens in zijn 
totaliteit. Dat Bier's critici over alles anders dachten, ligt natuurlijk voor de 
hand. Er kwam zelfs een openbare "Bier-Sitzung" (1925) in Berlijn waar de 
opvattingen tegenover elkaar werden uiteengezet. Men kwam daardoor 
beslist niet dichter bij elkaar. Voor de Duitse homoeopathic heeft Bier's 
optreden aanzienlijke gevolgen gehad. Er werd een tijdschrift — Hippokrates 
— opgericht, ziekenhuizen gesticht, een leerstoel ingesteld. Of deze 
ontwikkeling ook Nederland getroffen heeft, miste ik echter in het relaas. 
Met de vele zienswijzen pro en contra Bier en pro en contra Hahnemann heb 
ik het bij het lezen van dit boek niet gemakkelijk gehad. Steeds weer 
vermengden zich in de verhitte discussies, hypotheses, geloofen wetenschap. 
Maar schreef Bier niet zelf: "Zelfs geloofen wetenschap zijn tegenstellingen, 
welke zich bij een juist samengaan tot harmonic laten verbinden". Van't Riet 
is daar in zijn dissertatie, geloof ik, zeker in geslaagd. 

G.T. Haneveld 

J.N. van der Meulen,/«ve«/an.v van het ar chief der Vereenigde Gods- en 
Gasthuizen te Utrecht, 1817-1925. (Utrecht: Gem. Archiefdienst, 1977), 
55 p., ill.,/10,— 

Zonder archiefstudie is ook de medische geschiedschrijving nauwelijks 
denkbaar. Het probleem is echter — Artelt (Einfuhrung in die Medizinhisto-
rik, 1949) merkte dat ook reeds op — wd^r te beginnen? Elke uitgegeven 
inventaris van prive of openbare archieven zal daarom voor historic! 
bijzonder welkom zijn. Wij willen dan ook gaarne attenderen op 
bovenvermelde inventaris, geschreven door mevrouw Van der Meulen en 
uitgegeven door de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 
Na een inleidend historisch overzicht over het ontstaan der Verenigde Gods-
en Gasthuizen en hun regentencolleges, wordt aandacht besteed aan de in 
Utrecht vanouds bestaande "vrijwoningen", "preuven" of "Godskameren" 
die eveneens onder de gasthuisbesturen vielen. In 1817 werden de oude 
archieven van de verschillende huizen afgesloten en overgebracht naar het 
Bartholomeigasthuis. Dit gasthuis, dat in 1367 werd gesticht, heeft tot heden 
zijn oorspronkelijke bestemming van verpleeghuis voor bejaarden behouden. 
Het wordt nog steeds bestuurd door een College van Regenten. In 1899 gaf dit 
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College de archieven in bewaring bij het gemeentelijk archief. Wat het 
raadplegen van de persoonsdossiers uit dit gasthuis betreft. bestaat de 
restrictie dat deze tot het jaar 2000 slechts met toestemming van het bestuur 
mogen worden ingezien. 
De inventaris omvat ook de archieven van het Algemeen Ziekenhuis. Dit 
ziekenhuis was vanaf 1822 in de Jufferstraat gevestigd en ging in 1871 over 
naar het huidige complex aan de Catharijnesingel, De archieven werden in 
1925 afgesloten. Notulen, jaarverslagen, reglementen en instructies voor het 
personeel, rekeningen. overzichten van de inboedels en gebouwen en lijsten 
van bewoners en verpleegden werden zorgvuldig geinventariseerd en van een 
index voorzien. Voor oudere gegevens kan worden verwezen naar S. Muller 
Fzn. Geschiedenis der fundatien, beheerd door het College van regenten der 
Vereenigde gods- en gasthuizen te Utrecht (Utrecht, 1900) en naar de 
Geschiedenis der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 
1917 door C.A. Pekelharing en S. Muller (1921-1923). De Stichtingsbrieven 
van Utrechtse gasthuizen werden uitgegeven door S. Muller (1904). 

G.T. Haneveld 

J.M. Dirkzwager, Water, van natuurgebeuren tot dienstbaarheid{'s-GTa\en-
hage: Martinus Nijhoff, 1977; ISBN 90 247 2026 5), 170 p., ill.,/39,50. 

In 1927 werd, nadat in 1919 hiertoe de eerste initiatieven waren ontplooid.de 
exploitatie van het Waterloopkundig Laboratorium in Delft tot stand 
gebracht. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan ervan verscheen 
een gedenkboek waarin niet alleen J. de Jong in zijn bijdrage Tijdopname 
1927-1977. Kroniek van het Waterloopkundig laboratorium de lotgevallen 
van dit laboratorium verhaalt, maar ook J.M. Dirkzwager de historische 
achtergrond van het totstandkomen ervan belicht. Bovendien vestigen vijf 
fraaie vouwbladen die in het werk gevoegd zijn, de aandacht op enkele op 
zichzelf staande problemen uit de waterbouwkunde. De waterstaatproblema-
tiek in de Nederlanden komt naar voren in een aantal gebieden, zoals kering 
van zeewater, beheersing van rivieren en beken, droogmaling en onderhoud 
van polders, telkens met de bijbehorende, specifieke technologic. In het 
historisch overzicht wordt de ontwikkeling van dit alles ingebed in een in dit 
kader noodzakelijkerwijze summiere schets van de ontwikkeling van de 
natuurwetenschappen in het algemeen, met alle gevaren van dien. Vooral in 
de beschrijving van de geschiedenis tot aan het begin van de negentiende eeuw 
krijgen aspekten hiervan die niet rechtstreeks met waterbouwkunde te maken 
hebben, zoals astronomic, ontdekkingsreizen, vestingbouw en popularisering 
van de natuurwetenschappen, naar mijn smaak te veel aandacht. waardoor 
dit gedeelte van het boek ten onrechte voor een soort beknopte geschiedenis 
der natuurwetenschappen zou kunnen worden gehouden. Bij de periode na 
1800 beperkt de auteur zich meer tot zijn eigenlijke onderwerp. 
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Desalniettemin is deze overvloedig geillustreerde geschiedenis mede dankzij 
een redelijke literatuurlijst een goede eerste kennismaking met de 
geschiedenis van de Nederlandse waterbeheersing, geschikt voor een groot 
publiek. 

L.C. Palm 

G.T. Haneveld, Bijdrage tot de geschiedenis der pathologische anatomic: 
Utrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw (Amsterdam: Ronald 
Meesters, 1978), xii + 373 p.. ill., ISBN 90 701 1917 X. Ing./67,50, geb. 

/ 97,50. Ook verschenen als dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht. 

De schrijver, die zich als medisch historicus reeds een naam heeft verworven 
door publikaties op velerlei gebied, betreedt met zijn proefschrift een terrein 
waarop hij als patholoog-anatoom bijzonder deskundig is. De ondertitel geeft 
voorzichtig de periode aan waarop het onderzoek betrekking heeft. In 
principe zijn hele of halve eeuwen niet de meest geschikte tijdmaten in de 
historic. De onderste limiet 1800 lijkt zeer wel aanvaardbaar omdat deze in 
zekere zin een mijlpaal vormt in de ontwikkeling van de pathologische 
anatomic in het bijzonder, terwiji de activiteiten van de Utrechtse medische 
faculteit door de Franse overheersing een crisis doormaakte. De bovenste 
limiet relateert de schrijver aan het verschijnen van de Cellular Pathologie van 
Rudolf Virchow. 
In de eerste twee hoofdstukken worden respectievelijk de vroegste 
ontwikkeling van de pathologische anatomic in de Nederlanden tot en met de 
17e eeuw en van de pathologische anatomic gedurende de 18e eeuw in 
Nederland en andere Europese landen besproken. Over de invloeden op de 
geneeskunde in de 18e eeuw noemt schrijver de ontwikkeling van 
natuurwetenschappelijk denken, de invloed van de "Aufklarung", de 
ontwikkeling van nosologische systemen en van classificatie en ordening van 
verworven kennis. Het werk van een aantal artsen, die in deze periode van 
invloed zijn geweest wordt vermeld. Onder hen neemt Morgagni, als eerste 
grote systematicus van de pathologische anatomic, een sleutelplaats in. Onder 
de andere belangrijke onderzoekers worden vooral de Engelse chirurg Hunter 
en de Franse chirurg Dessault naar de voorgrond gehaald. Als de schrijver in 
het volgende hoofdstuk de opkomst van de pathologie in de eerste helft der 
19e eeuw buiten Nederland gaat beschrijven, vangt hij aan met de Franse 
school en de eerste zinsnede geldt Bichat. In Frankrijk wordt Bichat als een 
mijlpaal in de geschiedenis van de geneeskunde beschouwd. Hij was onder 
meer grondlegger van de weefselleer met een afschuw van de microscopen van 
zijn tijd, die slechts een pover beeld gaven van de pluispreparaten. De 
betekenis van Bichat's geschriften en opvattingen is in dit boek wat summier 
weergegeven. In Frankrijk worden de eerste leerstoelen in de pathologische 
anatomic opgericht, te Straatsburg in 1819 (Lobstein) en Parijs in 1836 
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(Cruveilhier). Na een bespreking van de ontwikkelingen in Engeland en 
Duitsland komt Wenen aan de beurt met als belangrijkste figuur Rokitanski. 
Hoewel de auteur het gebruik van het microscoop door sommige van de in 
zijn boek beschreven Nederlandse onderzoekers vermeldt, mist men in zijn 
beschrijving van de opkomst van de pathologische anatomic buiten 
Nederland de presentatie in 1824 van de eerste microscoop met achromatisch 
objectief door de Franse fysicus Selligue en de instrumentmaker Chevalier. 
Hoewel de eerste microtoom door Welcker pas in 1856 werd geconstrueerd, 
de eerste histologische kleuring met karmijn in 1858 door Gerlach werd 
toegepast en Klebs de inbedding van het te snijden materiaal in paraffine in 
1896 uitvond, heeft dit microscoop al direct, voor het tot stand komen van 
verfijnd prepareren, tot een rapide vooruitgang geleid in de kennis van de 
normale en pathologische microscopischc anatomic, hetgeen onder andere 
resulteerde in de boeken van Johannes Muller (1838) en Lebert (1845) over 
micropathologische anatomic. 
Het begin van de 19eeeuwwas voor de Utrechtse universiteit niet gunstig. Het 
aantal hoogleraren in de medische faculteit was tot drie gereduceerd. Onder 
de Franse overheersing werd de academic tot fecole secondaire (1811) en het 
toenmalige academisch ziekenhuis, het Catharijne gasthuis werd in 1812 
wegens schulden gesloten. In 1815 werd eerherstel bereikt doordat de ecole 
secondaire bij koninklijk besluit tot hogeschool werd verheven. 
Het vierde hoofdstuk is gctiteld: Utrecht, de plaats van handeling. Vele 
aspecten van het stadsleven worden hier beschreven, waaruit men kan 
concluderen, dat de sociale en hygienische toestanden niet rooskleurig waren 
en de gemiddelde levensduur der mensen kort was. Een klein en primitief 
behuisd Academisch Ziekenhuis werd ingericht aan de Jufferstraat. Door het 
beperkt aantal patienten bood dit weinig gelegenheid voor het geven van 
onderwijs en het verrichten van onderzoek. Het werd overvleugeld door het 
Groot Rijkshospitaal voor militairen, dat in 1822 te Utrecht werd gevestigd. 
Utrecht kan in geen enkel opzicht de compctitie met grote buitenlandse 
medische centra aan. Uit de bockenverzameling van deze periode bleek de 
pathologische anatomic in Utrecht vooral Duits georienteerd te zijn. Dit 
hoofdstuk geeft een helder beeld van de omstandigheden waaronder de 
hoogleraren moesten werken. 
Het vijfde hoofdstuk geeft een beschrijving van het werk van een aantal 
Utrechtse hoogleraren, die een bijdrage hebben geleverd aan de pathologische 
anatomic, namelijk Bleuland, Koning, Suerman, Schroeder van der Kolk, 
Harting en Donders. 
De bovenste tijdlimiet, het jaar 1850, die de auteur voor zijn 
geschiedschrijving gekozen heeft. lijkt niet zinvol ten aanzien van de 
Utrechtse ontwikkelingen in de pathologische anatomic. Tot 1876 waren de 
hoogleraren, die de pathologische anatomic beoefenden tevens specialist op 
een of meer andere medische gebieden. In 1876 kreeg de algemene pathologie 
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en pathologische anatomic een eigen leerstoel met de benoeming van Talma. 
Talma bleef echter ook propedeutisch klinisch onderwijs geven en hij wisselde 
in 1881 zijn leerstoel voor die van de interne kliniek. Zijn opvolger, 
Pekelharing wisselde weer in 1889 de pathologie voor de fysiologie en 
histologic. Pas daarna krijgt men een aantal hoogleraren, die zich in hun 
carriere aan de pathologische anatomic houden. Zowel het laat zelfstandig 
worden van de pathologische anatomic, als het hierop volgende onvermogen 
om hoogleraren blijvend te boeien voor dit vak.zijn merkwaardige aspecten, 
waaraan de auteur geen aandacht geeft. Een vergelijking met de ontwikkeling 
van dit vak aan de andere Nederlandse universiteiten had kunnen uitwijzen of 
dit een locaal Utrechts of Nederlands verschijnsel was. 
In de levensbeschrijvingen heeft de schrijver zich moeten beperkcn tot wat 
ovcrgebleven is in de vorm van publikaties, het werk van leerlingen en de 
objecten die in de vorm van verzamelingen zijn ovcrgebleven. De auteur kon 
niet beschikken over wat hij noemt "ego-documenten" zoals dagboeken, 
brieven of persoonlijke aantekeningen, die een inzicht zouden kunnen geven 
in meer inticme kenmerken van de pcrsoonlijkheidsstructuur der Utrechtse 
hoogleraren in het kader van de geestesstromingcn van hun tijd. Hierdoor 
krijgen hun levensbeschrijvingen ieis stericls en blijven de geleerden op hun 
voetstuk, Het is op zich een merkwaardig verschijnsel dat particuliere 
correspondentie of notitieboeken ontbreken. Mogelijk is de Nederlandse 
vernietigingstendens van dergelijkc historische stukken groter dan in 
Frankrijk of Engeland. Niet alleen Dr. Haneveld maar ook Ten Doesschate* 
ondervond dezelfde onmogclijkheid een bevredigend oordeel over de 
persoonlijkheid van Donders te vormen omdat hij in Nederland slechts enkele 
brieven en passages uit zijn dagbock aantrof, terwiji de correspondentie van 
anderen over hem blijk geven van overdrijving in de tijdgeest van "adoration 
mutuelle". Na de beeindiging van zijn manuscript vernam Ten Doesschate dat 
in Amerika talrijke gegevens over Donders bewaard zijn in de Donderskamer 
van het ophthalmologisch instituut in New York. 
Buitenlandse archieven kunnen ook andere interessante gegevens aan het 
licht brengen. Men leze bijvoorbeeld E. Lesky; Wien Paris und Utrecht 
{Wiener Klin. Wschr. 1960: 237), gebaseerd op een briefvan een Nederlandse 
leerling van Rokitanski aan zijn leermeester, waarin hij indrukken geeft over 
de pathologische anatomic in Parijs en Utrecht, 
Deze opmerkingen doen niet af aan het feit dat Haneveld zich in het vijfde en 
zcsde hoofdstuk manifesteert als een geweldig speurder naar, en verzamelaar 
van een grote hoeveelheid van ovcrgebleven historische objecten, die tot in 
detail in zijn boek weergegeven zijn. 
In het zesde hoofdstuk worden de Utrechtse pathologisch anatomische 

*F.P. Fischer en G. ten Doesschate, Franciscus Cornells Donders (Assen: Van Gorcum, 
1958). 
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collecties vermeld, sommige zelfs in catalogische vorm. Het is de grote 
persoonlijke verdienste van de schrijver na uitvoerig speurwerk in Oxford een 
groot gedeelte van de verdwenen droge pathologische botpreparaten en in 
vloeistof bewaarde preparaten van Schroeder van der Kolk, terug te hebben 
gevonden. De verschillende collecties zijn een bron van informatie over 
vroeger voorkomende. deels verdwenen. ziekelijke afwijkingen. Daarnaast 
geven de afbeeldingen, sommige tevens van artistieke waarde, de 
pathologische preparaten. wasboetseersels en artificiele preparaten en het 
opkomen van de medische fotografie tegen het einde van de eerste helft der 
19e eeuw, een indruk van de gevolgdc methoden van aanschouwelijk 
onderwijs. 
Veel van deze collecties waren privebezit van de hoogleraren. Haneveld lijkt 
aan te nemen, dat deze ook van nut waren voor het onderwijs aan studenten. 
Hieraan kan men twijfelen. Haneveld zelf vermeldt op pag. 111 een kritiek 
van G.J. Mulder op Bleuland aangaande het niet, te weinig, of ondoelmatig 
demonstreren van zijn pathologisch anatomische preparaten bij diens 
onderwijs. Haneveld vindt deze kritiek bevreemdend doch weerlegt deze niet. 
De twijfel kan echter nog versterkt worden door het feit, dat voor het kopen 
van de verzameling van Schroeder van der Kolk geen belangstelling bestond. 
Een analogic zou men kunnen vinden in Parijs. De Duitser Wunderlich 
vermeldt in zijn boek Wien und Paris (1841) dat in tegenstelling tot Wenen 
waar Rokitanski de studenten gelegenheid gaf vele obducties per dag bij te 
wonen of zelf onder leiding uit te voeren. terwiji een goed ingericht 
pathologisch anatomisch kabinet voor alien toegankelijk was, in Parijs 
nauwelijks de gelegenheid bestond obducties bij te wonen of preparaten wat 
nauwkeuriger te onderzoeken. terwiji ook de collecties moeilijk toegankelijk 
waren. 
In het zevendc. laatste hoofdstuk bespreekt de schrijver de veranderingen in 
het ziektepatroon o.a. van iatrogene pathologie, infecties, gal- en blaasstenen, 
vaataandoeningen en gezwellen. Hoewel nauwkeurige statistieken over deze 
aandoeningen in de eerste helft der 19e eeuw ontbreken, kan de schrijver wel 
een aantal gronden aangeven voor veranderingen in ziektepatronen, die 
gelegen zijn in hygienische omstandigheden, voeding, milieu, leefomstandig-
heden, terwiji voor sommige veranderingen geen duidelijke verklaring kan 
worden gevonden. 
Alles te zamen bevat het boek een rijkdom aan informatie over feiten en 
theorieen, nu en dan afgewisseld door filosofische beschouwingen, als 
resultaat van grote eruditie en vele jaren noeste arbeid van de auteur. 
Samenvattingen aan het einde van hoofdstukken en conclusies tussendoor 
helpen de lezer niet in de veelheid van gegevens verward te raken. Een groot 
aantal fraaie en instructieve illustraties dragen bij tot het beleven van de sfeer 
van de in het boek beschreven historische periode. 

H. Verbiest 




